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legenda:

Historia firmy

Podwójna izolacja
Hamulec silnika
Kontrola prędkości obrotowej
Elektroniczny 2-stopn. przełącznik prędkości
Elektroniczny 3-stopn. przełącznik prędkości

Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
Ograniczenie prądu rozruchowego
Obroty w prawo / lewo
Mechaniczna przekładnia 2-biegowa
Mechaniczna przekładnia 3-biegowa
Sprzęgło przeciążeniowe
Dioda LED
Odsysanie pyłu
Uchwyt szybkomocujący
Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
Uchwyt narzędziowy typu SDS-MAX
Uchwyt narzędziowy sześciokątny

SJS System Super - Joint
Regulacja pochyłu głowicy 45°L
Obustr. regulacja pochyłu głowicy 45°L i 45°P
Obustr. regulacja pochyłu głowicy 45°L i 5°P
Znacznik laserowy
Regulacja ruchu orbitalnego
Bagnetowy uchwyt brzeszczota

Historia firmy Makita rozpoczęła
się w 1915 roku, w Japonii. Na początku
firma zajmowała się sprzedażą
oraz naprawą silników elektrycznych,
później również sprzedażą i naprawą
instalacji oświetleniowych i transformatorów. w 1958 roku powstało
pierwsze elektronarzędzie - przenośny
ręczny strug do drewna o symbolu
"1000", zaś w roku 1968 wprowadzono
na rynek pierwsze narzędzie z akumulatorem - wiertarkę 6500-D.

zajmuje się projektowaniem, produkcją
oraz wprowadzaniem na rynek szerokiego asortymentu elektronarzędzi.
Aby sprostać jeszcze szerszemu wachlarzowi potrzeb, firma oferuje oprócz
szerokiej gamy elektronarzędzi także
urządzenia akumulatorowe, pneumatyczne oraz narzędzia ogrodowe (spalinowe i elektryczne). Do wszystkich tych
maszyn Makita oferuje wysokiej klasy
i doskonałej jakości osprzęt oraz materiały eksploatacyjne.

Obecnie Makita to korporacja o zasięgu międzynarodowym, największy
producent elektronarzędzi profesjonalnych oraz uznany lider w tej dziedzinie
na skalę światową. Makita posiada
swoje fabryki w Japonii, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rumunii.

Polska filia - MAKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej rozpoczęła
działalność w styczniu 1995 roku zapewniając dystrybucję na terenie całego
kraju poprzez rzetelnie dobraną sieć
punktów dilerskich. Ponad 200 punktów
serwisowych dba o stan techniczny
narzędzi. W sierpniu 2009 roku Makita
Polska przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby wraz z nowoczesnym
centrum logistycznym.

Mocowanie na rzep
Wąż z tuleją obrotową
Wąż antystatyczny
Zbiornik ze stali nierdzewnej
Zapłon elektroniczny
Zawór odpowietrzający
Automatyczna dekompresja
Regulacja głębokości wbijania
9

9-stopn. regulacja momentu obrotowego

16

16-stopn. regulacja momentu obrotowego

18

18-stopn. regulacja momentu obrotowego

21

Mająca swoją główną siedzibę
w Anjo, niedaleko Nagoya, firma Makita

21-stopn. regulacja momentu obrotowego
Filtr wlotowy
Pokrywa wytłumiająca

Autom. blokada przed przypadk. wystrzałem
(bez kontaktu bijaka z podłożem)
Gwoździe łączone drutem
Gwoździe łączone tworzywem
Wystrzał pojedynczy lub szybkie wbijanie
Wystrzał pojedynczy

Wszystkie fabryki firmy Makita spełniają
wszystkie normy zarządzania jakością
zgodnie z ISO 9001:2008

Łatwy rozruch
Układ tłumiący drgania
Automat. smarowanie łańcucha
Hamulec łańcucha
Pompka zasysająca paliwo
Technologia zapłonu MPI
Możliwość pracy w każdym położeniu

Zgodność Wszystkie elektronarzędzia wymienione w niniejszym
katalogu są wykonane zgodnie z postanowieniami
wytycznych europejskich: 2006/95/WE (dyrektywa
niskonapięciowa), 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)
oraz 2004/108/WE (dyrektywa kompatybilność
elektromagnetyczna).

Walizka
MAC
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Walizka systemowa MAKPAC
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Waga maszyn podawana jest w katalogu wg procedury EPTA 01/2003.
Energia pojedynczego uderzenia podawana jest w katalogu wg procedury EPTA 05/2009.

Stosowane technologie
Go Green
Jako jeden z wiodących producentów elektronarzędzi, czujemy się szczególnie
odpowiedzialni za środowisko. W związku z tym nieustannie inwestujemy
w rozwój silników z niską emisją spalin oraz posiadamy szeroki zakres
technologii służących skutecznej ochronie środowiska naturalnego.

AVT
“Aktywny” dynamiczny tłumik drgań Makita - zmiana ciśnienia powietrza
w komorze korbowej i komorze bębna “aktywnie” steruje stabilizatorem, który
przesuwa się w przeciwnym kierunku niż tłok.

SJS
Opatentowany system Super-Joint System składa się ze specjalnej sprężyny
spiralnej. Przenosi ona siłę z wirnika na stożkowe koło zębate. Ponieważ siła
ta nie jest przenoszona przez połączenie sztywne, system ten umożliwia
przy włączeniu rozruch bez odbicia i jednocześnie służy jako sprzęgło przeciążeniowe. Ponieważ przy przecinaniu materiałów zawsze mogą wystąpić lekkie
odbicia w wyniku niewłaściwego trzymania elektronarzędzia, przekładnia
byłaby mocno obciążona i zużywałaby się szybciej. System SJS kompensuje
te odbicia (drgania skrętne) i umożliwia pracę przy niskim poziomie drgań.

Silnik 4-suwowy
Silnik 4-suwowy to przede wszystkim: niewielkie rozmiary, łatwość
utrzymania, niska emisja spalin, niskie koszty eksploatacji, niski poziom
hałasu, wysoki moment obrotowy oraz moc.
W porównaniu do konwencjonalnych silników 4-suwowych, silniki Makita
wytwarzają ok. 20 do 30% więcej mocy, dzięki swojej wydajności spalania
oraz nowym rozwiązaniom, takim jak zastosowanie małych świec zapłonowych.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu unikalnego systemu smarowania, udało
się uzyskać najmniejsze w tej klasie, wymiary zewnętrzne wśród silników
4-suwowych, dostępnych dziś na rynku.

LXT LITHIUM-ION
Nowoczesna technologia akumulatorów Li-Ion oparta na 3 stopniowej kontroli
ładowania i cyfrowej komunikacji ładowarki z akumulatorem, zapewniająca
ekstremalnie wysoki poziom sprawności oraz żywotności akumulatorów.

Silnik BLDC
(bezszczotkowy silnik prądu stałego)
Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu
stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywoływanego przez szczotki,
co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości
wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym
naładowaniu akumulatora.
Możliwość ciągłej, długotrwałej pracy. Zastosowanie silnika BLDC powoduje
obniżenie natężenia prądu powodującego wytwarzanie ciepła; wzrost
temperatury na obudowie jest redukowany nawet przy ciężkich
zastosowaniach przemysłowych wymagających długotrwałego i ciągłego
wkręcania.
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Młoty

7 Młoto-wiertarki

13 Wiertarki

Wkrętarki

17 Klucze

udarowe

Nożyce

20 do blachy

Szlifierki kątowe

21 Przecinarki

Bruzdownice

27

Strugi

Ukośnice

28 Pilarki stołowe
Pilarki tarczowe

Wyrzynarki

33 Piły posuwowe

36

Frezarki

Szlifierki

38 Szlifierkopolerki

Narzędzia

42 wielofunkcyjne

43

Inne

Narzędzia

49 akumulatorowe

Narzędzia

73 pneumatyczne

Narzędzia

77 ogrodowe
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Nowości
Narzędzia akumulatorowe

Wiertarki
HB500

14

DA330DZ

53

DS4011

16

DA330DWE

53

BJN160Z

58

BCG140Z

59

BCG140RH

59

BJN161Z

65

BJN161RFE

65

BCS550RFE

66

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice
9557HNG

21

BMR102

68

9558HNG

21

BCG180Z

69

9564PZ

22

BCG180RF

69

9565PZ

22

BHR262Z2C

70

HR262TDWBE

70

DK18004

71

DK1890

71

DK1882

72

DK18021S

72

Szlifierki / Szlifierko-polerki
GS5000

41

GS6000

41
Narzędzia pneumatyczne

GN420CLSE

76

Inne

VC3211MX1

45

LD050P

48

LD080PI

48

SKR200Z

48

EK6101

48

UV3200

79

EK7651H

48

UV3600

79

PF0300

81

PF0410

81

PF0800

81

PF1010

81

PF1110

81

EW1050HX

82

EW1060HX

82

EA3500F35B

83

EA3500F38C

83

EA4300F38

83

EA5000P38D

84

EA6100P45E

84

EA7300P50E

84

EA7900P60E-PM

85

UD2500

85

EM4350UH

87

EM4351UH

87

PLM4617

88

PLM4618

88

PLM5600

89

PRM0600

89

BUB360Z2C

93

BUH550Z2C

94

BUH6502ZC

94

Model: EK7651H
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Narzędzia ogrodowe

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
MŁOTO-WIERTARKA

HR2010

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NOŻYCE
DO BLACHY

HR2010

600 W
0 - 900 obr./min
0 - 4000 /min
1,2 J
13 / 24 / 20 mm
SDS-PLUS
3,4 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Udar
elektropneumatyczny

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

WIERTARKI

ęWiertarka przeznaczona do wykonywania ociepleń
budynków
ęBardzo poręczna i dobrze wyważona - długość tylko
287 mm
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie
przy zablokowaniu wiertła
ęSamoodłączające się szczotki węglowe – wymieniane
z zewnątrz

MŁOTO-WIERTARKA

HR2230

HR2230

MŁOTO-WIERTARKA

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

13 / 32 / 22 mm
SDS-PLUS
2,6 kg

MŁOTO-WIERTARKA

HR2300

HR2300

Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR2460

MŁOTO-WIERTARKA

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2600

HR2432

HR2600

Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR2432

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęWbudowany układ odsysający o większej objętości
zbiornika idealny do wykonywania prac ponad głową
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ę40-pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny z wbudowaną blokadą
ęObroty w prawo/lewo
ęWyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i stali
ęIdealna do białego montażu
780 W
0 - 1000 obr./min
0 - 4500 /min
1,8 J

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy
w ściśle określonym punkcie
ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części
obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych
i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika
na uchwycie szczotek węglowych
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
Moc znamionowa
800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 1200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 4600 /min
Energia udaru
2,4 J
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Waga
2,8 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

13 / 32 / 23 mm
SDS-PLUS
2,7 kg

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie
przy zablokowaniu wiertła
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same
przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu
przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy
w ściśle określonym punkcie
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
Moc znamionowa
780 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 1100 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 4500 /min
Energia udaru
2,4 J
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
13 / 32 / 24 mm
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Waga
2,8 kg

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

720 W
0 - 1200 obr./min
0 - 4600 /min
2,3 J

FREZARKI

HR2460

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych
i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika
na uchwycie szczotek węglowych
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy
w ściśle określonym punkcie
ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części
obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

710 W
0 - 1050 obr./min
0 - 4050 /min
2,2 J

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Udar
elektropneumatyczny

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

STRUGI

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same
przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu
przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy
w ściśle określonym punkcie
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

13 / 32 / 24 mm
SDS-PLUS
3,2 kg
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2610

HR2610T

13 / 32 / 26 mm
SDS-PLUS
2,8 kg

uch

WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NOŻYCE
DO BLACHY
SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

800 W
0 - 1200 obr./min
0 - 4600 /min
2,4 J

ybkowym
t sz
i
wy

y

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

n
en

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ę40 - pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle
określonym punkcie
ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części
obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych
i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie
szczotek węglowych
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść przeciwpoślizgowa pokryta gumą

HR2610 Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR2610T

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2611F

HR2611FT

STRUGI

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ę40 - pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ę40 - pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle
określonym punkcie

określonym punkcie

ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy

ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy
w celu minimalizacji uszkodzenia

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych

ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

uch

ybkowym
t sz
i
wy

y

800 W
0 - 1200 obr./min
0 - 4600 /min
2,4 J

n
en

pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

HR2611F

HR2611FT
Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

13 / 32 / 26 mm
SDS-PLUS
2,9 kg

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA
FREZARKI

HR2811FT
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęRękojeść pochłaniająca wibracje
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

13 / 32 / 28 mm
SDS-PLUS
3,4 kg
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uch

HR2810 Udar
elektropneumatyczny

ybkowym
t sz
i
wy

y

800 W
0 - 1100 obr./min
0 - 4500 /min
2,8 J

n
en

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęObroty w prawo/lewo
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść
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w celu minimalizacji uszkodzenia
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu
pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt
szybkowymienny (cylindryczny)
800 W
Moc znamionowa
0 - 1200 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 4600 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
2,4 J
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
13 / 32 / 26 mm
w stali / w drewnie / w betonie
SDS-PLUS
Uchwyt narzędziowy typu
3,0 kg
Waga

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2810

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ę40 - pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle
określonym punkcie
ęDźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części
obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęPrędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych
obrotach (przełącznik na uchwycie szczotek węglowych)
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt
szybkowymienny (cylindryczny)
Moc znamionowa
800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 1200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 4600 /min
Energia udaru
2,4 J
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Waga
2,9 kg

Udar
elektropneumatyczny

HR2811FT

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

800 W
0 - 1100 obr./min
0 - 4500 /min
2,9 J
13 / 32 / 28 mm
SDS-PLUS
3,6 kg

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR3200C

HR3210C

HR3200C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR3210C

MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

13 / 32 / 32 mm
SDS-PLUS
5,2 kg

DŁUTOWNICA

HR3210FCT

HK0500

Udar
elektropneumatyczny

13 / 32 / 32 mm
SDS-PLUS
5,4 kg

Udar
elektropneumatyczny

HK0500

DŁUTOWNICA

Moc znamionowa
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

STRUGI
UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

HR3210FCT

550 W
2000 - 3500 /min
1,8 J
SDS-PLUS
3,2 kg

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

uch

ybkowym
i

y

850 W
315 - 630 obr./min
1650 - 3300 /min
4,9 J

t sz
wy

ęLekka dłutownica do podkuwania z uchwytem
narzędziowym typu SDS-PLUS
ęIdealna do odbijania tynku, resztek zaprawy
murarskiej i starych płytek
ęZ elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta w odstępach co 30°
ęMożliwość przestawienia dłuta przy włożonym
narzędziu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
ęUchwyt pałąkowy
ęIdealna do prac remontowych w systemie prac
dorywczych

n
en

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ę24-pozycyjne przestawianie dłuta
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie
przy zablokowaniu wiertła
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)

DŁUTOWNICA

HK1820L

HK1820

Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HK1820L

Moc znamionowa
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

510 W
0 - 3100 /min
2,5 J
SDS-PLUS
5,3 kg

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR3540C

HR3541FC

850 W
315 - 630 obr./min
1650 - 3300 /min
5,6 J
13 / 32 / 35 mm
SDS-MAX
5,2 kg

HR3541FC
HR3540C

Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ę24-pozycyjne przestawianie dłuta
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęStała kontrola prędkości obrotowej
Moc znamionowa
850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
315 - 630 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
1650 - 3300 /min
Energia udaru
5,7 J
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
13 / 32 / 35 mm
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-MAX
Waga
5,6 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ę24-pozycyjne przestawianie dłuta
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęStała kontrola prędkości obrotowej

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

550 W
0 - 3200 /min
3,1 J
SDS-PLUS
3,4 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęLekka i kompaktowa dłutownica z uchwytem
narzędziowym typu SDS-PLUS
ęPosiada długą rękojeść, która umożliwia usuwanie
materiałów podłogowych bez konieczności schylania
się co znacznie zwiększa komfort pracy
ęDłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycji
ęSzybkowymienny uchwyt pozwalający na łatwą
wymianę narzędzia
ęZ elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów

ęLekka i kompaktowa dłutownica z uchwytem
narzędziowym typu SDS-PLUS
ęPrzeznaczona do zdzierania płytek podłogowych
lub ściennych
ęZ elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów
ęDłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycji
ęBlokada wyłącznika
ęŁatwy dostęp do szczotek węglowych
ęRękojeść tłumiąca wibracje zapewnia większą
kontrolę oraz komfort pracy

Moc znamionowa
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

FREZARKI

HK1820

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

850 W
315 - 630 obr./min
1650 - 3300 /min
5,0 J

NOŻYCE
DO BLACHY

13 / 32 / 32 mm
SDS-PLUS
4,8 kg

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

850 W
315 - 630 obr./min
1650 - 3300 /min
5,1 J

WIERTARKI

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ę24-pozycyjne przestawianie dłuta
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ę24-pozycyjne przestawianie dłuta
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza
elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęOgraniczenie prądu rozruchowego

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w stali / w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4001C

HR4011C

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęPełnookresowy układ elektroniczny i układ łagodnego
rozruchu
ęPrecyzyjny dobór częstotliwości udarów przy pomocy
pokrętła nastawczego
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęPrzesuwny uchwyt szybkoblokujący

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka/wiertło
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1100 W
235 - 480 obr./min
1350 - 2750 /min
6,8 J
105 / 40 mm
SDS-MAX
6,3 kg

HR4001C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR4011C

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęPełnookresowy układ elektroniczny i układ łagodnego
rozruchu
ęPrecyzyjny dobór częstotliwości udarów przy pomocy
pokrętła nastawczego
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęPrzesuwny uchwyt szybkoblokujący
Moc znamionowa
1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
235 - 480 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
1350 - 2750 /min
Energia udaru
6,2 J
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka/wiertło
105 / 40 mm
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-MAX
Waga
6,7 kg

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4002

HR4501C

ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęŚlizgowy uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą
wymianę narzędzia
ęSprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie
przy zablokowaniu wiertła
ęGumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort
pracy
ęMłot do lekkich prac w trybie dorywczym
ęSzczególnie polecany do lekkich pracy wykończeniowych
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka/wiertło
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę16-pozycyjne przestawianie dłuta
ęŚlizgowy uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą
wymianę narzędzia
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych ostrzega
z wyprzedzeniem 8-godzinnym
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu

1050 W
680 obr./min
2500 /min
6,1 J
105 / 40 mm
SDS-MAX
6,6 kg

HR4002 Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR4501C

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka/wiertło
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1350 W
130 - 280 obr./min
1250 - 2750 /min
10,1 J
125 / 45 mm
SDS-MAX
8,2 kg

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY
ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę16-pozycyjne przestawianie dłuta
ęPrzesuwny uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą
wymianę narzędzia
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych ostrzega
z wyprzedzeniem 8-godzinnym
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
1350 W
Moc znamionowa
130 - 280 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
1250 - 2750 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
9,4 J
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
125 / 45 mm
w betonie: koronka/wiertło
SDS-MAX
Uchwyt narzędziowy typu
9,0 kg
Waga

HR4511C Udar
elektropneumatyczny

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

HR4511C

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR5201C

HR5211C

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę16-pozycyjne przestawianie dłuta
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęBlokada wyłącznika w opcji kucie
ęPełnookresowy układ elektroniczny i układ łagodnego
rozruchu
ęPrecyzyjny dobór częstotliwości udarów przy pomocy
pokrętła nastawczego
ęPrzesuwny uchwyt szybkoblokujący

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka / wiertło
Uchwyt narzędziowy typu
Waga
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ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA (AVT)
ę2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
ę16-pozycyjne przestawianie dłuta
ęWskaźnik zużycia szczotek węglowych
ęPełnookresowy układ elektroniczny i układ łagodnego
rozruchu
ęPrecyzyjny dobór częstotliwości udarów przy pomocy
pokrętła nastawczego
ęPrzesuwny uchwyt szybkoblokujący

1500 W
130 - 260 obr./min
1075 - 2150 /min
19,7 J
160 / 52 mm
SDS-MAX
11,3 kg

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

HR5201C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HR5211C

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia
w betonie: koronka / wiertło
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1500 W
130 - 260 obr./min
1075 - 2150 /min
18,9 J
160 / 52 mm
SDS-MAX
12,2 kg

Bez obcią żenia

WIERTARKI

Pod obcią żeniem

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
ZAWSZE

Zasada dynamicznego
tłumienia drgań

Włą czenie maszyny na biegu jałowym bez obcią żenia powoduje obniżenie obrotów oraz
wibracji. W ten sposób operator może w sposób skuteczny i precyzyjny przyłożyć szpic, lub
dłuto w żą dane miejsce rozpoczęcia pracy. W momencie dociśnięcia narzędzia do
materiału układ elektroniczny przywraca pełną moc znamionową urzą dzenia.
Bez obcią żenia

Prędk. obr.
silnika

Redukcja
obrotów silnika

Pod obcią żeniem

Prędk. obr. silnika
zwiększa się gdy
obcią żenie przekracza
określony poziom

NOŻYCE
DO BLACHY

“Aktywny” dynamiczny tłumik drgań Makita
Zmiana ciśnienia powietrza w komorze korbowej i komorze bębna “aktywnie” steruje
stabilizatorem, który przesuwa się w przeciwnym kierunku niż tłok.

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

niskie wibracje

1100 W
1100 - 2650 /min
7,6 J
SDS-MAX
5,1 kg

HM0870C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HM0871C

MŁOT UDAROWY

MŁOT UDAROWY

1300 W
1100 - 2650 /min
11,5 J
SDS-MAX
8,0 kg

HM1101C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HM1111C

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1300 W
1100 - 2650 /min
11,2 J
SDS-MAX
8,0 kg

INNE

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

FREZARKI

HM1111C
ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
ęSystem „SOFT NO LOAD”
ęMocny silnik 1.300 W zapewnia optymalną
równowagę pomiędzy niewielką wagą,
a doskonałymi osiągami
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęRękojeść antywibracyjna umożliwia pracę przy niskim
poziomie drgań

ęMocny silnik 1.300 W zapewnia optymalną
równowagę pomiędzy niewielką wagą a doskonałymi
osiągami
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęErgonomiczna rękojeść z łatwym w obsłudze
przesuwnym włącznikiem

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

HM1101C

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA - AVT
ęSYSTEM "SOFT NO LOAD”
ęKompaktowy młot klasy 5 kg
ę12-pozycyjne przestawienie dłuta
ęStabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą
częstotliwość udarów pod obciążeniem
ęObniżone obroty na biegu jałowym zapewniają dokładne
przyłożenie i rozpoczęcie pracy
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika
lub przewodu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęZabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
ęErgonomiczna rękojeść dla większej wygody pracy
ęWysoka wydajność kucia przy niewielkiej wadze
ęNajwydajniejsze kucie w swojej klasie
ęDoskonały do prac przy osadzaniu okien i drzwi
1100 W
Moc znamionowa
1100 - 2650 /min
Częst. obr. na biegu jałowym
8,1 J
Energia udaru
SDS-MAX
Uchwyt narzędziowy typu
5,6 kg
Waga

STRUGI

HM0871C

ęKompaktowy młot klasy 5 kg
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie
wyłącznika lub przewodu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęErgonomiczna rękojeść dla większej wygody pracy
ęWysoka wydajność kucia przy niewielkiej wadze
ęNajwydajniejsze kucie w swojej klasie
ęDoskonały do prac przy osadzaniu okien i drzwi

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

MŁOT UDAROWY

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

MŁOT UDAROWY

HM0870C

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Rozpoczęcie dłutowania

MŁOT UDAROWY

MŁOT UDAROWY

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1510 W
950 - 1900 /min
19,1 J
SDS-MAX
9,7 kg

HM1203C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HM1213C

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

1510 W
950 - 1900 /min
18,6 J
SDS-MAX
10,8 kg

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

HM1213C
ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
ęSYSTEM "SOFT NO LOAD”
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęDłuższe szczotki węglowe o dłuższym czasie pracy
ęUchwyt boczny pałąkowy obracany o 360° (8 różnych
ustawień przód/tył)
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęSzczotki węglowe samoodłączające się

ęPraca przy niskim poziomie drgań i wysokiej energii
udaru
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęDłuższe szczotki węglowe o dłuższym czasie pracy
ęŁagodny rozruch
ęUchwyt boczny pałąkowy obracany o 360° (8 różnych
ustawień przód/tył)
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęSzczotki węglowe samoodłączające się

NARZĘDZIA
OGRODOWE

HM1203C
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Młoty / Młoto-wiertarki
MŁOT UDAROWY

HM1214C

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
ęSYSTEM "SOFT NO LOAD”
ęPraca przy niskim poziomie drgań i wys. energii udaru
ę12-pozycyjne przestawianie dłuta
ęZaprojektowany do pracy w pionie
ęStabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą
częstotliwość udarów pod obciążeniem
ęUchwyt boczny obracany o 360° i ustawiany
w 8 różnych pozycjach
ęZabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęGumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort
pracy

1510 W
950 - 1900 /min
19,9 J
SDS-MAX
12,3 kg

HM1214C Udar
elektropneumatyczny

MŁOT UDAROWY

MŁOT UDAROWY

HM1307C

HM1307CB

ęWysoka trwałość i doskonała wydajność
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęRękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęUniwersalny uchwyt sześciokątny 30 mm dla narzędzi
z rowkiem blokującym

ęWysoka trwałość i doskonała wydajność
ęElektroniczna regulacja częstotliwości udarów
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęRękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęUniwersalny uchwyt narzędziowy z sześciokątem
wewnętrznym 1¼”
8 (28,6 mm) dla narzędzi
wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem
oporowym

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Uchwyt narzędziowy typu
Waga

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Waga

1510 W
730 - 1450 /min
25,5 J
15,3 kg

HM1307C

Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HM1307CB

MŁOT WYBURZENIOWY
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

1510 W
730 - 1450 /min
23,6 J
19,0 kg

MŁOT UDAROWY

HM1317C

HM1317CB

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
ęSYSTEM "SOFT NO LOAD”
ęWysoka trwałość i doskonała wydajność
ęElektroniczna regulacja częstotliwości udarów
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęRękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęUniwersalny uchwyt narzędziowy z sześciokątem
wewnętrznym 1¼”
8 (28,6 mm) dla narzędzi
wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem
oporowym

1510 W
730 - 1450 /min
23,6 J
19,0 kg

ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
ęSYSTEM "SOFT NO LOAD”
ęWysoka trwałość i doskonała wydajność
ęElektroniczna regulacja częstotliwości udarów
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą obracana
bezstopniowo o 360°
ęLampka sygnalizacyjna informująca o konieczności
wymiany szczotek węglowych
ęZabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
ęUniwersalny uchwyt narzędziowy z sześciokątem
8 (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych
wewn. 1¼”
z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym

HM1317C Udar
elektropneumatyczny

Udar
elektropneumatyczny

HM1317CB

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Waga

1510 W
730 - 1450 /min
26,5 J
19,0 kg

INNE

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Waga

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Waga

MŁOT WYBURZENIOWY

MŁOT WYBURZENIOWY

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

HM1400

HM1810
ęTECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT – redukcja
drgań aż do 70%
ę6-pozycyjne ustawienie narzędzia (ustawienie
możliwe w serwisie)
ęDo zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów
i kruszenia bloków betonowych
8
ęUniwersalny wewnętrzny uchwyt sześciokątny 1¼”
(28,6 mm) dla narzędzi narzędzi wkładanych
z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym
ęLampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenia
wyłącznika lub przewodu
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęPoziom hałasu tylko 107 db (A)

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDo zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów
i kruszenia bloków betonowych
ęZabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
ęSzczotki węglowe samoodłączające się
ęMocny, osłonięty przed pyłem uchwyt sześciokątny
30 mm Makita przystosowany do dużych obciążeń

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Waga
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1240 W
1200 /min
29,5 J
18,1 kg
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HM1400
Udar
elektropneumatyczny

HM1810
Udar
elektropneumatyczny

Moc znamionowa
Częst. obr. na biegu jałowym
Energia udaru
Poziom drgań
Waga

2000 W
1100 /min
44,9 J
8 m/s2
32,3 kg

Udar
mechaniczny

HP1640K

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęObroty w lewo/prawo z elektronicznym układem
regulacyjnym i blokadą wyłącznika
ęDźwignia zmiany trybu pracy
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym
uchwytem - dodano powłokę gumową z boku
obudowy dla pewniejszego chwytu narzędzia
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęW praktycznej walizce
Moc znamionowa
680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2800 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 44800 /min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia
w stali
13 mm
w drewnie
30 mm
16 mm
w betonie
2,0 kg
Waga

WIERTARKA UDAROWA

WIERTARKA UDAROWA

HP1641K

HP1641FK

HP1641K Udar
mechaniczny

Udar
mechaniczny

HP1641FK

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęObroty w prawo/lewo z elektronicznym układem
regulacyjnym i blokadą wyłącznika
ęDźwignia zmiany trybu pracy
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym
uchwytem - dodano powłokę gumową z boku obudowy
dla pewniejszego chwytu narzędzia
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęW praktycznej walizce
680 W
Moc znamionowa
0 - 2800 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 44800 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia
w stali
13 mm
w drewnie
30 mm
w betonie
16 mm
Waga
2,0 kg

ęMoc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęWytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
ęCylindryczna obudowa silnika
ęRegulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
ęRękojeść antywibracyjna powleczona gumą
ęW praktycznej walizce

ęMoc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęWytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
ęCylindryczna obudowa silnika
ęRegulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
ęRękojeść antywibracyjna powleczona gumą
ęW praktycznej walizce

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie
Waga

710 W
0 - 3200 obr./min
0 - 48000 /min
1,5 - 13 mm
13 mm
30 mm
16 mm
2,0 kg

HP1630K Udar
mechaniczny

Udar
mechaniczny

HP1631K

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie
Waga

710 W
0 - 3200 obr./min
0 - 48000 /min
1,5 - 13 mm
13 mm
30 mm
16 mm
2,1 kg
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NOŻYCE
DO BLACHY
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

WIERTARKA UDAROWA

HP1631K

NARZĘDZIA
OGRODOWE

WIERTARKA UDAROWA

HP1630K

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęObroty w prawo/lewo z elektronicznym układem
regulacyjnym i blokadą wyłącznika
ęDźwignia zmiany trybu pracy
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym
uchwytem - dodano powłokę gumową z boku
obudowy dla pewniejszego chwytu narzędzia
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęW praktycznej walizce
Moc znamionowa
680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2800 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 44800 /min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia
w stali
13 mm
w drewnie
30 mm
16 mm
w betonie
2,0 kg
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

WIERTARKA UDAROWA

HP1640K

STRUGI

13 mm
30 mm
16 mm
2,0 kg

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

HP1640

680 W
0 - 2800 obr./min
0 - 44800 /min
1,5 - 13 mm

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Udar
mechaniczny

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie
Waga

FREZARKI

ę2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
ęObroty w lewo/prawo z elektronicznym układem
regulacyjnym i blokadą wyłącznika
ęDźwignia zmiany trybu pracy
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym
uchwytem - dodano powłokę gumową z boku
obudowy dla pewniejszego chwytu narzędzia
ęDłuższa żywotność szczotek węglowych
ęUchwyt wiertarski na kluczyk

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

WIERTARKA UDAROWA

HP1640

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Wiertarki
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Wiertarki
2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2050H

HP2051H

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęNowa wzmocniona przekładnia zębata
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęSprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika
i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
ęDuża wydajność wiercenia przy małych drganiach
ęMocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęDuży wyłącznik z pokrętłem regulacji prędkości
obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo
ęRękojeść antypoślizgowa powleczona gumą
720 W
Moc znamionowa
1 bieg
2 bieg
0-1200 0-2900 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
0-58000 /min
Częst. udarów na biegu jał. 0-24000
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
13
8 mm
w stali
40
25 mm
w drewnie
20
13 mm
w betonie
2,5 kg
Waga

ęNowa wzmocniona przekładnia zębata
ęUchwyt wiertarski szybkomocujacy
ęSprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika
i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
ęDuża wydajność wiercenia przy małych drganiach
ęMocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęDuży wyłącznik z pokrętłem regulacji prędkości
obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo
ęRękojeść antypoślizgowa powleczona gumą
Moc znamionowa

HP2050H Udar
mechaniczny

Udar
mechaniczny

HP2051H

Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jał.
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie
Waga

720 W
1 bieg
2 bieg
0-1200 0-2900 obr./min
0-24000
0-58000 /min
1,5 - 13 mm
13
40
20

8 mm
25 mm
13 mm
2,5 kg

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2070

HP2071

ęMocny silnik 1.010 W
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęLampka kontrolna sygnalizująca usterki przewodu
lub wyłącznika
ęLampka ostrzegawcza sygnalizująca przeciążenie
ęSprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika
i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
ęPokrętło regulacji dla stałej prędkości obrotowej
pod obciążeniem oraz układ łagodnego rozruchu
ęMocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jał.
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie
Waga

1010 W
1 bieg
2 bieg
0-1200 0-2900 obr./min
0-24000
0-58000 /min
2 - 13 mm
16
40
20

8 mm
25 mm
13 mm
2,5 kg

HP2071
HP2070

Udar
mechaniczny

Udar
mechaniczny

ęMocny silnik 1.010 W
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęLampka kontrolna sygnalizująca usterki przewodu
lub wyłącznika
ęLampka ostrzegawcza sygnalizująca przeciążenie
ęSprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika
i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
ęPokrętło regulacji dla stałej prędkości obrotowej
pod obciążeniem oraz układ łagodnego rozruchu
ęMocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
Moc znamionowa
1010 W
1 bieg
2 bieg
Prędkość obr. na biegu jał.
0-1200 0-2900 obr./min
Częst. udarów na biegu jał.
0-24000
0-58000 /min
2 - 13 mm
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
16
8 mm
w drewnie
40
25 mm
w betonie
20
13 mm
Waga
2,5 kg

2-BIEGOWA WIERTARKA MAGNETYCZNA

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

HB500
ęPrzenośna wiertarka ze stopą z elektromagnesem
do wiercenia w elementach stalowych i metalowych
ęSzybka, beznarzędziowa wymiana wiertła
ęDuża siła przyciągania elektromagnetycznego
zapewnia bezpieczną pracę
ęZintegrowany system chłodzenia cieczą

1150 W
350 / 650 obr./min
min. 907 kg
12 - 50 mm
17,9 kg

HB500

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Siła chwytu elektromagnesu
Średnica wiercenia
Waga

WIERTARKA WYSOKOOBROTOWA

WIERTARKA

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

6501

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęZwarta wiertarka o wadze 900 g do prac
w poziomie, w pionie i ponad głową
ęLekka i poręczna, idealna w skrzynce narzędziowej,
na stole warsztatowym i przy montażu
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęOgranicznik głębokości wiercenia z gumową stopką,
która zapobiega uszkodzeniu powierzchni
ęIdealne elektronarzędzie do wiercenia seryjnego,
np. otworów pod nity, wkręty itp.
ęWysoka prędkość obrotowa zapewnia optymalne
wiercenie
ęIdealna do precyzyjnych prac
230 W
Moc znamionowa
4500 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
0,5 - 6,5 mm
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
6,5 mm
w stali
9 mm
w drewnie
0,9 kg
Waga
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6413
ęMała, poręczna wiertarka z mocną obudową
o konstrukcji półskorupowej z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęDuży wyłącznik z układem elektronicznym i optymalnie
umieszczonym przełącznikiem biegu w prawo/lewo
ęDo wiercenia w ciasnych narożnikach
ęBlokada włącznika do pracy ciągłej
ęErgonomiczna rękojeść pokryta materiałem
antypoślizgowym
ęIdealna do precyzyjnych prac w trybie dorywczym
(łożysko ślizgowe)

6501

6413

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

450 W
0 - 3400 obr./min
1,5 - 10 mm
10 mm
25 mm
1,3 kg

6408

6510LVR

WIERTARKA

10 mm
18 mm
1,4 kg

DP3003

ęWysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości
obrotowej
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęUchwyt boczny dla pewniejszego prowadzenia, można
go zamontować z lewej lub z prawej strony
ęDzięki obrotom w prawo/lewo nadaje się do nacinania
gwintów i wkręcania śrub
ęPraktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala
na większą swobodę ruchu
ęBezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości
obrotowej
510 W
Moc znamionowa
0 - 550 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
38 Nm
Maks. moment obrotowy
Maks. średnica wiercenia
13 mm
w stali
36 mm
w drewnie
2,2 kg
Waga

ęMocna aluminiowa obudowa przekładni
przystosowana do najcięższych zastosowań
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęSilnik wysokiej mocy z przekładnią redukcyjną
zapewnia wysoki moment obrotowy
ęŁożyska kulkowe i igiełkowe umożliwiają precyzyjne
wiercenie i wkręcanie
ęZ układem elektronicznym i obrotami w prawo/lewo
ęNowa wytrzymała osłona kabla
ęPraktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala
na większą swobodę ruchu

DP4700

DP3003

WIERTARKA

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. moment obrotowy
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

710 W
0 - 1200 obr./min
1 - 10 mm
36 Nm
10 mm
32 mm
2,2 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

400 W
0 - 1200 obr./min
1 - 10 mm

WIERTARKA

DP4700

WIERTARKA

Moc znamionowa
1 bieg
0-1200

8 mm
25 mm
2,3 kg

DP4011

DP4001

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. moment obrotowy
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

750 W
0 - 950 obr./min
1,5 - 13 mm
51 Nm
13 mm
38 mm
2,4 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

13
40

720 W
2 bieg
0-2900 obr./min
1,5 - 13 mm

FREZARKI

DP4001
ęMocna aluminiowa obudowa przekładni
przystosowana do najcięższych zastosowań
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęSilnik dużej mocy z przekładnią redukcyjną dają wysoki
moment obrotowy
ęŁożyska kulkowe i igiełkowe umożliwiają precyzyjne
wiercenie i wkręcanie
ęZ układem elektronicznym i obrotami w prawo/lewo
ęNowa wytrzymała osłona kabla
ęPraktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala
na większą swobodę ruchu

ę2-biegowa przekładnia mechaniczna
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęSztywna, cylindryczna obudowa
ęSprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika
i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść dająca większą
kontrolę i komfort

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

DP4011

Prędkość obr. na b. jał.
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

ęUniwersalna do wiercenia, wkręcania, rozwiercania
i nacinania gwintów
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęWysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości
obrotowej
ęBezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obr.
ęPraktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala
na większą swobodę ruchu
ęObroty w prawo/lewo

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ęPoręczna wiertarka z mocną obudową o konstrukcji
półskorupowej z tworzywa sztucznego wzmacnianego
włóknem szklanym
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęDuży wyłącznik z układem elektronicznym i optymalnie
umieszczonym przełącznikiem biegu w prawo/lewo
ęDo wiercenia w ciasnych narożnikach: tylko 24 mm
od krawędzi obudowy przekładni do szpica uchwytu
wiertarskiego
ęSzyjka wrzeciona Euro 43 mm pozwala także
na zamocowanie w stojaku wiertarskim
ęIdealna do precyzyjnych prac w trybie dorywczym
(łożysko ślizgowe)
530 W
Moc znamionowa
0 - 2500 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
1 - 10 mm
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Waga
1,5 kg

STRUGI

6510LVR

6408

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

WIERTARKA

WIERTARKA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Wiertarki

WIERTARKA

WIERTARKA

750 W
0 - 600 obr./min
1,5 - 13 mm
73 Nm
13 mm
38 mm
2,5 kg

DP4003

6013B

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

650 W
550 obr./min
13 mm
36 mm
2,9 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. moment obrotowy
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

ęJako mieszarka nadaje się do mieszania gęstych
materiałów
ęBez uchwytu wiertarskiego
ęWiertarka z uchwytem równoramiennym
i obracanym uchwytem zamkniętym
ęDzięki niskiej prędkości obrotowej wysoki moment
obrotowy
ęTylko prawe obroty
ęSzyjka wrzeciona 43 mm
ęGwint wrzeciona 1/2" x 20 UNF

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

6013B

ęMocna aluminiowa obudowa przekładni
przystosowana do najcięższych zastosowań
ęUchwyt wiertarski szybkomocujący
ęSilnik wysokiej mocy z przekładnią redukcyjną dają
wysoki moment obrotowy
ęŁożyska kulkowe i igiełkowe umożliwiają precyzyjne
wiercenie i wkręcanie
ęZ układem elektronicznym i obrotami w prawo/lewo
ęNowa wytrzymała osłona kabla
ęPraktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala
na większą swobodę ruchu

NARZĘDZIA
OGRODOWE

DP4003
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Wiertarki
WIERTARKA

WIERTARKA 4-BIEGOWA

DS4011

6300-4
ęUniwersalne zastosowanie do wiercenia,
rozwiercania, zagęszczania i mieszania cieczy
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęSynchronizowana przekładnia 2-biegowa
i elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej
ęZmienny moment obrotowy regulowany 4-stopniowo
do różnych materiałów

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęMocny silnik 750 W z udoskonalonym systemem
chłodzenia
ęZ uchwytem wiertarskim na kluczyk
ęZ uchwytem równoramiennym i obracanym
uchwytem zamkniętym
ęObroty w prawo/ w lewo
ęNadaje się do wykręcania śrub i wiercenia świdrem
ęMożna używać jako mieszarki

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

750 W
600 obr./min
1,5 - 13 mm
13 mm
36 mm
2,8 kg

DS4011

6300-4

WIERTARKA KĄTOWA

WIERTARKA KĄTOWA

DA3010F

DA3011F

ęDo pracy w trudno dostępnych miejscach
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęNadzwyczaj mała wysokość. Tylko 66 mm
od wierzchołka uchwytu do górnej krawędzi
przekładni
ęElektroniczny wyłącznik z pokrętłem regulacji
i blokadą przy optymalnej prędkości wiercenia
ęObroty w prawo/lewo
ęOtwór gwintowany dla dodatkowego uchwytu
bocznego
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

450 W
0 - 2400 obr./min
0,5 - 10 mm
10 mm
25 mm
1,6 kg

DA3010F

DA3011F

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

MIESZARKA ELEKTRYCZNA

MIESZARKA ELEKTRYCZNA

UT121

UT120

960 W
0 - 600 obr./min
120 mm
M14
3,1 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. średnica mieszadła
Uchwyt narzędzia
Waga
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650 W
2 bieg
1250 obr./min
1500 /min
1,5 - 13 mm
13 mm
30
2,9 kg

450 W
0 - 2400 obr./min
0,8 - 10 mm
10 mm
25 mm
1,6 kg

ęMieszarka przeznaczona do mieszania gęstych
materiałów (farba, zaprawa, gips)
ęElektroniczne utrzymanie obrotów constans
ęWstępny wybór prędkości obrotowej pokrętłem
ęŁagodny rozruch
ęElektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

1 bieg
650
700

ęDo pracy w trudno dostępnych miejscach
ęNadzwyczaj mała wysokość. Tylko 93 mm
od wierzchołka uchwytu do górnej krawędzi
przekładni
ęElektroniczny wyłącznik z pokrętłem regulacji
i blokadą przy optymalnej prędkości wiercenia
ęObroty w prawo/lewo
ęOtwór gwintowany dla dodatkowego uchwytu
bocznego
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski

ęMieszanie klejów i materiałów tynkarskich
jednorazowo do 30 kg
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Moc znamionowa
Prędkość obr. na b. jał.
niska
wysoka
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Waga

UT120
UT121

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. średnica mieszadła
Uchwyt narzędzia
Waga

1150 W
250 - 580 obr./min
140 mm
M14
5,0 kg

WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM

6841R
ęProfesjonalne narzędzie do szybkiego montażu płyt
kartonowo-gipsowych, płyt laminowanych, płyt OSB
ęNiewielki ciężar
ęWytrzymałe sprzęgło nowej konstrukcji, zapewnia
cichą i szybką pracę
ęRegulacja głębokości wkręcania za pomocą pokrętła
ęPrzycisk blokady przy pracy ciągłej
ęErgonomiczna gumowana rękojeść daje większą
kontrolę i komfort pracy
ęHak do zawieszenia na pasku z prawej lub lewej strony
ęPojem. taśmy 100 wkrętów/zwój: 4 mm x 25 mm do 41 mm
ęMagazynek przystosowany do 4 rodzajów wkrętów
ęMożliwość współpracy z przedłużeniem uchwytu

6841R

WKRĘTARKA

470 W
6000 obr./min
4 mm x 25 - 41 mm
25, 28, 32, 41
1/4"
2,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WKRĘTARKA

FS2300

FS2700

6

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Wkręty samogwintujące
Wkręty do szybkiego montażu
Uchwyt narzędzia
Waga

570 W
0 - 2500 obr./min
do 6 mm
do 6 mm
1/4"
1,8 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

570 W
0 - 2500 obr./min
do 6 mm
do 5 mm
1/4"
1,6 kg

ęMocna wkrętarka do montażu z użyciem
blachowkrętów i wkrętów samogwintujących
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęMocna obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ę6-stopniowa regulacja momentu obrotowego
dla szerszej gamy zastosowań
ęOtwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas
pracy przy podłożu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęUchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości

FREZARKI

FS2700

ęMocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęMocna obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęOtwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas
pracy przy podłożu
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ęGumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt narzędzia
oraz redukuje zmęczenie ręki
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęCiche sprzęgło
ęUchwyt na bit oraz na ogranicznik głębokości

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

FS2300

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Wkręty samogwintujące
Wkręty do szybkiego montażu
Uchwyt narzędzia
Waga

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zdolność wkręcania
Długość wkrętów
Uchwyt narzędzia
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

470 W
4700 obr./min
4 mm x 25 - 55 mm
1/4"
2,0 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

6842

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zdolność wkręcania
Uchwyt narzędzia
Waga

STRUGI

6842
ęProfesjonalne elektronarzędzie do szybkiego montażu
płyt kartonowo-gipsowych, płyt laminowanych, płyt OSB
ęNiewielki ciężar
ęZderzak uretanowy umożliwia przyłożenie bez poślizgu
ęBeznarzędziowe ustawianie ogranicznika głębokości
ęTaśma magazynowa wyjmowana w górę i w dół
po przyciśnięciu przycisku
ęUdoskonalony kształt rękojeści dla lepszej obsługi
narzędzia
ę4 m przewód zasilający z ulepszoną osłoną kabla
ęMożliwość stosowania wkrętów o różnych długościach
ęHak do zawieszenia na pasku
ęMożliwość współpracy z przedłużeniem uchwytu

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Wkrętarki / Klucze udarowe

WKRĘTARKA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

FS4000

570 W
0 - 4000 obr./min
do 6 mm
do 5 mm
1/4"
1,3 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Wkręty samogwintujące
Wkręty do szybkiego montażu
Uchwyt narzędzia
Waga

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęMocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych,
konstrukcji metalowych lub drewnianych
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęObudowa przekładni z wytrzymałego materiału ABS,
dla obniżenia wagi
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ęBeznarzędziowa wymiana bitu
ęOtwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas
pracy przy podłożu
ęGumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt narzędzia
oraz redukuje zmęczenie ręki
ęUchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości

FS4000
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Wkrętarki / Klucze udarowe
WKRĘTARKA

WKRĘTARKA

FS4300

FS6300
ęMocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęMocna obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ęOtwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas
pracy przy podłożu
ęGumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt
narzędzia oraz redukuje zmęczenie ręki
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęCiche sprzęgło
ęUchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości

FS4300

FS6300

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Wkręty do szybkiego montażu
Uchwyt narzędzia
Waga

570 W
0 - 6000 obr./min
do 4 mm
1/4"
1,4 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęMocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych,
konstrukcji metalowych lub drewnianych
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęMocna obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ęOtwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas
pracy przy podłożu
ęGumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt narzędzia
oraz redukuje zmęczenie ręki
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęUchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości
ęCiche sprzęgło
570 W
Moc znamionowa
0 - 4000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
do 6 mm
Wkręty samogwintujące
do 5 mm
Wkręty do szybkiego montażu
1/4"
Uchwyt narzędzia
1,4 kg
Waga

WKRĘTARKA UDAROWA

WKRĘTARKA UDAROWA

TD0101F

6951

ęSolidna, aluminiowa obudowa przekładni
ęPrzełącznik zmiany obrotów w prawo/lewo
ęWłącznik z płynną regulacją obrotów
ęErgonomicznie zaprojektowana gumowana rękojeść
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęŁatwość wkręcania w wąskich przestrzeniach
ęSzczotki węglowe wymienne z zewnątrz
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
ęNiewielkie rozmiary i minimalna waga (jedna
z najlżejszych maszyn w tej klasie)
230 W
0 - 3600 obr./min
0 - 3200 /min
100 Nm
1/4"
M4 - M8
M5 - M14
M5 - M10
0,99 kg

TD0101F

6951

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby maszynowe
Waga

300 W
0 - 2200 obr./min
0 - 3000 /min
100 Nm
1/4"
M5 - M12
M4 - M8
1,3 kg

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Wkręt do metalu
Wkręt standardowy
Śruba o wys. wytrzymałości
Waga

ęWysoki moment obrotowy 100 Nm
ęIdealna do połączeń twardych
ęWyłącznik elektroniczny oraz przesuwany przełącznik
kierunku obrotu z położeniem zerowym
ęDuże szczeliny wentylacyjne w celu lepszego
chłodzenia silnika
ęZ hamulcem silnikowym

KLUCZ UDAROWY
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

6953

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęLekki, poręczny klucz z wysokim momentem
obrotowym - idealny do połączeń twardych
ęObudowa mechanizmu udarowego z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęObroty w prawo/lewo
ęPraktyczna klamra do zawieszania na pasku zarówno
dla praworęcznych jak i dla leworęcznych

6953

18

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby maszynowe
Waga

280 W
0 - 3000 obr./min
0 - 3000 /min
150 Nm
1/2"
M10 - M16
M8 - M12
1,5 kg

6904VH

TW0200

KLUCZ UDAROWY

6905B

ęIdealny do połączeń twardych
ęKorzystne położenie środka ciężkości
ęWbudowany w rękojeść przełącznik kierunku
obrotów w prawo/lewo
ęGumowa osłona przekładni oraz pierścień gumowy
ęNie męczące dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub
bez uszkodzeń łbów śrub

470 W
2200 obr./min
2600 /min
300 Nm
1/2"
M12 - M20
M12 - M16
2,3 kg

ęIdealny do połączeń twardych
ęPrzełącznik wahadłowy obrotów w prawo/lewo
wbudowany w rękojeści
ęŁatwe dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub
bez uszkodzeń łbów śrub
ęKorzystne położenie środka ciężkości

6905H

6905B

KLUCZ UDAROWY

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby wys. wytrzymałości
Waga

340 W
1700 obr./min
2000 /min
300 Nm
1/2"
M12 - M20
M12 - M16
2,8 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

KLUCZ UDAROWY

TW0350

6906

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby wys. wytrzymałości
Waga

620 W
1700 obr./min
1600 /min
600 Nm
3/4"
M16 - M22
M16 - M20
5,6 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

400 W
2000 obr./min
2000 /min
350 Nm
1/2"
M12 - M22
M12 - M16
3,0 kg

ęIdealny do połączeń twardych
ęNadzwyczaj wysoki moment obrotowy przy wadze
5,6 kg
ęPrzełącznik wahadłowy obrotów w prawo/lewo
ęNie męczące dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub
bez uszkodzeń łbów śrub

FREZARKI

6906

ęIdealny do połączeń twardych
ęMocna obudowa mechanizmu udarowego
z aluminium odlewanego pod ciśnieniem
ęPrzełącznik przerzutowy obrotów w prawo/lewo
ęSzczotki węglowe wymienne z zewnątrz
ęKorzystne położenie środka ciężkości
ęRękojeść przeciwpoślizgowa pokryta gumą

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

TW0350

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby wys. wytrzymałości
Waga

380 W
0 - 2200 obr./min
0 - 2200 /min
200 Nm
1/2"
M10 - M16
M10 - M12
2,2 kg

KLUCZ UDAROWY

6905H

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby wys. wytrzymałości
Waga

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby maszynowe
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

ęIdealny do połączeń twardych
ęMocna obudowa mechanizmu udarowego
z aluminium odlewanego pod ciśnieniem
ęElektronicznie regulowane obroty w prawo/lewo
ęSzczotki węglowe wymienne z zewnątrz
ęKorzystne położenie środka ciężkości

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

TW0200

ęIdealny do połączeń twardych
ęElektroniczny regulator prędkości obrotowej
umożliwia wkręcanie wkrętów do drewna
z zastosowaniem adaptera końcówek narzędziowych
ęUstawiane dwa różne momenty obrotowe
ęKorzystne dla utrzymania równowagi położenie
środka ciężkości
ęNie męczące dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub
bez uszkodzeń łbów śrub
Moc znamionowa
360 W
1 bieg
2 bieg
0-2100 0-2400 obr./min
Prędkość obr. na b. jał.
0-2500
Częst. udarów na b. jał.
0-3000 /min
150
Maks. moment obr.
200 Nm
Uchwyt narzędziowy
1/2"
Śruby dostępne w handlu
M10 - M16
Śruby wys. wytrzymałości
M10 - M12
Wkręty samogwintujące
6 mm
Waga
1,8 kg

STRUGI

KLUCZ UDAROWY

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

2-BIEGOWY KLUCZ UDAROWY

6904VH

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Wkrętarki / Klucze udarowe

KLUCZ UDAROWY
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

TW1000

1200 W
1400 obr./min
1500 /min
1000 Nm
1"
M24 - M30
M22 - M24
8,6 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Śruby dostępne w handlu
Śruby wys. wytrzymałości
Waga

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęIdealny do połączeń twardych
ęMocna obudowa mechanizmu wykonanego
z aluminium odlewanego pod ciśnieniem
ęPrzełącznik obrotów w prawo/lewo
ęWłącznik wahadłowy zapewnia łatwą zmianę
kierunku
ęHak do zawieszania
ęSzczotki węglowe wymienne z zewnątrz
ęGumowy zderzak chroni obudowę narzędzia
ęKorzystne położenie środka ciężkości

TW1000

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

19

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Nożyce do blachy
NOŻYCE DO BLACHY

JS1601

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęDo cięcia prostego
ęCzyste cięcie bez gratu, zanieczyszczeń i naprężeń
ęWiór zawija się w bok w kształcie spirali
nie zadrapując powierzchni detalu
ęWąski kształt obudowy zapewnia większą kontrolę
oraz wysoką manewrowalność

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

JS1601

1,6 mm
1,2 mm
0,8 mm
2,5 mm
1,4 kg

NOŻYCE DO BLACHY

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

ęDo cięcia krzywizn
ęCzyste cięcie bez gratu, zanieczyszczeń i naprężeń
ęWiór zawija się w bok w kształcie spirali nie
zadrapując powierzchni detalu
ęWąski kształt obudowy zapewnia większą kontrolę
oraz wysoką manewrowalność
ęPromień cięcia tylko 30 mm do cięcia ciasnych krzywizn

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

380 W
4500 /min
250 mm

JS1000

JS1000

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Najmniejszy promień cięcia
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
do 400 N/mm²
do 600 N/mm²
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200 N/mm²
Waga

NOŻYCE DO BLACHY

NOŻYCE DO BLACHY

JS1602

JS3201J

ęDo cięcia prostego oraz krzywizn o promieniu do 30 mm
ęWąski kształt obudowy zapewnia większą kontrolę
oraz manewrowalność
ęŚlizgowa dźwignia włącznika z boku korpusu
dla wygodniejszej obsługi jedną ręką
ęOsłona ręki operatora chroni przed zranieniem

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Najmniejszy promień cięcia
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
do 400 N/mm²
do 600 N/mm²
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200 N/mm²
Waga

380 W
4000 /min
30 mm
1,6 mm
1,2 mm
0,8 mm

JS1602

2,5 mm
1,6 kg

JS3201J
MAC

380 W
4500 /min
30 mm
1,0 mm
0,7 mm
0,5 mm
2,5 mm
1,4 kg

ęPoręczne i łatwe w prowadzeniu
ęBrak konieczności ostrzenia noża dzięki
szybkowymiennemu, obracanemu, 4-stronnemu ostrzu
ęRowki miernicze do sprawdzania grubości materiału
ęOsłona zabezpiecza korpus narzędzia przed zadrapaniami
oraz uszkodzeniem
ęErgonomiczny, gumowany uchwyt zapewnia większą
kontrolę oraz komfort pracy
ęMożliwość przechowywania klucza imbusowego
w korpusie narzędzia
ęMaszyna dostępna w walizce systemowej MAKPAC
660 W
Moc znamionowa
1600 /min
Częst. skoków na biegu jałowym
50 mm
Najmniejszy promień cięcia
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
3,2 mm
do 400 N/mm²
2,5 mm
do 600 N/mm²
1,5 mm
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
4,0 mm
do 200 N/mm²
3,4 kg
Waga

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Najmniejszy promień cięcia
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
do 400 N/mm²
do 600 N/mm²
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200 N/mm²
Waga

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

JN1601

JN3201J

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDo cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
ęBezstopiowa przestawiana matryca, obracana o 360°
z blokadą co 90°
ęDzięki nowemu silnikowi smukły kształt o Ø tylko 57 mm
ęDługość skoku 7 mm
ęOptymalna dł. narzędzia umożliwia cięcie także blach trapezowych
ęŁatwa wymiana stempla i matrycy
ęRowki miernicze do sprawdzenia grubości materiału

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Średnica wejścia
Szerokość cięcia
Promień cięcia: wewn./zewn.
Maks. zdolnośc cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
do 400 N/mm²
do 600 N/mm²
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200 N/mm²
Waga
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1,6 mm
1,2 mm
0,8 mm
2,5 mm
1,6 kg

JN1601

JN3201J
MAC

ęPrecyzyjne beznaprężeniowe cięcie blachy po łuku lub linii
prostej
ęGumowany, ergonomiczny uchwyt pałąkowy umożliwia
obsługę jedna ręką
ęŁatwa wymiana stempla i matrycy
ęRowki miernicze do sprawdzania grubości materiału
ęMożliwość przechowywania klucza imbusowego w korpusie
narzędzia
ęMaszyna dostępna w walizce systemowej MAKPAC
710 W
Moc znamionowa
1300 /min
Częst. skoków na biegu jałowym
42 mm
Średnica wejścia
8 mm
Szerokość cięcia
120 / 128 mm
Promień cięcia: wewn./zewn.
Maks. zdolnośc cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
3,2 mm
do 400 N/mm²
2,5 mm
do 600 N/mm²
1,0 mm
do 800 N/mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
3,5 mm
do 200 N/mm²
3,4 kg
Waga

SZLIFIERKA KĄTOWA

9557HN
ęSilnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją
w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
ęLabiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska
kulkowego
ęWyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić
obudowa
ęObudowa przekładni przestawiana w 4 położeniach
co 90°
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

9557HN

SZLIFIERKA KĄTOWA
9557HNG

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

840 W
11000 obr./min
115 mm
M14 x 2
2,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

SZLIFIERKA KĄTOWA

9557HNG

GA5030

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

720 W
11000 obr./min
125 mm
M14 x 2
1,8 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

840 W
11000 obr./min
115 mm
M14 x 2
2,0 kg

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Przybliżony termin wprowadzenia do sprzedaży – wrzesień
Dostępna po wyczerpaniu 9557HN

FREZARKI

GA5030
ęNowy, kompaktowy i ergonomiczny kształt
ęMała obudowa przekładni
ęSilnik ze zwiększoną odpornością na ciepło
ęZwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
ęDwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają
łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm
przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

ęOznaczenie G: nowa obudowa przekładni ze
wzmocnioną blokadą wrzeciona
ęSilnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją
w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
ęLabiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska
kulkowego
ęObudowa przekładni przestawiana w 4 położeniach
co 90°
ęWyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić
obudowa
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

720 W
11000 obr./min
115 mm
M14 x 2
1,8 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

GA4530

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

STRUGI

GA4530
ęNowy, kompaktowy i ergonomiczny kształt
ęMała obudowa przekładni
ęSilnik ze zwiększona odpornością na ciepło
ęZwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
ęDwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają
łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm
przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

Dostępna po wyczerpaniu 9558HN

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

840 W
11000 obr./min
125 mm
M14 x 2
2,1 kg

9558HN

9558HNG

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

840 W
11000 obr./min
125 mm
M14 x 2
2,1 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

9558HNG
ęOznaczenie G: nowa obudowa przekładni ze
wzmocnioną blokadą wrzeciona
ęSilnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją
w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
ęLabiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska
kulkowego
ęObudowa przekładni przestawiana w 4 położeniach
co 90°
ęWyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić
obudowa
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

ęSilnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją
w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
ęLabiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska
kulkowego
ęWyjątkowo wąska obudowa, dająca się łatwo
uchwycić
ęObudowa przekładni przestawiana w 4 położeniach
co 90°
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

NARZĘDZIA
OGRODOWE

9558HN
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice
SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

9564H

9564PZ
ęOznaczenie P: łatwy w obsłudze, duży wyłącznik
spustowy
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych SJS
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęBlokada wrzeciona ułatwia wymianę tarczy
szlifierskiej
ęZwiększona ochrona przeciwpyłowa
ęWyższa odporność termiczna zwiększa żywotność
silnika

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

1100 W
11000 obr./min
115 mm
M14 x 2
2,3 kg

9564H

9564PZ

SJS

SJS

SZLIFIERKA KĄTOWA

9565PZ
ęOznaczenie P: łatwy w obsłudze, duży wyłącznik
spustowy
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych SJS
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęBlokada wrzeciona ułatwia wymianę tarczy
szlifierskiej
ęZwiększona ochrona przeciwpyłowa
ęWyższa odporność termiczna zwiększa żywotność
silnika

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

1100 W
11000 obr./min
125 mm
M14 x 2
2,3 kg

9565H

9565PZ

SJS

SJS

FREZARKI

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

1100 W
12000 obr./min
125 mm
M14 x 2
2,4 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

9562CVR

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

1100 W
12000 obr./min
115 mm
M14 x 2
2,4 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

9565H

SZLIFIERKA KĄTOWA

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

9565CVR

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka, chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęStabilizujący układ elektroniczny pozwalający
na zachowanie stałej prędkości obr. pod obciążeniem
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęPłynna regulacja prędkości obrotowej
ęAntywibracyjny uchwyt boczny
ęFunkcja “anty-restart” zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem
ęElektron. zabezpieczenie przeciążeniowe (oznaczenie: V)

9565CVR

9562CVR

SJS

SJS

Moc znamionowa
1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 2800-12000 obr./min
Średnica tarczy
125 mm
Gwint wrzeciona
M14 x 2
Waga
2,2 kg

INNE

Moc znamionowa
1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 2800-12000 obr./min
Średnica tarczy
125 mm
Gwint wrzeciona
M14 x 2
Waga
2,2 kg

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
· Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
· Stabilizujący układ elektroniczny pozwalający
na zachowanie stałej prędkości obr. pod obciążeniem
· Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
· Płynna regulacja prędkości obrotowej
· Antywibracyjny uchwyt boczny
· Funkcja “anty-restart” zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem
· Elektron. zabezpieczenie przeciążeniowe (oznaczenie: V)

SZLIFIERKO-POLERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

9565CLR

9566CVR

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęStabilizujący układ elektroniczny pozwalający
na zachowanie stałej prędkości obr. pod obciążeniem
ęLabiryntowa konstrukcja silnika i łożysk chroni
przed zanieczyszczeniami
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęFunkcja “anty-restart” zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem
ęAntywibracyjny uchwyt boczny

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga
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1400 W
2000-7800 obr./min
125 mm
M14 x 2
1,9 kg
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ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęStabilizujący układ elektroniczny pozwalający
na zachowanie stałej prędkości obr. pod obciążeniem
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęFunkcja “anty-restart” zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem
ęElektron. zabezpieczenie przeciążeniowe (oznaczenie: V)
ęAntywibracyjny uchwyt boczny

9565CLR

9566CVR

SJS

SJS

Moc znamionowa
1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 4000-10000 obr./min
Średnica tarczy
150 mm
Gwint wrzeciona
M14 x 2
Waga
2,3 kg

GA5021

SJS

GA5021C

SJS

SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA6021

GA6021C
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęSzczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie
się pyłu do korpusu przekładni i silnika
ęMała obudowa przekładni zwiększa możliwość
manewrowania
ęDuży przycisk blokady przekładni
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDioda LED informuje o podłączeniu do zasilania
(zielone) i aktywacji funkcji "anty-restart" (czerwone
migające)
ęStała kontrola prędkości obrotowej
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęPyłoszczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie
się pyłu do korpusu przekładni i silnika
ęMała obudowa przekładni zwiększa możliwość
manewrowania
ęDuży przycisk blokady przekładni
ęWąski korpus silnika

1050 W
10000 obr./min
150 mm
M14 x 2
2,8 kg

GA6021

SJS

GA6021C

SJS

SZLIFIERKA KĄTOWA

1450 W
9000 obr./min
150 mm
M14 x 2
3,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7050R01

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

2000 W
8500 obr./min
180 mm
M14 x 2
4,6 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

GA7012C

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

2000 W
8400 obr./min
180 mm
M14 x 2
4,3 kg

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęNowy silnik 2.000 W
ęMała obudowa przekładni zwiększa maks. głębokość
cięcia o 4 mm w porównaniu do poprzednich modeli
ęAntywibracyjny uchwyt boczny z możliwością
zamontowania z obu stron
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem

FREZARKI

GA7050R01

ęLekka i kompaktowa zapewnia użytkownikowi
większy komfort pracy
ęPyłoszczelna konstrukcja dla zwiększonej żywotności
silnika
ęElektroniczna kontrola prędkości obrotowej
utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
zwiększając wydajność pracy
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęSzczotki węglowe samowyłączające się
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

GA7012C

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

1050 W
11000 obr./min
125 mm
M14 x 2
2,7 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęSzczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się pyłu
do korpusu przekładni i silnika
ęMała obudowa przekładni zwiększa możliwość
manewrowania
ęDuży przycisk blokady wrzeciona ułatwia wymianę
tarczy
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDioda LED informuje o podłączeniu do zasilania (zielone)
i aktywacji funkcji "anty-restart" (czerwone migające)
ęStała kontrola prędkości obrotowej
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
1450 W
Moc znamionowa
10000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
125 mm
Średnica tarczy
M14 x 2
Gwint wrzeciona
2,9 kg
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

GA5021C

ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęSzczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie
się pyłu do korpusu przekładni i silnika
ęMała obudowa przekładni zwiększa możliwość
manewrowania
ęDuży przycisk blokady wrzeciona ułatwia wymianę
tarczy
ęWąski korpus silnika

STRUGI

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5021

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice
SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7020 / GA7020R

GA7030R / GA7030RF01

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęPyłoszczelna konstrukcja przedłuża żywotność silnika
ęDobrze przemyślana konstrukcja przeciwpyłowa
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia
przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia
w trudnych warunkach
ęPierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe
przed pyłem szlifierskim
ęKoła zębate ze spieków wydłużające okres eksploatacji
ęSzczotki węglowe wymieniane z zewnątrz
ęGA7020R: łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęMożliwość zamontowania uchwytu bocznego w 3 pozycjach
co 90°
ęGA7020R: funkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęGA7020: bez funkcji blokady włącznika do pracy ciągłej
2200 W
Moc znamionowa
8500 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
180 mm
Średnica tarczy
M14 x 2
Gwint wrzeciona
5,5 kg
Waga

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęSprzęgło cierne
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęAntywibracyjny uchwyt boczny
ęGA7030RF01: super kołnierz (oznaczenie “F”)
nr katalog.: 192227-7

zdj. GA7030RF01

GA7020 / GA7020R

GA7030R / GA7030RF01

GA7020R

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7040R / GA7040RF01

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęAntywibracyjny uchwyt boczny
ęSuper kołnierz (oznaczenie „F”)

2600 W
8500 obr./min
180 mm
M14 x 2
6,4 kg

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęSprzęgło cierne
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęGA7040RF01: super kołnierz (oznaczenie “F”)
nr katalog.: 192227-7

zdj. GA7040RF01

GA7040SF01

GA7040R / GA7040RF01

SZLIFIERKA KĄTOWA
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

2600 W
8500 obr./min
180 mm
M14 x 2
6,4 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9012C

GA9050R01

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęLekka oraz kompaktowa zapewnia użytkownikowi
większy komfort pracy
ęPyłoszczelna konstrukcja przedłuża żywotność silnika
ęSzczotki węglowe samowyłączające się
ęElektroniczna kontrola prędkości utrzymuje stałą
prędkość pod obciążeniem zwiększając wydajność
pracy
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem

2000 W
6000 obr./min
230 mm
M14 x 2
4,5 kg

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna tłumiąca wibracje
ęPrzestawna głowica – możliwość ustawienia głowicy
w 4 położeniach co 90°
ęAntywibracyjna rękojeść boczna
ęPrzestawny uchwyt lewo/prawo o 90°
ęSprzęgło cierne
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem

GA9012C

GA9050R01

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

2000 W
6600 obr./min
230 mm
M14 x 2
4,8 kg

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

2400 W
8500 obr./min
180 mm
M14 x 2
6,0 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7040SF01

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

GA9020

GA9020R / GA9020RF

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęBez funkcji blokady włącznika do pracy ciągłej
ęPyłoszczelna konstrukcja przedłuża żywotność silnika
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęPierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe
przed pyłem szlifierskim
ęKoła zębate ze spieków dla dłuższego okresu
eksploatacji
ęSzczotki węglowe wymieniane z zewnątrz
ęBez blokady włącznika do pracy ciągłej

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga
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2200 W
6600 obr./min
230 mm
M14 x 2
5,8 kg
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GA9020

GA9020R / GA9020RF

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęOpatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana
z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni
uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę
elektronarzędzia w trudnych warunkach
ęPierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe
przed pyłem szlifierskim
ęKoła zębate ze spieków dla dłuższego okresu
eksploatacji
ęSzczotki węglowe wymieniane z zewnątrz
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęGA9020RF: Super kołnierz (oznaczenie “F”)
nr katalog.: 192227-7
Moc znamionowa
2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
6600 obr./min
Średnica tarczy
230 mm
Gwint wrzeciona
M14 x 2
Waga
5,8 kg

2400 W
6600 obr./min
230 mm
M14 x 2
6,3 kg

zdj. GA9030RF01

GA9030X01

GA9030R / GA9030RF01

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

SZLIFIERKA KĄTOWA

SZLIFIERKA STOŁOWA

GA9040R / GA9040RF01

GB602W

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęPrzestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°
ęPrzestawna głowica – możliwość ustawienia głowicy
w 4 położeniach co 90°
ęAntywibracyjny uchwyt boczny
ęSprzęgło cierne
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęGA9040RF01: super kołnierz (oznaczenie “F”)
nr katalog.: 192227-7

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

2600 W
6600 obr./min
230 mm
M14 x 2
6,7 kg

2400 W
6600 obr./min
230 mm
M14 x 2
6,3 kg

ęSilnik prądu przemiennego, jednofazowy z rozruchem
kondensatorowym
nie wymagający prac konserwacyjnych
ęSzlifowanie i polerowanie
ęObustronna osłona zabezpieczająca przed iskrami
regulowana bez użycia narzędzi
ęWraz z tarczą szlifierską A60 wykorzystywaną
przy zgrubnych pracach szlifierskich
ęUchwyt do ostrzenia tarczy na wyposażeniu

zdj. GA9040RF01

GA9040R / GA9040RF01

GB602W

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Waga

SZLIFIERKA STOŁOWA

250 W
(50Hz) 2850 obr./min
(60Hz) 3450 obr./min
150 x 16 mm
9,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Gwint wrzeciona
Waga

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDuży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęAntywibracyjny uchwyt boczny
ęPrzestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęSprzęgło cierne
ęGA9030RF01: super kołnierz (oznaczenie “F”)
nr katalog.: 192227-7

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

GA9030R / GA9030RF01

ęBez funkcji blokady włącznika do pracy ciągłej
ęMocny silnik 2.400 W
ęDuży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza
obrabiany materiał przed zadrapaniami
ęRękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi
wibracje dla lepszego komfortu pracy
ęSprzęgło cierne
· Antywibracyjny uchwyt boczny

STRUGI

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9030X01

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

PRZECINARKA DO METALU

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym

GB801

4131

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Maks. grubość cięcia
Waga

1100 W
3500 obr./min
185 mm
63 mm
5,1 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

Średnica tarczy
Waga

550 W
(50Hz) 2850 obr./min
(60Hz) 3450 obr./min
205 x 19 mm
20,5 kg

ęLekka, poręczna do prac montażowych
ęCięcie na zimno
ęCięcie stali konstrukcyjnej do 6 mm
ęŁatwo zdejmowana osłona tarczy ze zbiornikiem
na opiłki
ęMożliwość cięcia miękkich stali konstrukcyjnych
(przekrój i grubość zależna od zastosowanych tarcz
– patrz tabela w instrukcji obsługi)
ęBeziskrowa praca narzędzia bez odkształceń
cieplnych w miejscu cięcia

FREZARKI

4131

ęSilnik prądu przemiennego, jednofazowy z rozruchem
kondensatorowym
nie wymagający prac konserwacyjnych
ęSzlifowanie i polerowanie
ęObustronna osłona zabezpieczająca przed iskrami,
regulowana bez użycia narzędzi
ęWraz z tarczą szlifierską WA60 wykorzystywaną
przy ogólnych pracach szlifierskich
ęWraz z tarczą szlifierską GC120 do szlifowania
precyzyjnego

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

GB801

PRZECINARKA DO METALU

PRZECINARKA DO METALU

przy 45°
Średnica tarczy
Waga

1750 W
1300 obr./min
115 mm
75 x 150 mm
90 mm
85 x 85 mm
305 mm
19,3 kg

LC1230

2414ENE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
przy 90°
Zdolność cięcia
Ø 115 mm
119 x 119 mm
115 x 130 / 102 x 194
70 x 233 mm
137 x 137 x 10
Średnica tarczy
Waga

2000 W
3800 obr./min
przy 45°
Ø 15 mm
106 x 106 mm
115 x 103 mm
100 x 100 x 10
355 mm
17,6 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Zdolność cięcia przy 90°

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

2414ENE
ęDo precyzyjnego przycinania i przecinania metali, żelaza
i profili żeliwnych
ęWzmocniona zębatka wirnika
ęBlokada wrzeciona w celu szybkiej wymiany tarczy tnącej
ęUrządzenie szybkomocujące z 3-stopniową regulacją
pochylenia w zakresie 15°–45°
ęWbudowany uchwyt ułatwiający transport
ęWiększe bezpieczeństwo dzięki obustronnie opuszczanej
osłonie oraz osłonie czołowej
ęZwiększona widoczność na linię cięcia

ęDo miękkich stali konstrukcyjnych
ęSzybkie i czyste cięcie rur, kątowników oraz kanałów
kablowych
ęBeziskrowa praca narzędzia bez odkształceń
cieplnych w miejscu cięcia
ęZderzak ustawiany beznarzędziowo w zakresie
0°–45°– ustawiany
ęBlokada wrzeciona w celu szybkiej wymiany tarczy
tnącej

NARZĘDZIA
OGRODOWE

LC1230
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice
SZLIFIERKA DO BETONU

SZLIFIERKO-POLERKA DO KAMIENIA

PC5001C

PW5000C / PW5000CH
ęIdealna do efektywnego polerowania kamienia
ęMożliwość regulacji prędkości obrotowej w zależności
od potrzeb
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ę3-otworowa dysza gwarantuje równomierny dopływ
wody eliminując pył i osad, zapobiegając
równocześnie nagrzewaniu się obrabianej
powierzchni
ęZawór wody umieszczony w miejscu łatwo
dostępnym nie przeszkadzający w pracy
ęWspółpraca z transformatorem separującym
PW5000C 230 V/110 V nr kat. P-46660
PW5000CH 230 V/230 V nr kat. P-67016
(transformatory na zamówienie)

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęIdealna do usuwania gratu, załamywania krawędzi,
usuwania nierówności na betonowych
powierzchniach licowych oraz do obróbki
wykończeniowej fasady z betonu licowego
ęSzlifuje wtrącenia metalowe w betonie,
takie jak gwoździe, drut zbrojeniowy, szlifowane
bez uszkodzenia ściernicy itp.
ęPewne prowadzenie, dzięki dużej płycie podstawy
oraz rolkom prowadzącym
ęKontrola stałej prędkości
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęWymienny worek na pył
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Waga

1400 W
10000 obr./min
125 mm
5,1 kg

PC5001C

PW5000C / PW5000CH

Moc znamionowa
900 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 2000 - 4000 obr./min
Średnica tarczy
125 mm
Waga
2,3 kg

PRZECINARKA Z TARCZĄ DIAMENT. „MOKRA”

PRZECINARKA TARCZOWA

4101RH

4112HS
ęProfesjonalna przecinarka tarczowa z dużym zapasem
mocy
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu
rozruchowego
ęPrzestawna osłona z aparatem odsysającym
ęAdapter 192613-2 umożliwiający podłączenie
zewnętrznego urządzenia odsysającego

ęZ wyłącznikiem przeciwporażeniowym P-21571
na 230 V
ęDzięki zamkniętej tarczy nie występuje wyłamywanie
krawędzi tnącej
ęGłębokość cięcia regulowana bezstopniowo
w zakresie 0–34 mm
ęPraca bezpyłowa dzięki doprowadzeniu wody
ęSpecjalna tarcza diamentowa do cięcia materiałów
ceramicznych, marmuru, granitu itp.
ęStół przechylany o 45°

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Głębokość cięcia przy 90°
przy 45°
Waga

860 W
12000 obr./min
110 - 125 mm
41,5 mm
26 mm
5,2 kg

4101RH

4112HS

SJS

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia
Średnica tarczy
Waga

2400 W
5000 obr./min
100 mm
305 mm
11,4 kg

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

SG1250
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęPełna elektronika z automatyczną regulacją
do kontroli optymalnej prędkości obrotowej
ęOsłona z regulacją głębokości wykonana
ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęDwie tarcze diamentowe oraz futerał
na wyposażeniu

1400 W
10000 obr./min
125 mm
6 - 30 mm
0 - 30 mm
4,4 kg

SG1250

SJS

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Szerokość cięcia
Głębokość cięcia
Waga

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

SG150

SG180
ęDo szybkiego i precyzyjnego wykonywania szczelin
i kanałów w murach z ceramiki, pustaków
i niewibrowanego betonu niskiej klasy
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęObudowa przekładni i osłona wykonane
ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęUkład elektroniczny ze wskaźnikiem optycznym
do kontroli optymalnej prędkości obrotowej
ęDostarczana bez tarczy diamentowej

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDo szybkiego i precyzyjnego wykonywania szczelin
i kanałów w murach
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęObudowa przekładni i osłona wykonane
ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęWysoki moment obrotowy dzięki optymalnemu
przełożeniu przekładni
ęUkład elektroniczny ze wskaźnikiem optycznym
do kontroli optymalnej prędkości obrotowej
ęDostarczana bez tarczy diamentowej

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Szerokość cięcia
Głębokość cięcia
Waga
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1800 W
7800 obr./min
150 mm
7 - 35 mm
7 - 45 mm
5,7 kg
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SG150

SG180

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Szerokość cięcia
Głębokość cięcia
Waga

1800 W
4100 obr./min
185 mm
9 - 43 mm
15 - 60 mm
6,0 kg

STRUG DO DREWNA

KP0800K
ęIdealny do załamywania krawędzi i strugania pow.
ęPrzy zastosowaniu noży obracanych ze spieku
twardego można obrabiać drewno klejone, płyty
wiórowe oraz materiały plastyczne
ęDo obróbki drewna miękkiego można stosować także
noże ze stali szybkotnącej
ęDuży rowek V ułatwiający struganie krawędzi
ęSztywna aluminiowa, odlewana ciśn. pokrywa
przekładni
ęLepszy wydmuch wiórów - wydmuch większej ilości
powietrza niż w przypadku poprzednich modeli
ęStopniowana regulacja głębokości strugania co 0,1 mm

KP0800K

Moc znamionowa
620 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
17000 obr./min
Szerokość strugania
82 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo 0 - 2,5 mm
Głębokość wręgu
0 - 9 mm
Waga
2,6 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NOŻYCE
DO BLACHY
SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

N1923B

STRUGI

N1923B
ęIdealny do wykonywania wręgów
ęDuży rowek V ułatwiający struganie krawędzi
ęDuża prędkość obrotowa wału struga umożliwiająca
nienaganne wykończenie
ęNoże dwustronne
ęDo obróbki drewna miękkiego można również
stosować zwykłe noże ze stali szybkotnącej
ęPoręczny dzięki ergonomicznie ukształtowanej
rękojeści i korzystnemu położeniu środka ciężkości
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia
odsysającego
ęBezstopniowa regulacja grubości strugania
Moc znamionowa
550 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
16000 obr./min
Szerokość strugania
82 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 3 mm
Głębokość wręgu
0 - 23 mm
Stopa struga
295 mm
Waga
3,1 kg

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUG DO DREWNA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Strugi

STRUG DO DREWNA
FREZARKI

KP0810

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

KP0810

INNE

850 W
Moc znamionowa
16000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
82 mm
Szerokość strugania
0 - 4 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 25 mm
Głębokość wręgu
290 mm
Stopa struga
3,3 kg
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęPosiada najwyższą grub. strugania w swojej klasie - 4 mm
ęWydmuch wiórów na prawą lub lewą stronę
dla wygody operatora
ęPłynna bezstopniowa regulacja głębokości strugania
co 0,1 mm
ęBlokada włącznika dostępna z obu stron
ęAluminiowa pokrywa przekładni zwiększająca
żywotność narzędzia
ęMożliwość zastosowania przystawki do ścinania krawędzi
ęPodstawa przednia z 3 rowkami do ścinania krawędzi
ęZabezpieczenie obrabianego materiału
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego

STRUG DO DREWNA

STRUG DO DREWNA

Moc znamionowa
900 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
16000 obr./min
Szerokość strugania
110 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 2 mm
Stopa struga
355 mm
Waga
4,3 kg

1911B

KP0810C

Moc znamionowa
1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
12000 obr./min
Szerokość strugania
82 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 4 mm
Głębokość wręgu
0 - 25 mm
Stopa struga
290 mm
Waga
3,4 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

KP0810C
ęPosiada najwyższą grub. strugania w swojej klasie - 4 mm
ęWydmuch wiórów na prawą lub lewą stronę dla wygody
operatora
ęBlokada włącznika dostępna z obu stron
ęAluminiowa pokrywa przekładni zwiększająca żywotność
narzędzia
ęMożliwość zastosowania przystawki do ścinania krawędzi
ęPodstawa przednia z 3 rowkami do ścinania krawędzi
ęZabezpieczenie obrabianego materiału
ęPłynna bezstopniowa regulacja głęb. strugania co 0,1 mm
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
· Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
· Posiada wręgownik

ęSzerokość strugania 110 mm zwiększa wydajność
strugania o 35%
ęDuży rowek V ułatwiający struganie krawędzi
ęDuża prędkość obrotowa wału struga umożliwiająca
nienaganne wykończenie
ęPoręczny dzięki ergonomicznie ukształtowanej
rękojeści i korzystnemu położeniu środka ciężkości

NARZĘDZIA
OGRODOWE

1911B
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Strugi / Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe
STRUG CIESIELSKI

STRUG CIESIELSKI

1806B

KP312S

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęDługa stopa struga umożliwiająca dokładną obróbkę
i pewne prowadzenie
ęDuża prędkość obrotowa wału struga umożliwia
nienaganne wykończenie
ęNisko położony punkt ciężkości sprawia że praca
nie męczy
ęDostarczany w drewnianej skrzynce

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
15000 obr./min
Szerokość strugania
170 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 2 mm
Stopa struga
525 mm
Waga
9,0 kg

ęZ ogranicznikiem prądu rozruchowego i ochroną
przed przeciążeniami
ęCentralne położenie środka ciężkości zapewniające
czyste wykończenie
ęPowiększony otwór odprowadzania zapobiegający
zapychaniu w przypadku mokrych wiórów
ęPrzednia rolka zapewniająca łatwe prowadzenie
po obrabianym przedmiocie
ęPodpora chroniąca noże po odstawieniu struga

1806B

KP312S

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Szerokość strugania
Grubość wióra 0 - 150 mm
150 - 240 mm
240 - 312 mm
Waga

2200 W
12000 obr./min
312 mm
3,5 mm
2 mm
1,5 mm
18,4 kg

GRUBOŚCIÓWKA

2012NBX
ęDoskonała do prac stacjonarnych, przystosowana
do transportu i prac montażowych
ęMocny silnik 1.650 W o nieznacznym poziomie hałasu
(tylko 83 dB)
ęDoskonały mechanizm sterujący posuwem
dla nienagannego wykończenia
ęRegulowana grubość wiórów zależna od szer. materiału
ęLampka kontrolna sygnalizująca gotowość urządzenia
do pracy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego za pomocą specjalnego wyposażenia
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Prędkość posuwu
Grubość wióra 0 - 150 mm
150 - 240 mm
240 - 312 mm
Waga

1650 W
8500 obr./min
0,14 m/s
3,0 mm
1,5 mm
1,0 mm
28,1 kg

2012NBX

UKOŚNICA
FREZARKI

LS0714

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęGłowica z podwójnym mechanizmem przesuwu
na 4 szynach
ęTalerz obrotowy przestawiany w prawo do 57°
i w lewo do 45°
ęGłowica odchylana bezstopniowo w lewo
od 0° do 45° i w prawo od 0° do 5°
ęDuża zdolność cięcia – 52 mm x 300 mm
ęSpecjalny system składania i blokowania
ęUchwyt do łatwego transportu

1010 W
6000 obr./min
52 x 300 mm
52 x 212 mm
190 mm
20 mm
13,1 kg

INNE

LS0714

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

UKOŚNICA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

LS0714L

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęGłowica z podwójnym mechanizmem przesuwu
na 4 szynach
ęTalerz obrotowy przestawiany w prawo do 57°
i w lewo do 45°
ęGłowica odchylana bezstopniowo w lewo
od 0° do 45° i w prawo od 0° do 5°
ęDuża zdolność cięcia – 52 mm x 300 mm
ęSpecjalny system składania i blokowania
ęUchwyt do łatwego transportu
ęZnacznik laserowy ustawiany w 3 pozycjach

LS0714L
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Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1010 W
6000 obr./min
52 x 300 mm
52 x 212 mm
190 mm
20 mm
13,5 kg

ęMocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie
ęTalerz obr. przestawiany w prawo do 52° i w lewo do 45°
ęGłowica odchylana bezstopniowo w lewo w zakresie
0°–45°
ęMaksymalna zdolność cięcia tarczą o średnicy 260 mm
przy 90° – 90,5 x 95 mm, przy 45° – 90,5 x 67 mm,
przy nachyleniu 45°x 90° – 53 x 95 mm, przy 45°x 45°
– 49 x 67 mm
ęZ hamulcem silnika i wyłącznikiem bezpieczeństwa

LS1040

1650 W
4600 obr./min
90,5 x 95 mm
90,5 x 67 mm
255 mm
30 mm
12,6 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

LS1018L

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

UKOŚNICA

LS1040F

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE
WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

LS1040F

UKOŚNICA / PILARKA STOŁOWA

UKOŚNICA / PILARKA STOŁOWA

LH1200FL

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE
INNE

LF1000

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

LH1200FL

FREZARKI

LF1000
ęŁatwa zmiana funkcji pracy pilarki stołowej i ukośnicy
ęPrecyzyjne cięcie wzdłużne, poprzeczne i ukośne
ęTalerz obrotowy przestawiany w lewo i prawo do 45°
ęGłowica piły odchylana w lewo od 0° do 45°
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu
rozruchowego, hamulec silnika oraz elektroniczna
kontrola prędkości obrotowej
ęStół maszynowy (składany) wykonany ze stabilnego,
odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęWyłącznik termiczny
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
1650 W
Moc znamionowa
2700 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
68 x 155 mm
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
50 x 150 mm
Średnica tarczy
260 mm
Średnica otworu tarczy
30 mm
Waga
36,0 kg

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęŁatwa zmiana funkcji pracy pilarki stołowej i ukośnicy
ęPrecyzyjne cięcie wzdłużne, poprzeczne i ukośne
ęDuża wydajność cięcia - do 200 mm, możliwość
jednorazowego cięcia podwójnej warstwy paneli
podłogowych o wymiarach 192 x 23 mm
ęTalerz obrotowy przestawiany w prawo do 52° i w lewo 47°
ęGłowica piły odchylana w lewo od 0°- 45°
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego,
hamulec silnika oraz elektroniczna kontrola prędkości obr.
ęMocny stół wykonany ze stabilnego, odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym
uruchomieniem
ęWyposażona w 4 podświetlające diody LED
ęZe znacznikiem laserowym
Moc znamionowa
1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
3800 obr./min
Maks. zdolność cięcia: pilarka stołowa
52 mm
ukośnica przy 90°
62 x 200 mm
ukośnica przy 45°
40 x 200 mm
Średnica tarczy
305 mm
Średnica otworu tarczy
30 mm
Waga
20,7 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

1650 W
4600 obr./min
90,5 x 95 mm
90,5 x 67 mm
255 mm
30 mm
12,6 kg

STRUGI

ęMocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie
ęTalerz obr. przestawiany w prawo do 52° i w lewo do 45°
ęGłowica odchylana bezstopniowo w lewo w zakresie
0°–45°
ęMaksymalna zdolność cięcia tarczą o średnicy 260 mm
przy 90° – 90,5 x 95 mm, przy 45° – 90,5 x 67 mm,
przy nachyleniu 45°x 90° – 53 x 95 mm, przy 45°x 45°
– 49 x 67 mm
ęZ hamulcem silnika i wyłącznikiem bezpieczeństwa
ęLampka oświetlająca obszar roboczy

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

LS1040

ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
oraz hamulec silnika
ęZnacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym
wyłącznikiem
ęMożliwość zamontowania dodatkowego uchwytu
po obu stronach urządzenia w celu obróbki długiego
materiału
ęPrzesuwny zderzak (tylko z lewej strony)
ęGłowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo
ęTalerz obr. przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
ęMiękka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
ęBlokada umożliwiająca przenoszenie
Moc znamionowa
1430 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
4300 obr./min
Maks. zdolność cięcia przy 90°
91 x 310 mm
przy 45°
91 x 220 mm
Średnica tarczy
260 mm
Średnica otworu tarczy
30 mm
Waga
19,9 kg

WIERTARKI

UKOŚNICA

LS1018L

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

UKOŚNICA

NOŻYCE
DO BLACHY

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe
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WIERTARKI

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe
Podwójny mechanizm przesuwny

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

3-stopniowa
przekładnia
redukcyjna
przesuwna tylna
osłona noża

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

3-stopniowa przekładnia redukcyjna oraz ruchoma tylna osłona
ostrza zapewniają lepszą wydajność cięcia profili
przysufitowych i listew przypodłogowych, które są typowymi
przykładami materiałów obrabianych na ukośnicach
przesuwnych.

Zalety produktu firmy Makita osiągnięte dzięki
zastosowaniu systemu 4 krótkich prowadnic
w miejsce dotychczasowych 2 długich prowadnic, są następujące:
- doskonałe tłumienie drgań
- precyzyjne, stabilne i dokładne cięcie
- kompaktowa konstrukcja narzędzia pozwalająca na zmniejszenie wymiarów, co ułatwia
transport.

UKOŚNICA

UKOŚNICA

LS1016L

LS1216L

ęTechnologia głębokiego i precyzyjnego cięcia – DXT
ęPrecyzyjna ukośnica z dwustronnym mechanizmem
regulacji pochylenia
ęTalerz obr. przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 52°
ęCzytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką
ęZakres cięcia ukośnego 45° w prawo i w lewo
z ogranicznikami na 22.5°, 33.9°, 45° z lewej i prawej strony
ęSzybka i precyzyjna blokada kąta ukośnicy poprzez
przekręcenie pokrętła o 90°: z ogranicznikami 0°, 15°, 22.5°,
31.6°, 45°
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
oraz hamulec silnika
ęZe znacznikiem laserowym
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia w poziomie
przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

ęTechnologia głębokiego i precyzyjnego cięcia – DXT
ęPrecyzyjna ukośnica z dwustronnym mechanizmem
regulacji pochylenia
ęTalerz obr. przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 52°
ęCzytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką
ęZakres cięcia ukośnego 45° w prawo i w lewo
z ogranicznikami na 22.5°, 33.9°, 45° z lewej i prawej strony
ęSzybka i precyzyjna blokada kąta ukośnicy poprzez
przekręcenie pokrętła o 90°: z ogranicznikami 0°, 15°, 22.5°,
31.6°, 45°
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
oraz hamulec silnika
ęZe znacznikiem laserowym

1510 W
3200 obr./min
91 x 279 mm
91 x 179 mm
260 mm
30 mm
24,2 kg

LS1016L

LS1216L

PILARKA STOŁOWA
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

1650 W
3200 obr./min
102 x 363 mm
102 x 255 mm
305 mm
30 mm
26,6 kg

PILARKA STOŁOWA

MLT100

2704

ęStół wykonany ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem
aluminium
ęMocny silnik 1.500 W i elektryczny hamulec silnika
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęDwubiegunowy system ślizgowy do podnoszenia
i opuszczania tarczy tnącej dający najbardziej wydajne
ustawienie głębokości cięcia
ęPodziałka do pomiaru uciosu (z dociskiem)
ęPrawo/lewostronne rozkładanie stołu
ęBeznarzędziowa instalacja i demontaż osłony tarczy
ęWiększe możliwości cięcia: możliwość rozcinania
wzdłużnego płyt warstwowych 4÷8 mm
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęStół na zamówienie (nr kat.: JM27000300)
Moc znamionowa
1500 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
4300 obr./min
Maks. zdolność cięcia przy 90°
93 mm
przy 45°
64 mm
Średnica tarczy
260 mm
Średnica otworu tarczy
30 mm
Waga
34,1 kg

ęStół wykonany ze stabilnego, odlewanego pod ciśn. aluminium
ęMocny silnik 1.650 W oraz elektryczny hamulec silnika
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęFunkcja „Anty-restart”
ęRowki prowadzące prowadnicy kątowej w kształcie litery „T”
zabezpieczają prowadnicę przed podnoszeniem
ęPow. stołu obrobiona maszynowo dla wys. precyzji cięcia
ęTylne przedłużenie stołu
ęBeznarzędziowa instalacja i demontaż osłony bezpieczeństwa
ęAdapter węża Ø 45 mm do podłączenia zewnętrznego
urządzenia odsysającego
ęŁatwa w obsłudze linia o dużej dokładności
ęŁatwa w odczycie skala z dużą podziałką i soczewką
powiększającą
ęMożliwość przechowywania akcesoriów w maszynie

MLT100

2704

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1650 W
4800 obr./min
91 mm
63 mm
260 mm
30 mm
34,9 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia w poziomie
przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5604R

HS6100

ęKomfortowy uchwyt dodatkowy w celu ułatwienia
obsługi
ęObudowa piły z wbudowanym adapterem
zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPoręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe
ustawienie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia
ęBardzo lekka i poręczna
ęPłaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
ęCięcie kątowe do 50°
ęFunkcja wydmuchiwania wiórów z linii cięcia
ęErgonomiczne uchwyty pokryte elastomerem
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęMożliwość zamontowania dyszy i podłączenia
zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga
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950 W
5000 obr./min
54 mm
35 mm
165 mm
20 mm
3,9 kg
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5604R

HS6100

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1100 W
5500 obr./min
54,5 mm
39,5 mm
165 mm
20 mm
3,7 kg

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5017RKB
ęBezpyłowa, czysta praca dzięki zbiornikowi o wysokiej
zdolności zbierania pyłu
ęPrzeźroczysty zbiornik na pył umożliwiający łatwą
kontrolę jego wypełnienia
ęRegulacja kąta cięcia
ęBezstopniowa regulacja głębokości cięcia
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

5017RKB

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

HS7100

HS7101
ęPoręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe
ustawianie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia
ęBardzo lekka i poręczna
ęPłaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
ęCięcie kątowe do 50°
ęHamulec elektryczny
ęPodwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia
ęFunkcja wydmuchiwania wiórów z linii cięcia
ęMożliwość współpracy z szyną prowadz. (z użyciem adaptera)
ęMożliwość zamontowania dyszy i podłączenia
zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

ęPoręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe
ustawianie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia
ęBardzo lekka i poręczna
ęPłaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
ęCięcie kątowe do 50°
ęFunkcja wydmuchiwania wiórów z linii cięcia
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęMożliwość zamontowania dyszy i podłączenia
zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

1400 W
5500 obr./min
67 mm
48,5 mm
190 mm
30 mm
4,0 kg

HS7100

HS7101

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1400 W
5500 obr./min
67 mm
48,5 mm
190 mm
30 mm
4,0 kg

ęLekka dzięki użyciu stopów magnezowych
do wykonania podstawy, obudowy ostrza i osłony
bezpieczeństwa
ęMaks. wychylenie: 50°
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1800 W
5200 obr./min
75,5 mm
57 mm
210 mm
30 mm
5,1 kg

ęZaprojektowana do wszelkich prac w miękkim
i twardym drewnie
ęDoskonała do cięć wzdłużnych i poprzecznych, zalecana
do płyt warstwowych
ęMocna stalowa osłona i podstawa o dużej wytrzymałości
ęStalowa osłona o kącie rozwarcia 5° w pozycji wyjściowej
ęPłaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
ęRegulacja kąta cięcia do 50°
ęErgonomiczna konstrukcja dźwigni regulującej głęb. cięcia
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

5008MG

N5900B

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
przy 50°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

2000 W
4100 obr./min
85 mm
60 mm
53 mm
235 mm
30 mm
7,2 kg
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

N5900B

NARZĘDZIA
OGRODOWE

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5008MG

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

1400 W
4800 obr./min
60 mm
46 mm
190 mm
30 mm
5,5 kg

NOŻYCE
DO BLACHY

5705R

1400 W
4800 obr./min
66 mm
46 mm
190 mm
30 mm
5,7 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

5704R

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

STRUGI

1200 W
4900 obr./min
66 mm
46 mm
190 mm
30 mm
4,9 kg

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ęSilnik o dużej mocy 1.400 W
ęMocna podstawa ze stabilnym układem regulacji
głębokości cięcia działającym na zasadzie nożycowej
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęDzięki ergonomicznie ukształtowanemu uchwytowi
dodatkowemu łatwiejsza obsługa przy uniwersalnym
zastosowaniu
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

ęSilnik o dużej mocy 1.200 W
ęMocna podstawa ze stabilnym układem regulacji
głębokości cięcia działającym na zasadzie nożycowej
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęDzięki ergonomicznie ukształtowanemu uchwytowi
dodatkowemu łatwiejsza obsługa przy uniwersalnym
zastosowaniu
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

FREZARKI

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5705R

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5704R

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5903R

5103R
ęBezstopniowa regulacja głęb. cięcia na zasadzie nożycowej
ęNowego rodzaju tłumik drgań skrętnych w piaście
wraz z łagodnym rozruchem z elektronicznym ogranicznikiem
prądu rozruchowego zapewniają długą żywotność dzięki
perfekcyjnej ochronie silnika, przekładni i łożysk
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący
rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęBezstopniowa regulacja kąta w zakresie 0°– 45° poprzez
podwójny mechanizm odchylenia
ęMożliwość dokładnej regulacji dzięki śrubom nastawczym
ęPoręczny uchwyt dodatkowy zapewniający komfort pracy
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera)
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęNowy silnik o dużej mocy 2.000 W
ęBlokada przekładni ułatwiająca wymianę tarczy
ęRegulacja głębokości cięcia na zasadzie nożycowej
ęMocna podstawa z odlewanego pod ciśnieniem
aluminium umożliwia precyzyjną pracę
ęOgranicznik prądu rozruchowego
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem
adaptera)
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

2000 W
4500 obr./min
85 mm
64 mm
235 mm
30 mm
7,2 kg

5903R

5103R

SJS

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5104S

5143R
ęBezstopniowa regulacja głębokości cięcia na zasadzie
nożycowej
ęNowego rodzaju tłumik drgań skrętnych w piaście
wraz łagodnym rozruchem z elektronicznym
ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęZnaczniki linii cięcia (0°, 30°, 45°) w trzech różnych
pozycjach
ęBezstopniowa regulacja kąta
ęDokładne ustawienie 0° dzięki śrubom nastawczym
ęBlokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
ęZ klinem rozszczepiającym rzaz

ęKompaktowa konstrukcja
ęKompatybilna z tarczami tnącymi 270 i 260 mm
ęMocna aluminiowa podstawa
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęBezstopniowa regulacja kąta do 45°
ęZmniejszona wysokość narzędzia z bardziej zwartą
obudową ostrza
ęDuży uchwyt ułatwia przenoszenie
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęBez klina rozszczepiającego rzaz

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

2100 W
3800 obr./min
100 mm
73 mm
270 mm
30 mm
9,2 kg

2100 W
3800 obr./min
100 mm
77 mm
270 mm
30 mm
9,4 kg

5104S

5143R

SJS

SJS

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

2200 W
2700 obr./min
50 - 130 mm
90 mm
355 mm
30 mm
14,0 kg

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA-ZAGŁĘBIARKA
ęDokładne cięcie
ęCięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
ęWyrzutnik wiórów w tył względem kierunku cięcia
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęŁagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz
hamulec silnika
ęMaszyna wyposażona w hamulec
ęKorpus pilarki z lekkiego stopu magnezowego
ęRegulacja prędkości obrotów
ęMożliwość współpracy z szyną prowadzącą 1.400 mm,
1.900 mm i 3.000 mm
ęSP6000J: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
1300 W
Moc znamionowa
2000 - 5800 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
56 mm
Maks. zdolność cięcia przy 90°
przy 45°
40 mm
przy 48°
38 mm
165 mm
Średnica tarczy
20 mm
Średnica otworu tarczy
13,5 kg
Waga

SP6000 / SP6000J

SP6000J

MAC

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

SP6000

DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA

DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

7104L

KC100

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPrzestawny w 3 pozycjach miecz łańcucha
umożliwiający wykonanie czopów o szerokości
do 130 mm w jednej fazie roboczej
ęMaksymalna głębokość dłutowania do 155 mm
ęKomfortowe przestawianie zderzaka bocznego,
aż do 308 mm grubości belki
ęNowa ochrona bezpieczeństwa odpowiadająca
przepisom UE
ęPrzewód zasilający o długości 5 m

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość dłutowania
Maks. szerokość czopów
Maks. szerokość mocowania
Waga
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1140 W
3200 obr./min
155 mm
130 mm
308 mm
17,3 kg
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ęDo szybkiego i precyzyjnego wykonywania gniazd
czopów
ęWygodne przestawienie zderzaka bocznego dzięki
samocentrującemu stożkowi rozprężnemu
ęDzięki dużej stopie oporowej z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium zagwarantowany jest kąt
frezowania dokładnie 90°
ęZ ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęOdprowadzanie wiórów na bok umożliwia swobodny
widok na detal
ęPrzewód zasilający o długości 8 m
ęMożliwość stosowania zestawu łańcuchowego
30, 40 oraz 50 mm

KC100
7104L

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość dłutowania
Waga

2000 W
4500 obr./min
100 mm
17,3 kg

65 mm
6 mm
1,9 kg

WYRZYNARKA

4327
ęPoręczne elektronarzędzie dla użytkowników
wykonujących lekkie prace przydomowe
ęPrzestawna, przeźroczysta osłona zapewniająca
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz swobodny widok
na detal i linię cięcia
ęPłyta podstawy odchylana w obie strony o 45°,
a do cięcia blisko krawędzi przesuwana do tyłu
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęPrzycisk blokujący do pracy ciągłej
ęElektroniczna regulacja obrotów

4327

WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

450 W
500 - 3100 obr./min
18 mm
65 mm
6 mm
1,9 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

90 mm
10 mm
20 mm
2,4 kg

INNE

JV0600K

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

4329

650 W
500 - 3100 obr./min
23 mm

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

65 mm
6 mm
1,9 kg

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Zdolność cięcia
w drewnie
w stali
w aluminium
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

450 W
500 - 3100 obr./min
18 mm

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęDoskonałe uzupełnienie oferty wyrzynarek Makita
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
w celu optymalizacji prędkości przecinania
ęPłyta podstawy wykonana z odlewanego pod
ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęDostarczana w walizce

FREZARKI

JV0600K

ęPoręczne elektronarzędzie dla użytkowników
wykonujących lekkie prace przydomowe
ęPrzestawna, przeźroczysta osłona zapewniająca wysoki
poziom bezpieczeństwa oraz swobodny widok na detal
i linię cięcia
ęPłyta podstawy odchylana w obie strony o 45°, a do cięcia
blisko krawędzi przesuwana do tyłu
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęPrzycisk blokujący do pracy ciągłej
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy wykonana z aluminium zapewnia zwiększoną żywotność urządzenia oraz stabilniejszą pracę (cięcie)
ęElektroniczna regulacja obrotów

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

4329

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Zdolność cięcia
w drewnie
w stali
Waga

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Zdolność cięcia
w drewnie
w stali
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

450 W
3100 obr./min
18 mm

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

4326

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Zdolność cięcia
w drewnie
w stali
Waga

STRUGI

4326
ęNajmniejsza wyrzynarka w ofercie do prac wstępnych
ęPrzestawna, przeźroczysta osłona zapewniająca
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz swobodny widok
na detal i linię cięcia
ęPłyta podstawy odchylana w obie strony o 45°,
a do cięcia blisko krawędzi przesuwana do tyłu
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęPrzycisk blokujący do pracy ciągłej

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

WYRZYNARKA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Wyrzynarki / Piły posuwowe
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Wyrzynarki / Piły posuwowe
WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

4350CT / 4350CTJ

4350FCT / 4350FCTJ

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęWyrzynarka z dużym zapasem mocy dla najbardziej
wymagających użytkowników
ęUtrzymanie stałej prędkości obrotowej pod
obciążeniem
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ęNiski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu
mechanizmu balansowego
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem
aluminium odchylana w obie strony o 45°
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ę4350CTJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
720 W
800 - 2800 obr./min
26 mm

4350FCT / 4350FCTJ

4350CT / 4350CTJ
4350CT 4350CTJ

135 mm
10 mm
2,6 kg

MAC

4350FCT 4350FCTJ

MAC

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Zdolność cięcia
w drewnie
w stali
Waga

ęWyrzynarki z dużym zapasem mocy dla najbardziej
wymagających użytkowników
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ęNiski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu
mechanizmu balansowego
ęElektronika zastosowana w urządzeniu gwarantuje płynną
regulację obrotów
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
odchylana w obie strony o 45°
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ę4350FCTJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
Moc znamionowa
720 W
Częst. skoków na biegu jałowym
800 - 2800 obr./min
Długość skoku
26 mm
Zdolność cięcia
w drewnie
135 mm
10 mm
w stali
Waga
2,6 kg

WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

WYRZYNARKA Z PODCINANIEM

ęWyrzynarki z dużym zapasem mocy dla najbardziej
wymagających użytkowników
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ęNiski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu
mechanizmu balansowego
ęElektronika zastosowana w urządzeniu gwarantuje
płynną regulację obrotów
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem
aluminium odchylana w obie strony o 45°
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ę4351CTJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
720 W
Moc znamionowa
800 - 2800 obr./min
Częst. skoków na biegu jałowym
26 mm
Długość skoku
Zdolność cięcia
135 mm
w drewnie
10 mm
w stali
2,5 kg
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

4351CT / 4351CTJ
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4351FCT / 4351FCTJ

4351FCT / 4351FCTJ

4351CT / 4351CTJ
4351CT 4351CTJ

MAC

4351FCT 4351FCTJ

MAC

ęWyrzynarki z dużym zapasem mocy dla najbardziej
wymagających użytkowników
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ęNiski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu
mechanizmu balansowego
ęElektronika zastosowana w urządzeniu gwarantuje płynną
regulację obrotów
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ę3-stopniowa regulacja podcinania + ciecie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
odchylana w obie strony o 45°
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ę4351FCTJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
Moc znamionowa
720 W
Częst. skoków na biegu jałowym
800 - 2800 obr./min
Długość skoku
26 mm
Zdolność cięcia
w drewnie
135 mm
w stali
10 mm
Waga
2,5 kg

PIŁA POSUWOWA

JR3070CT

ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ęSprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika
i sygnalizujące uszkodzenie przekładni
ęBeznarzędziowa regulacja stopy za pomocą przycisku
ęBezstopniowa regulacja częstotliwości skoków
i 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
ęRękojeść pokryta gumą
ęInnowacyjna konstrukcja przeniesienia napędu
zwiększa żywotność szczotek, zmniejsza drgania
oraz poprawia precyzję cięcia
ęUniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych
w handlu brzeszczotów

1250 W
2800 /min
32 mm
4,4 kg

ęTechnologia Antywibracyjna - AVT
ęElektronika zastosowana w urządzeniu gwarantuje
płynną regulację obrotów i obroty constans
ęZ ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęSprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika
i sygnalizujące uszkodzenie przekładni
ęBeznarzędziowa regulacja stopy prowadzącej
za pomocą przycisku
ęZabezpieczenie przed pyłem i wodą
ęBezstopniowa regulacja częstotliwości skoków
i 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
ęRękojeść pokryta gumą
ęUniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych
w handlu brzeszczotów

JR3060T

JR3070CT

PIŁA TAŚMOWA

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Waga

1510 W
0 - 2800 /min
32 mm
4,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

STOŁOWA PIŁA TAŚMOWA

INNE

1000 m/min
500 m/min
82,9 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

LB1200F

900 W
165 mm

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

2107FK

Moc znamionowa
Maks. wysokość cięcia
Prędkość brzeszczotu
wysoka (50 Hz)
niska (50 Hz)
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęWysoka wydajność
ęWłącznik z funkcją „anty-restart”
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęŁatwa wymiana brzeszczotu
ęPojemnik na kurz
ęKoła zapewniające łatwy transport
ęStół odchylany pod kątem 45°

NARZĘDZIA
OGRODOWE

710 W
120 mm
120 x 120 / 30 mm
1,0 - 1,8 m/s
1140 x 13 x 0,5 mm
6,0 kg

FREZARKI

LB1200F

ęIdealna do przecinania rur, profili metali kolorowych
oraz drewna
ęProste użycie: piła pod własnym ciężarem przecina
szybko i czysto bez pyłu oraz iskier
ęPłynna preselekcja obrotów (prędkość brzeszczotu
60–105 m/min.)
ęStojak z imadłem do rur do 4” oraz profili do 75 x 110
mm na zamówienie: nr katalog.: 194069-5
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęWyposażona w zderzak chroniący materiał przed
wyrwaniem

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

2107FK

Moc znamionowa
Zdolność cięcia: rura
Profil zamknięty / pręt
Prędkość brzeszczotu
Rozmiar taśmy brzeszczotu
Waga

1010 W
2800 /min
28 mm
3,3 kg

PIŁA POSUWOWA

JR3060T

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Waga

Moc znamionowa
Częst. skoków na biegu jałowym
Długość skoku
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

JR3050T

STRUGI

JR3050T
ęBeznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
ęBeznarzędziowa regulacja stopy za pomocą przycisku
ęZabezpieczenie przed pyłem i wilgocią zapewnia
dłuższą żywotność
ęBezstopniowa regulacja częstotliwości skoków i duża
prędkość cięcia
ęRękojeść pokryta gumą
ęUniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych
w handlu brzeszczotów

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

PIŁA POSUWOWA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Wyrzynarki / Piły posuwowe
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Frezarki
FREZARKA JEDNORĘCZNA

3709

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęSilnik wysokoobrotowy 30.000 obr./min gwarantuje
doskonałe rezultaty pracy
ęBezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości
frezowania - mechanizm zębatkowy
ęAntypoślizgowa stopa prowadząca powleczona gumą
ęKompletne łożyskowanie na łożyskach kulkowych,
proste czynności serwisowe
ęPrzeźroczysta prosta płyta podstawy dla lepszej
widoczności frezu i materiału
ęDzięki prowadnicy rolkowej możliwość zastosowania
jako frezarki do krawędzi

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

3709

3710

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

ęSilnik wysokoobrotowy 30.000 obr./min gwarantuje
doskonałe rezultaty pracy
ęBezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości
frezowania - mechanizm zębatkowy
ęAntypoślizgowa stopa prowadząca powleczona gumą
ęKompletne łożyskowanie na łożyskach kulkowych,
proste czynności serwisowe
ęPrzeźroczysta stopa prowadząca, przestawiana o 45°
w celu wykonywania faz
ęIdealna do obróbki oklein meblowych

FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Uchwyt narzędziowy
Waga

530 W
30000 obr./min
Ø 6 mm
1,6 kg

FREZARKO-WYCINARKA

FREZARKO GÓRNOWRZECIONOWA

RT0700CX2

RP1110C

ęZwiększona moc: 710 W
ęBlokada uchwytu narzędzia, elektroniczna regulacja
prędkości oraz łagodny rozruch
ęPłaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie
przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany
narzędzia
ęRegulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
ęKompatybilna z narzędziami Ø 6 oraz 8 mm
ęKorpus urządzenia wykonany z aluminium
ęWymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań:
przystawka do wycinania, przystawka do frezowania
wgłębnego, przystawka do frezowania / wycinania pod
kątem w zakresie (-30° - 45°), przystawka do frezowania
przy krawędziach (opcja)
Moc znamionowa
710 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 10000 - 30000 obr./min
Głębokość frezowania
0 - 35 mm
Głebokość wycinania
0 - 40 mm
Uchwyt narzędziowy
Ø 6 mm
Waga
1,8 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

530 W
30000 obr./min
Ø 6 mm
1,5 kg

FREZARKA JEDNORĘCZNA

3710

36

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Uchwyt narzędziowy
Waga
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ęMocna frezarka o bardzo zwartej budowie i prostych
elementach obsługi
ęOsłona łożysk z mocnego aluminium odlewanego
pod ciśnieniem
ęAdapter urządzenia odsysającego zamontowany
powyżej lub poniżej obudowy
ęOgranicznik głębokości ustawiany przez wciśnięcie
przycisku lub osobny mechanizm dokładnej regulacji
ęWyłącznik bezpieczeństwa z blokadą do pracy ciągłej
ęPowleczone gumą uchwyty prowadzące w celu
pewnego chwytu i wygodnej pracy
ęPełna elektronika z regulacją prędkości obrotowej
w celu dostosowania jej do obrabianego materiału
ęOgranicznik prądu rozruchowego

RT0700CX2

RP1110C

Moc znamionowa
1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 8000 - 24000 obr./min
Głębokość frezowania
0 - 57 mm
Uchwyt narzędziowy
Ø 8 mm
Waga
3,4 kg

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP0900

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP1801FX

RP2301FCX

ęMocna frezarka o stałych obrotach
ęZ hamulcem elektrycznym
ęProsta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
ęŁatwa do odczytu skala głębokości frezowania
ęRegulacja głębokości frezowania co 0,1 mm, blokada
na 3 różnych głębokościach frezowania
ęZwiększona wytrzymałość dzięki większym łożyskom
kulkowym po stronie napędowej oraz filtrom
labiryntowym i wentylatorom
ęPodwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy
z funkcją opóźnionego wygaszania
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia
odsysającego

1650 W
22000 obr./min
0 - 70 mm
Ø 12 mm
6,0 kg

RP1801FX

RP2301FCX

Moc znamionowa
2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 9000 - 22000 obr./min
Głebokość frezowania
0 - 70 mm
Uchwyt narzędziowy
Ø 12 mm
Waga
6,1 kg

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Głebokość frezowania
Uchwyt narzędziowy
Waga

ęMocna frezarka o stałych obrotach
ęZ hamulcem elektrycznym
ęProsta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
ęŁatwa do odczytu skala głębokości frezowania
ęRegulacja głębokości frezowania co 0,1 mm, blokada
na 3 różnych głębokościach frezowania
ęZwiększona wytrzymałość dzięki większym łożyskom
kulkowym po stronie napędowej oraz filtrom
labiryntowym i wentylatorom
ęPodwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy
z funkcją opóźnionego wygaszania
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

STRUGI

RP0900

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

900 W
27000 obr./min
0 - 35 mm
Ø 8 mm
2,7 kg

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Głebokość frezowania
Uchwyt narzędziowy
Waga

WIERTARKI

ę3-stopniowa regulacja głębokości frezowania
ęŁatwa do odczytu skala głębokości frezowania
ęŁatwa w obsłudze dźwignia blokująca (po zwolnieniu
blokady dźwignia pozostaje na zmienionej pozycji)
ęMoże być ustawiana w odwrotnej pozycji podczas
wymiany akcesoriów lub kiedy nie jest w użyciu
ęWiększe łożyska kulkowe zapewniają dłuższą
żywotność
ęŁożyska kulkowe zabezpieczone przed kurzem
ęŁatwo dostępny wyłącznik spustowy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Frezarki

FREZARKA DO ROWKÓW
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

PJ7000

701 W
11000 obr./min
100 mm
20 mm
2,5 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica piły - frezu
Maks. głębokość frezowania
Waga

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęFrezarka do rowków do wszystkich dostępnych
na rynku kołków płaskich, nadaje się również
do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
ęKompaktowa konstrukcja zapewnia większą
manewrowalność
ęNadzwyczaj dokładne i łatwe ustawienie głębokości
zderzaka do 40 mm poprzez listwę zębatą
ęZderzak pochylenia ustawiany bezstopniowo na każdy
kąt w zakresie 0-90°
ę6 - stopniowa regulacja głębokości frezowania
za pomocą pokrętła nastawczego
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

PJ7000
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Szlifierki / Szlifierko-polerki
SZLIFIERKA SZCZOTKOWA

9741

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęElektronarzędzie o wszechstronnym zastosowaniu
do szlifowania, nadawania struktury, czyszczenia
i polerowania różnych materiałów
ęŁatwa wymiana szczotki
ęZ hamulcem silnika
ęMaksymalne ugięcie szczotki ustawiane na rolce
prowadzącej – 2 mm
ęRegulowana głębokość szlifowania
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

9741

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

BO4557

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
FREZARKI

BO4565K

ęLekka i poręczna szlifierka oscylacyjna przeznaczona
do szlifowania dużych powierzchni materiałów
z drewna, tworzywa sztucznego i metalu, jak również
do szlifowania powierzchni malowanych
ęTrwała aluminiowa podstawa z zabezpieczeniem
przeciwpyłowym
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęNiski poziom wibracji i hałasu
ęŁatwy montaż papieru szlifierskiego
ęErgonomiczna rękojeść pokryta materiałem
antypoślizgowym
ęPłyta szlifierska z mocowaniem na docisk

200 W
14000 /min
28000 /min
1,5 mm
114 x 140 mm
112 x 102 mm
1,1 kg

ęOptymalna do szlifowania w narożnikach
ęGumowa osłona włącznika zapobiega przedostawaniu
się pyłu
ęWbudowany system odsysający
ęErgonomiczna rękojeść pokryta materiałem
antypoślizgowym
ęTrwała aluminiowa podstawa z zabezpieczeniem
przeciwpyłowym
ęPapier szlifierski mocowany na rzep

BO4556K

BO4565K

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Częstotliwość skoków
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wymiary papieru
Powierzchnia szlifująca
Waga

200 W
14000 /min
28000 /min
1,5 mm
114 x 102 mm
112 x 190 mm
1,2 kg

INNE

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Częstotliwość skoków
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wymiary papieru
Powierzchnia szlifująca
Waga

ęLekka i poręczna szlifierka oscylacyjna przeznaczona
do szlifowania dużych powierzchni materiałów
z drewna, tworzywa sztucznego i metalu, jak również
do szlifowania powierzchni malowanych
ęTrwała, aluminiowa podstawa z zabezpieczeniem
przeciwpyłowym
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęWysoka wydajność pochłaniania pyłu
ęErgonomiczna rękojeść pokryta materiałem
antypoślizgowym
ęPłyta szlifierska z mocowaniem na docisk
Moc znamionowa
180 W
Prędkość oscylacyjna
14000 /min
28000 /min
Częstotliwość skoków
Średnica ruchu oscylacyjnego
1,5 mm
114 x 140 mm
Wymiary papieru
112 x 102 mm
Powierzchnia szlifująca
1,0 kg
Waga

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

BO4556K

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

860 W
3500 obr./min
100 X 120 mm
12,9 mm
4,2 kg

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

BO4557

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Wymiary szczotki
Średnica otworu
Waga

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

BO3710

BO4900V

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPrzeznaczona do szlifowania dużych powierzchni
materiałów z drewna, tworzywa sztucznego i metalu,
jak również do szlifowania powierzchni malowanych
ęZmniejszona wysokość narzędzia dla łatwego chwytu
i większej wygody użytkownika
ęErgonomiczna budowa szlifierki zapewnia pewny chwyt
i pozwala na pracę zarówno jedną jak i dwiema rękami
ęŁatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki
zaokrąglonym brzegom zacisku
ęAluminiowy korpus stopy z powierzchnią z mikrogumy
osadzony na gumowych amortyzatorach zapewnia
wysoką trwałość i skuteczne tłumienie drgań
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Częstotliwość skoków
Wymiary papieru
Powierzchnia szlifująca
Waga

38

190 W
11000 /min
22000 /min
93 x 228 mm
93 x 185 mm
1,6 kg
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BO3710

BO4900V

ęElektroniczny wybór częstotliwości skoków pokrętłem
nastawczym
ęBieg prawie bez drgań
ęEfektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęDuża dźwignia mocująca w celu łatwej wymiany
papieru szlifierskiego
ęMożna stosować papier szlifierski z mocowaniem
na rzep
ęErgonomiczne, przeciwpoślizgowe uchwyty
prowadzące w celu optymalnej obsługi
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
Moc znamionowa
330 W
Prędkość oscylacyjna
4000 - 10000 /min
Częstotliwość skoków
8000 - 20000 /min
Średnica ruchu oscylacyjnego
2,6 mm
Wymiary papieru
115 x 280 mm
115 x 232 mm
Wymiary papieru mocow. na rzep
115 x 229 mm
Powierzchnia szlifująca
1,2 kg
Waga

BO4901

9046

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BO5030

BO5041
ęSilnik o wysokiej mocy do najcięższych zastosowań
ęŁożyska kulkowe o zwiększonej wytrzymałości
ęPrzednia rękojeść obracana o 300°
ęNowo zaprojektowana obudowa zapewnia
maksymalną kontrolę oraz komfort użytkowania
ęKontrola prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
ęMożliwość pracy oburącz
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego bez adaptera
ęŁatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki
mocowaniu na rzep

ęSilnik o wysokiej mocy do najcięższych zastosowań
ęOgranicznik wybiegu talerza szlifierskiego
ęŁożyska o zwiększonej wytrzymałości
ęEfektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęErgonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie pasuje
do dłoni zapewniając maksymalny komfort i kontrolę
przy jednoczesnej minimalizacji zmęczenia i bólu ręki
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego bez adaptera
ęŁatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki
mocowaniu na rzep

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wielkość mimośrodu
Talerz szlifierski
Papier szlifierski
Waga

300 W
12000 /min
5 mm
2,5 mm
Ø 123 mm
Ø 125 mm
1,3 kg

BO5030

BO5041

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

300 W
4000-12000 /min
2,8 mm
1,4 mm
Ø 123 mm
Ø 125 mm
1,4 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BO6030

BO6040

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

BO6030

Moc znamionowa
750 W
Prędkość obr. - ruch swobodny
1600-5800 obr./min
Prędkość obr. - zabieranie wymuszone 180-670 obr./min
Wielkość mimośrodu
5,5 mm
Talerz szlifierski
Ø 150 mm
Waga
2,8 kg

INNE

310 W
4000 - 10000 /min
6 mm
3 mm
Ø 150 mm
2,4 kg

ęProfesjonalna szlifierka o dużej wydajności usuwania
materiału lub do obróbki wykończeniowej
powierzchni
ę2 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa
ęRegulacja prędkości obrotowej
ęPapier szlifierski mocowany na rzep
ęZabieranie wymuszone zredukowane przekładnią
do najcięższych zastosowań, usuwania rdzy i lakierów
ęObudowa przekładni pokryta gumą w celu pewnej,
wygodnej pracy
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego

FREZARKI

BO6040

ęProfesjonalna szlifierka dwuręczna o dużej
wydajności usuwania materiału
ęDo szlifowania, matowania podkładu i polerowania
ęMocna obudowa przekładni z odlewanego
pod ciśnieniem aluminium
ęElektroniczna regulacja prędkości obrotowej
ęŁożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem
ęZdejmowany uchwyt prowadzący oraz uchwyt
z wyłącznikiem pokryte gumą
ęEfektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęPapier szlifierski mocowany na rzep

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wielkość mimośrodu
Talerz szlifierski
Waga

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wielkość mimośrodu
Talerz szlifierski
Papier szlifierski
Waga

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

330 W
10000 /min
20000 /min
2,6 mm
115 x 280 mm
115 x 232 mm
115 x 229 mm
2,7 kg

NOŻYCE
DO BLACHY

Moc znamionowa
Prędkość oscylacyjna
Częstotliwość skoków
Średnica ruchu oscylacyjnego
Wymiary papieru
Wymiary papieru mocow. na rzep
Powierzchnia szlifująca
Waga

ęPrzystosowana do szlifowania płyt gipsowych
ęMocny silnik 600 W
ęPyłoszczelna konstrukcja silnika dzięki osobnym
komorom z turbinami odsysającymi pył
ęBezobsługowa przekładnia (brak konieczności
ponownego smarowania)
ęBieg prawie bez drgań
ęOdsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęWysokowydajna przekładnia gwarantująca szybką
i dokładną pracę
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęPapier mocowany urządzeniem napinającym lub na rzep
600 W
Moc znamionowa
6000 /min
Prędkość oscylacyjna
5 mm
Średnica ruchu oscylacyjnego
115 x 280 mm
Wymiary papieru
115 x 232 mm
Wymiary papieru mocow. na rzep
115 x 229 mm
Powierzchnia szlifująca
3,1 kg
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

9046

ęBieg prawie bez drgań
ęDuża dźwignia mocująca w celu łatwej wymiany
papieru szlifierskiego
ęErgonomiczne, przeciwpoślizgowe uchwyty
prowadzącew celu optymalnej obsługi
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

STRUGI

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

BO4901

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Szlifierki / Szlifierko-polerki

PILNIK TAŚMOWY

PILNIK TAŚMOWY

9032

500 W
300 - 1700 m/min
533 x 9 mm
110 mm
1,6 kg

9032

9031

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Maks. głębokość szlifowania
Waga

550 W
200 - 1000 m/min
533 x 30 mm
380 mm
2,1 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE
NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Maks. głębokość szlifowania
Waga

ęPrędkość taśmy regulowana bezstopniowo przez
układ elektroniczny
ęMoże być stosowany wszędzie tam, gdzie należy
szlifować metal, szkło, drewno, ceramikę i inne
ęBezproblemowe szlifowanie w miejscach trudno
dostępnych dzięki wąskiemu wysięgnikowi
i zdejmowanemu uchwytowi odchylanemu
ęDługa stopa ślizgowa w celu szlifowania płaskiego
ęWyposażona w przełącznik do ciągłego trybu pracy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

9031

ęRamię prowadzące odchylane do 100°
ęPełny układ elektroniczny z regulacją
ęPrecyzyjna regulacja taśmy przy pomocy pokrętła
nastawczego
ęDźwignia mocująca dla szybkiej i łatwej wymiany
taśmy ściernej
ęRolka przednia o średnicy tylko 14 mm
przy głębokości szlifowania do 110 mm
ęMocna, aluminiowa obudowa przekładni
ęMożliwość przezbrojenia taśmy o szer. 6 ÷ 9 ÷ 13 mm
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego

39

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Szlifierki / Szlifierko-polerki
SZLIFIERKA TAŚMOWA

SZLIFIERKA TAŚMOWA

9910

9911

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęDzięki specjalnej konstrukcji możliwość dokładnego
szlifowania do samej krawędzi
ęAutomatyczne centrowanie taśmy ściernej
ęEfektywne odsysanie pyłu dzięki zmodernizowanej
turbinie wentylatora
ęZ wyposażeniem specjalnym (192694-6) może
być stosowana jako narzędzie stacjonarne
(na zamówienie)
ęNapęd taśmy może przejąć wysokie obciążenia dzięki
stabilnym kołom pasowym zębatym z aluminium
ęSzczególnie niski poziom hałasu

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Waga

650 W
270 m/min
457 x 76 mm
2,7 kg

ęDzięki specjalnej konstrukcji możliwość dokładnego
szlifowania do samej krawędzi
ęAutomatyczne centrowanie taśmy ściernej
ęEfektywne odsysanie pyłu dzięki zmodernizowanej
turbinie wentylatora
ęZ wyposażeniem specjalnym (192694-6) może
być stosowana jako narzędzie stacjonarne
(na zamówienie)
ęNapęd taśmy może przejąć wysokie obciążenia dzięki
stabilnym kołom pasowym zębatym z aluminium
ęSzczególnie niski poziom hałasu
ęElektroniczna regulacja prędkości taśmy

9910

9911

SZLIFIERKA TAŚMOWA

9404

ęMocna i profesjonalna szlifierka taśmowa
z perfekcyjnie rozłożonym ciężarem, bardzo wygodna
w obsłudze
ęElektroniczna regulacja prędkości taśmy w celu
obróbki różnych materiałów
ęAutomatyczna boczna regulacja położenia taśmy
ęDokładne szlifowanie aż do samej krawędzi
ęDuża wydajność odsysania do worka na pył
lub możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęRama szlifierska jako wyposażenie specjalne
(na zamówienie)

1010 W
210 - 440 m/min
610 x 76 mm
4,5 kg

ęMocna i profesjonalna szlifierka taśmowa
z perfekcyjnie rozłożonym ciężarem
ęElektroniczna regulacja prędkości taśmy w celu
obróbki różnych materiałów
ęAutomatyczna boczna regulacja położenia taśmy
ęDokładne szlifowanie do samej krawędzi
ęDuża wydajność odsysania do worka na pył
lub możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęNiski poziom hałasu
ęRama szlifierska jako wyposażenie specjalne
(na zamówienie)

9920

9404

SZLIFIERKA TAŚMOWA
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Waga

1010 W
210 - 440 m/min
610 x 100 mm
4,8 kg

SZLIFIERKA TAŚMOWA

9924DB

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

650 W
270 m/min
457 x 76 mm
2,7 kg

SZLIFIERKA TAŚMOWA

9920

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Waga

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Waga

9403

ęKorzystny rozkład ciężaru w stosunku do płyty
podstawy
ęMożna stosować taśmy o szerokościach 76 mm
i 100 mm
ęMoże być stosowana jako narzędzie stacjonarne
ęNiewielka emisja pyłu dzięki wydajnemu urządzeniu
odsysającemu
ęBezproblemowe opróżnianie worka na pył dzięki
szynie zamykającej

9924DB

9403

Moc znamionowa
Prędkość taśmy
Wymiary taśmy oscylacyjnej
Waga

1200 W
500 m/min
610 - 620 x 100 mm
5,7 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
850 W
Prędkość taśmy
400 m/min
Wymiary taśmy oscylacyjnej 610 - 620 x 76 - 100 mm
Waga
4,8 kg

ęMożliwe dokładne szlifowanie do samej krawędzi
ęWydajność szlifowania zwiększona o 50%
ęKorzystny rozkład ciężaru w stosunku do płyty
podstawy
ęSzczególnie niski poziom hałasu
ęKomfortowo zaokrąglony uchwyt prowadzący
ęWorek na pył obracany o 360°
ęKonstrukcja labiryntowa chroniąca łożyska
przed pyłem

SZLIFIERKA PROSTA

SZLIFIERKA PROSTA

GD0600

GD0602
ęObudowa o małej średn. ułatwia trzymanie narzędzia
ęKrótka głowica oraz niewielki rozmiar zapewniają
precyzyjną obróbkę
ęAluminiowa obudowa przekładni z kołnierzem
o średnicy 43 mm do mocowania uchwytu bocznego
ęZespół napędowy bardzo dobrze zabezpieczony
przed pyłem
ęZaokrąglona nakrętka tulejki zabezpiecza
przed uszkodzeniem obrabianego materiału
ęOtwory wentylacyjne wydmuchują powietrze
w kierunku od operatora
ęGumowa osłona termoizolacyjna o antypoślizgowej
powierzchni zapewniającej pewny chwyt
ęNiski poziom hałasu bez obciążenia – 73 dB (A)

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęObudowa o małej średnicy ułatwia trzymanie
narzędzia
ęAluminiowa obudowa przekładni pokryta gumą
ęZespół napędowy bardzo dobrze zabezpieczony
przed pyłem
ęZaokrąglona nakrętka tulejki zabezpiecza
przed uszkodzeniem obrabianego materiału
ęOtwory wentylacyjne wydmuchują powietrze
w kierunku od operatora
ęŁopatkowa dźwignia włącznika pozwala na obsługę
narzędzia jedną ręką
ęNiski poziom hałasu bez obciążenia – 73 dB (A)

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu
opcjonalnie
Waga
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400 W
25000 obr./min
Ø 6 mm
Ø 3, 6 mm
1,7 kg
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GD0600

GD0602

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu
opcjonalnie
Maks. wielkość końcówki
Waga

400 W
25000 obr./min
Ø 6 mm
Ø 3, 6, 8 mm
38 mm
1,4 kg

GD0810C

SJS

SJS

SZLIFIERKA PROSTA

SZLIFIERKA PROSTA

GS5000

GS6000

ęSzlifierka do prac polerskich oraz wykończeniowych
ęTrwała przekładnia
ęErgonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia
ęMożliwość zamontowania paska na szyję (opcja)
ęGumowane uchwyty
ęDuża dźwignia wyłącznika

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Maks. grubość tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

750 W
5600 obr./ min
125 mm
20 mm
20 mm
5 kg

ęSzlifierka do prac polerskich oraz wykończeniowych
ęTrwała przekładnia
ęErgonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia
ęMożliwość zamontowania paska na szyję (opcja)
ęGumowane uchwyty
ęDuża dźwignia wyłącznika

GS5000

GS6000

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Maks. grubość tarczy
Średnica otworu tarczy
Waga

750 W
5600 obr./ min
125 mm
20 mm
20 mm
5 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

GD0800C

ęProfesjonalna szlifierka idealna do ściernic
sztywnych, ściernic podatnych, szczotek itd.
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęMocna obudowa wrzeciona średnicy tylko 35 mm
z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęSzyjka mocująca Euro Ø 43 mm do mocowania
w stojaku wiertarskim
ęŁożyska kulkowe silnika skutecznie zabezp. przed pyłem
ęStabilizujący układ elektroniczny
ęPrędkość obrotowa regulowana pokrętłem
ęZ ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęTuleja zaciskowa Ø 3 lub 8 mm dostarczane
na zamówienie
750 W
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym 1800 - 7000 obr./min
Ø 6 mm
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu
Ø 3, 6, 8 mm
opcjonalnie
1,7 kg
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

GD0810C

ęProfesjonalna szlifierka idealna do ściernic
sztywnych, ściernic podatnych, szczotek itd.
ęUnikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
ęMocna obudowa wrzeciona o średnicy tylko 35 mm
z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
ęSzyjka mocująca Euro Ø 43 mm do mocowania
w stojaku wiertarskim
ęŁożyska kulkowe silnika skutecznie zabezpieczają
przed pyłem
ęStabilizujący układ elektroniczny
ęPrędkość obrotowa regulowana pokrętłem
ęZ ogranicznikiem prądu rozruchowego
ęTuleja zaciskowa Ø 8 mm dostarczana na zamówienie
750 W
Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym 7000 - 28000 obr./min
Ø 6 mm
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu
Ø 3, 6, 8 mm
opcjonalnie
1,7 kg
Waga

STRUGI

SZLIFIERKA PROSTA

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKA PROSTA

GD0800C

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Szlifierki / Szlifierko-polerki

SZLIFIERKO-POLERKA
FREZARKI

GV5010

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

440 W
4500 obr./min
Ø 120 mm
Ø 125 mm
1,1 kg

GV5010

INNE

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Talerz szlifierski
Tarcza szlifierska
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęSzlifierko-polerka o mocy 440 W
ęIdealna do polerowania i woskowania lakieru
ęPodwójna izolacja
ęRękojeść przeciwpoślizgowa pokryta gumą
ęUchwyt boczny ustawiany w 2 pozycjach
ęPapier szlifierski mocowany na śrubę

SZLIFIERKO-POLERKA

SZLIFIERKO-POLERKA

9227CB

9227CB

SA7000C

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Talerz szlifierski
Waga

1600 W
0 - 4000 obr./min
Ø 180 mm
3,4 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

SA7000C
ęLekka, kompaktowa, z nowym silnikiem o wysokiej
wydajności
ęUmożliwia szlifowanie lub polerowanie o dużej
wydajności i małym nakładzie sił
ęZabezpieczenie przeciążeniowe, system łagodnego
rozruchu, układ elektroniczny
ęUtrzymanie żądanych obrotów w całym zakresie
pracy
ęDająca się łatwo uchwycić obudowa przekładni
wraz z osłoną z tworzywa sztucznego
ęBlokada wrzeciona

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęProfesjonalne elektronarzędzie do obróbki powierzchni
lakieru, drewna, metalu i naturalnego kamienia
ęElektron. regulacja prędk. obr. pokrętłem nastawczym
ęPrędkość obr. można dokładnie regulować
wyłącznikiem elektronicznym w całym zakresie
regulacji od 0–3.000 obr./min
ęBlokada wyłącznika do pracy ciągłej
ęElektroniczna kontrola prędkości obrotowej w celu
utrzymania stałej prędkości obrotowej także
pod obciążeniem
ęSzczególnie cicha dzięki zastosowaniu materiałów
tłumiących hałas
ęSilnik i przekładnia szczególnie dobrze zabezpieczone
przed pyłem szlifierskim
Moc znamionowa
1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 3000 obr./min
Talerz szlifierski
Ø 180 mm
Kołpak polerski
Ø 180 mm
Waga
3,1 kg
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia wielofunkcyjne
NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

TM3000CX6

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

TM3000CX6

*bez papieru szlifierskiego i przystawki urządzenia odsysającego

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

14.4V

BTM40Z

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BTM40ZX1
ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie
rowków w drewnie, przecinanine elementów ceramicznych, cięcie
przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach
oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie
płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie
silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/ min
ęElektr. wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają
dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi w zabezpiecznie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęWyposażone w zestaw akcesoriów i adapter urządzenia odsysającego
ęDostarczane bez akumulatorów i ładowarki

INNE

Prędkość oscylacyjna
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1415

6000 - 20000 obr./min
1,6°(kąt całk. 3,2°)
14,4 V / 1,3 Ah
1,7 kg

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM50Z

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie
elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach
oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych
miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie płytek
ceramicznych, zdzieranie materiałów
z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/ min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła
nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają
dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18,8 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDostarczane bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość oscylacyjna
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1415
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ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia
wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów
ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach,
szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach,
usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek
ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi
oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna
do 20.000/min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą
pokrętła nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają
dokładne przyłożenie urządzenia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360°
dla szerszego zakresu zastosowań
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu przy szlifowaniu
Moc znamionowa
320 W
Prędkość oscylacyjna
6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
1,6°(kąt całk. 3,2°)
Waga*
1,4 kg

6000 - 20000 obr./min
1,6°(kąt całk. 3,2°)
18 V / 1,3 Ah; 18 V / 3,0 Ah
2,0 kg
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AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM40Z
ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie
rowków w drewnie, przecinanine elementów ceramicznych, cięcie
przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach
oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie
płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie
silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła
nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają
dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi w zabezpiecznie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDostarczane bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość oscylacyjna
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1415

6000 - 20000 obr./min
1,6°(kąt całk. 3,2°)
14,4 V / 1,3 Ah
1,7 kg

14.4V

BTM40ZX1

18V

BTM50Z

18V

BTM50ZX1

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM50ZX1
ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie
elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach,
szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy
murarskiej, przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów
z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/ min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła
nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają
dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu
pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18,8 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęWyposażone w zestaw akcesoriów i adapter urządzenia odsysającego
ęDostarczane bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość oscylacyjna
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1415

6000 - 20000 obr./min
1,6°(kąt całk. 3,2°)
18 V / 1,3 Ah; 18 V / 3,0 Ah
2,0 kg

BTM50RFEX1 BTM50RFJX1

Prędkość oscylacyjna
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

6000 - 20000 obr./min
1,6°(kąt całk. 3,2°)
18 V / 1,3 Ah; 18 V / 3,0 Ah
2,0 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

MAC

ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie
elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach,
szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy
murarskiej, przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów
z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/ min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła
nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają
dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu
pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęBTM50RFJX1: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

NOŻYCE
DO BLACHY

BTM50RFEX1 / BTM50RFJX1

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM50RFEX1 / BTM50RFJX1

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW101

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

1300 W
100 bar
360 l/h
50°C
6,5 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

ęModel hobby
ęDo zastosowań przydomowych
ęKompakt; pompa metalowa z silnikiem
ęStabilny silnik elektryczny z wymiennymi szczotkami
węglowymi
ęSystem Total Stop umożliwia automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
ęFiltr wody zapobiega uszkodzeniom pompy
ęLanca z regulacją strumienia
ęZbiornik na środki czyszczące

FREZARKI

HW101

INNE

BTM50RFE

18V

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW102
ęLekka i kompaktowa myjka do zastosowań
przydomowych
ęMimośrodowa pompa trzytłokowa z silnikiem
komutatorowym
ęSystem Total Stop umożliwia automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
ęAutomatyczny zawór bezpieczeństwa z systemem
by-pass
ęWymienny filtr wlotowy wody
ęSzybkozłączki na obu końcach węża
ęKółka transportowe z gumowanym bieżnikiem
ęRękojeść teleskopowa

HW102

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

1300 W
100 bar
360 l/h
50°C
5,8 kg
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NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ęMożliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
ęPo wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie
elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach
oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych
miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie płytek
ceramicznych, zdzieranie materiałów
z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
ęWysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20.000/ min
ęElektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła
nastawczego
ęŁagodny start oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
ę12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego
zakresu zastosowań
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość oscylacyjna
6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)
1,6°(kąt całk. 3,2°)
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah; 18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1830
2,0 kg

18V

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

BTM50RFE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Narzędzia wielofunkcyjne / Inne
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Inne
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW111

HW131

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęLekka i kompaktowa myjka do zastosowań
przydomowych
ęMimośrodowa pompa trzytłokowa z silnikiem
komutatorowym
ęSystem Total Stop umożliwia automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
ęAutomatyczny zawór bezpieczeństwa z systemem
by–pass
ęWąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
ęZbiornik na detergent o pojemności 0,9 l
ęWymienny filtr wlotowy wody
ęSzybkozłączki na obu końcach węża
ęWbudowany uchwyt na akcesoria

HW131
HW111

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW132

HW151

ęLekka i kompaktowa myjka do zastosowań
przydomowych
ęMimośrodowa pompa trzytłokowa z bezszczotkowym
silnikiem indukcyjnym
ęSystem Total Stop umożliwia automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
ęKółka transportowe z gumowanym bieżnikiem
ęWąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
ęAkcesoria do szybkiego montażu
ęZbiornik na detergent o pojemności 0,9 l
ęWymienny filtr wlotowy wody
ęWbudowany uchwyt na akcesoria
ęWbudowany system zasysania detergentu

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE
INNE
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE
NARZĘDZIA
OGRODOWE

44

1700 W
110 bar
370 l/h
50°C
7,4 kg

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

ęPompa trzytłokowa z wałem rzędowym, korpus
ze stopu aluminium
ęBezobsługowy, solidny silnik asynchroniczny bezszczotkowy
ęPobór środka myjącego na wolnym wypływie
na dyszy regulowanej (przełączenie przód-tył)
ęLanca z dyszą Rotopower
ęWąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać
na bębnie
ęNa wyposażeniu uchwyt na akcesoria
ęWbudowany system zasysania detergentu

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

2100 W
140 bar
420 l/h
50°C
18,8 kg

2200 W
130 bar
500 l/h
60°C
33,0 kg

ęDo użytku profesjonalnego lub przemysłowego
ęPompa tłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym
ęBezszczotkowy silnik indukcyjny
ęSystem Total Stop umożliwia automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
ęZawór regulujący ciśnienie
ęManometr typu glicerynowego
ęKółka transportowe z gumowanym bieżnikiem
ęWąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
ęWbudowany system zasysania detergentu
ęWymienny filtr wlotowy wody

HW132

HW151

Moc znamionowa
Maks. ciśnienie
Maks. przepływ wody
Maks. temperatura na dopływie
Waga

2500 W
150 bar
500 l/h
50°C
26,9 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Inne

WIERTARKI

Filtr samoczyszczący (po wyłączeniu)
FILTR
PRZECIWPYŁOWY

w którym zastosowano potrójny system filtracji:

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

VC1310LX1

VC2510LX1

ęLekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy
do transportu i przechowywania
ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
ęKlasa filtracji pyłów "L"
ęFiltr samoczyszczący (po wyłączeniu)
ęZaczepy na przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
ęPłynna regulacja siły zasysania pokrętłem umożliwia
odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
ęTrwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
ęDuży odbojnik zabezpiecza ściany i meble
przed uszkodzeniem
ęMożliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA
bez użycia dodatkowych adapterów
1050 W
Moc znamionowa
3500 l/min
Maks. przepływ powietrza
220 mbar
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
7l
na mokro
13 l
na sucho
9,6 kg
Waga

VC2510LX1

VC1310LX1

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

ęLekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy
do transportu i przechowywania
ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
ęKlasa filtracji pyłów "L"
ęFiltr samoczyszczący (po wyłączeniu)
ęRegulacja siły zasysania pokrętłem
ęTrwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
ęDuży odbojnik zabezpiecza ściany i meble
przed uszkodzeniem
ęMożliwe połączenie z większością elektronarzędzi
MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów
Moc znamionowa
1050 W
Maks. przepływ powietrza
3500 l/min
Maks. podciśnienie
220 mbar
Pojemność zbiornika
na mokro
14 l
na sucho
25 l
Waga
10,5 kg

NOŻYCE
DO BLACHY

Stałą wysoką siłę ssania
Łatwe oczyszczanie filtra poprzez otrząsanie z pyłu filtra wstępnego
Cichą pracę gdyż zarówno gąbka amortyzująca jak i filtr wstępny nie wytwarzają w czasie pracy hałasu

Pozwala na:

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

FILTR WSTĘPNY

STRUGI

GĄBKA
AMORTYZUJĄCA

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Kiedy zasilanie jest wyłączone, gąbka
amortyzująca powraca do swojego
pierwotnego położenia.

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Kiedy zasilanie jest włączone, filtr wstępny kurczy się do
wewnątrz wraz z gąbka amortyzującą, ściśle dopasowując się
do gąbki oraz filtra wstępnego.

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

filtr przeciwpyłowy, gąbka amortyzująca
oraz filtr wstępny

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

VC3210LX1

27 l
32 l
73 dB (A)
14,5 kg

VC3211MX1

VC3210LX1

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

1050 W
3500 l/min
220 mbar

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
na mokro
na sucho
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

ęKlasa filtracji pyłów "M”
ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2600W
ęNowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia,
filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
ęPaski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
ęPłynna regulacja siły zasysania pokrętłem umożliwia odpowiedni
dobór siły zasysania do konkretnej pracy
ęCzujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła
ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego
zbiornika
ęTrwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
ęUchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowywanie węża lub przewodu
zasialającego
ęHamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
ęDuży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
ęMożliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia
dodatkowych adapterów
Moc znamionowa
1050 W
Maks. przepływ powietrza
3500 l/min*
Maks. podciśnienie
220 mbar
Pojemność zbiornika
na mokro
27 l
na sucho
32 l
Waga
16,9 kg

FREZARKI

VC3211MX1

ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
ęKlasa filtracji pyłów "L”
ęFiltr samoczyszczący (po wyłączeniu)
ęZaczepy na przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
ęPłynna regulacja siły zasysania pokrętłem umożliwia
odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
ęTrwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
ęHamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
ęDuży odbojnik zabezpiecza ściany i meble
przed uszkodzeniem
ęMożliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA
bez użycia dodatkowych adapterów

Zawór zewnętrzny
Zawór wewnętrzny

Pył jest usuwany
z filtrów wstępnych podczas pracy.
Zasysanie (L & R)

Filtr

Otrząsanie (L)

Otrząsanie (R)

Zawór
zewnętrzny
NARZĘDZIA
OGRODOWE

Zawór
wewnętrzny

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

Silnik

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

VC3211MX1
System automatycznego
otrząsania filtra

INNE

* z wężem 38 mm x 2,5 m

Filtr
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Inne
ODKURZACZ

ODKURZACZ

VC2511

VC2010L

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęUniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 1900 W
ęRegulacja siły ssania równoległa z napięciem zasilania
gniazda
ęTechnika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
ęAutomatyczne włączanie/ wyłączanie odkurzacza
po podłączeniu elektronarzędzia
ęWkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany
z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem
oraz drobnymi zanieczyszczeniami
ęWorek na pył z włókniny pozwala na zbieranie
wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego
uszkodzenie
Moc znamionowa
1100 W
Maks. przepływ powietrza
3600 l/min
Maks. podciśnienie
180 mbar
Pojemność zbiornika
23 l
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
67 dB (A)
Waga
6,3 kg

ęUniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 1900 W
ęRegulacja siły ssania równoległa z napięciem zasilania
gniazda
ęKlasa filtracji pyłów “L”
ęWysoka wydajność
ęTechnika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
ęWraz z elementami dodatkowego wyposażenia
ęZbiornik główny wykonany ze stali nierdzewnej

VC2511

VC2010L

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

ODKURZACZ

ODKURZACZ

VC3511L

448

ęUniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 1900 W
ęRegulacja siły ssania równoległa z napięciem zasilania
gniazda
ęKlasa filtracji pyłów „L”
ęTechnika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
ęAutomatyczne włączanie / wyłączanie odkurzacza
po podłączeniu elektronarzędzia
ęWkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany
z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem
oraz drobnymi zanieczyszczeniami
ęWorek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
Moc znamionowa
1100 W
Maks. przepływ powietrza
3600 l/min
Maks. podciśnienie
180 mbar
Pojemność zbiornika
35 l
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
67 dB (A)
Waga
8,2 kg

ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 1.350 W
ęOdkurzanie na mokro i na sucho
ęSilnik 1.000 W
ęZabezpieczenie pływakowe do odkurzania na mokro
ęKlasa filtracji pyłów „L”
ęKółka transportowe dla łatwiejszego przemieszczania

VC3511L

448

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

ODKURZACZ

ODKURZACZ

VC3510

440

VC3510

440

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

1000 W
3500 l/min
215 mbar
35 l
65 dB (A)
8,0 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

1000 W
3000 l/min
220 mbar
35 l
67 dB (A)
8,0 kg

1000 W
3500 l/min
210 mbar
20 l
65 dB (A)
6,5 kg

ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.000 W
ęOdkurzanie na mokro i na sucho
ęSilnik 1.000 W
ęZabezpieczenie pływakowe do odkurzania na mokro
ęKlasa filtracji pyłów „L”
ęKółka transportowe dla łatwiejszego przemieszczania

ęUniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.000 W
ęKlasa filtracji pyłów „L”
ęSamooczyszczanie filtra za pomocą przycisku
ęTrwałe zatrzaski boczne

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

1300 W
3600 l/min
180 mbar
20 l
67 dB (A)
5,7 kg

ODKURZACZ

ODKURZACZ

446LX

447LX

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęUniwersalny odkurzacz o zwartej budowie
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.400 W
ęKlasa filtracji pyłów “L”
ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęŁagodny rozruch i bezstopniowa regulacja siły ssania
ęAntystatyczne wykonanie
ęElement filtrujący z polietylenu i włókniny o wysokiej
wydajności filtrowania
ęTechnika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga
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1200 W
3600 l/min
230 mbar
27 l
59 dB (A)
10,0 kg
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ęProfesjonalny odkurzacz z automatycznym
oczyszczaniem przez podwójną komorę filtrującą
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.400 W
ęKlasa filtracji pyłów "L”
ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęŁagodny rozruch i bezstopniowa regulacja siły ssania
ęAntystatyczne wykonanie
ęTechnika Extreme Clean - system automatycznego
otrząsania filtra z nagromadzonych zanieczyszczeń

446LX

447LX

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

1200 W
3600 l/min
230 mbar
45 l
57 dB (A)
16,0 kg

VC4510L

449

DMUCHAWA / URZĄDZENIE ODSYSAJĄCE

HG5012K

ęCzyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie
maszyn, urządzeń itp.
ęUniwersalne zastosowanie jako dmuchawa
lub urządzenie odsysające
ęPrędkość obrotowa/wydajność regulowana
bezstopniowo
ęErgonomiczny kształt uchwytu zapewniający
wygodną pracę
ęMaks. natężenie przepływu powietrza 280 l/min
ęWorek na pył w zakresie dostawy

600 W
0 - 16000 obr./min
280 l/min
0 - 560 mm
1,9 kg

ęNowy, wyjątkowy wygląd
ęSzczególnie lekkie elektronarzędzie do suszenia,
rozmrażania i usuwania starego lakieru
ęNakładanie oklein krawędziowych, wykurczanie osłon
termokurczliwych itd.
ęTermostat zabezpieczający przed przegrzaniem
ęSilnik położony pod kątem prostym względem
strumienia gorącego powietrza zabezpieczony
jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
ęErgonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana
podstawka
ęWyposażona w element umożliwiający odstawienie

UB1101

HG5012K

OPALARKA

Moc znamionowa
Stopień temperatury 1
Stopień temperatury 2
Maks. przepływ powietrza
Maks. ciśnienie statyczne
Waga

1600 W
350°C
500°C
350 lub 500 l/min
1250 Pa
0,6 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

OPALARKA

HG551VK

HG551VK

HG651CK

Moc znamionowa
Temperatura
Maks. przepływ powietrza
Maks. ciśnienie statyczne
Waga

2000 W
80°C - 650°C
200 - 550 l/min
1500 Pa
0,6 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

1800 W
100°C - 550°C
250 lub 550 l/min
1500 Pa
0,7 kg

FREZARKI

HG651CK
ęMoc grzewcza regulowana w zakr. od 80°C do 650°C
ęOptymalna kontrola temperatury strumienia
powietrza na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
ęZastosowanie takie jak HG5012K, jednakże dodatkowo
do lutowania, spawania i usuwania siedlisk insektów
ęTermostat zabezpieczający przed przegrzaniem
ęSilnik położony pod kątem prostym względem
strumienia gorącego powietrza zabezpieczony
jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
ęErgonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana
podstawka
ęUruchamiana opcja schładzania grzałki do temp.
90°C po zakończeniu pracy

ęMoc grzewcza regulowana w zakresie od 100°C
do 550°C
ęZastosowanie takie jak HG5012K, jednakże dodatkowo
do lutowania, spawania i usuwania siedlisk insektów
ęTermostat zabezpieczający przed przegrzaniem
ęSilnik położony pod kątem prostym względem
strumienia gorącego powietrza zabezpieczony
jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
ęErgonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana
podstawka
ęZwiększone ciśnienie statyczne

Moc znamionowa
Temperatura
Maks. przepływ powietrza
Maks. ciśnienie statyczne
Waga

1200 W
3250 l/min
240 mbar
80 l
69 dB (A)
21,0 kg

OPALARKA

UB1101

Moc znamionowa
Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. przepływ powietrza
Maks. ciśn. powietrza (słup wody)
Waga

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

1200 W
3333 l/min
215 mbar
45 l
73 dB (A)
13,5 kg

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Moc znamionowa
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
Pojemność zbiornika
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN
Waga

ęMocny, uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro
i na sucho
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.000 W
ęKontrola napełnienia zbiornika przy usuwaniu cieczy
ęDwa silniki z dwiema turbinami po 1.200 W każdy
ęW zależności od zakresu pracy można wykorzystywać
jeden z dwóch silników lub oba równocześnie
ęAutomatyczne włączanie/wyłączanie odkurzacza
po podłączeniu elektronarzędzia
ęRzeczywista, maksymalna zdolność przelotowa
390 m³/h

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE
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ęPrzeznaczony do pracy na mokro i na sucho
ęKlasa filtracji pyłów „L”
ęAutomatyczne gniazdo zanikowe 2.400 W
ęManualne ustawianie trybu pracy pokrętłem
ęAutomatyczny wyłącznik z opóźnieniem przy
podłączonym elektronarzędziu
ęKółka transportowe dla łatwiejszego przemieszczania

STRUGI

ODKURZACZ 2-SILNIKOWY

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

ODKURZACZ

VC4510L

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Inne

MIERNIK LASEROWY

Typowa dokładność pomiaru
1,5 mm
Zakres
0,05 mm do 60 m
Ilość zapamiętanych ostatnich pomiarów
10
Ilość pomiarów na 1 zestaw baterii
do 5000
Baterie
Typ AAA 2 x 1,5 V
Waga
0,09 kg

LD060P

LD100P
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęSzybkie wykonywanie pomiarów wewnątrz pomieszczeń
ęKlawisze skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej
używanych funkcji
ęPodświetlana klawiatura i wyświetlacz 4-wierszowy
ęDokładne pomiary z krawędzi i kątów
ęWytyczanie odcinków powtarzających się
ęPośrednie pomiary wys. i szer. dla trudnodostępnych położeń
ęOdporność na zachlapanie i pył
ęCzujnik pochylenia
ęPomiar kątów
ęSamowyzwalacz czasowy
ęFunkcje trygonometryczne
Typowa dokładność pomiaru
1,5 mm
Zakres
0,05 mm do 100 m
Czujnik pochylenia: zakres pomiaru
45°
Dokładność wiązki lasera
0,3°
Dokładność ustawienia wzgl. obudowy
0,3°
Jednostki w czujniku pochylenia
0,00% - 45°
Ilość zapamiętanych ostatnich pomiarów
20
Ilość pomiarów na 1 zestaw baterii
do 5000
Baterie
Typ AAA 2 x 1,5 V
Waga (z bateriami)
0,12 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

LD100P

ęSzybkie wykonywanie pomiarów wewnątrz
pomieszczeń
ęKlawisze skrótów pozwalają na szybki dostęp
do najczęściej używanych funkcji
ęPodświetlany wyświetlacz 3-wierszowy
ęDokładne pomiary z krawędzi i kątów
ęWytyczanie odcinków powtarzających się
ęPośrednie pomiary wysokości i szerokości
dla trudnodostępnych położeń
ęOdporność na zachlapanie i pył
ęSamowyzwalacz czasowy
ęFunkcje trygonometryczne

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

MIERNIK LASEROWY

LD060P
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Inne
MIERNIK LASEROWY

MIERNIK LASEROWY

LD050P

LD080PI

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęPomiar pojedynczej odległości
ęPomiary wysokości (minimalnej, maksymalnej)
ęPomiar ciągły
ęDodawanie/ odejmowanie
ęObliczanie powierzchni
ęObliczanie objętości
ęFunkcje trygonometryczne (2 lub 3-punktowe)
ęMożliwość zapamiętania ostatnich 5 pomiarów
Typ lasera
635nm, < 1mW
Klasa lasera
2
Stopień ochrony
IP54
Typowa dokładność pomiaru
+/- 2 mm
Typowy zasięg
40 m
Zasięg z tarczą celowniczą
50 m
Ilość zapamiętanych ostatnich pomiarów
5
Średn. plamki lasera (przy odległościach)
6 mm(10 m)
/ 30 mm(50 m)
Temperatura pracy / przechowywania
0 -40°C / 25 -70°C
Baterie
Typ AAA 2 x 1,5 V
Żywotność baterii
do 3000 pomiarów
Waga (z bateriami)
0,1 kg

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE
NARZĘDZIA
OGRODOWE

Typ lasera
Klasa lasera
Stopień ochrony
Typowa dokładność pomiaru
Typowy zasięg
Zasięg z tarczą celowniczą
Ilość zapamiętanych ostatnich pomiarów
Średn. plamki lasera (przy odległościach)

LD050P

LD080PI

Temperatura pracy / przechowywania
Baterie
Żywotność baterii
Waga (z bateriami)

LASER KRZYŻOWY

LASER ROTACYJNY

SK102Z

SKR200Z

ęMaksymalny zasięg 15 m
ęSamopoziomowanie w zakresie do 4°
ę3 tryby pracy – linia pozioma, linia pionowa, krzyż
ęMożliwość zamocowania na statywie (gwint 1/4”)
ęBlokada manualna

Maks. zasięg
Klasa lasera
Dokładność
Dokładność pozioma
Dokładność pionowa
Ochrona
Temperatura pracy
Gwint statywu
Baterie
Waga (z bateriami)

15 m
II
+/- 3 mm @ 10 m
+/- 1 mm @ 5 m
+/- 0,75 mm @ 3 m
IP54
-10°C - 40°C
1/4"
Typ AA 2 x 1,5 V
0,48 kg

SK102Z

SKR200Z

635nm, < 1mW
2
IP54
+/- 1,5 mm
80 m
80 m
5
6 mm (10 m)
/ 30 mm (50 m) / 50 mm (80 m)
-10 -50°C / 25 -70°C
Typ AAA 2 x 1,5 V
do 5000 pomiarów
0,14 kg

ęAutomatyczny i ręczny tryb obracania lub skanowania
w pionie i w poziomie
ęSamoczynne poziomowanie
ęZmienna prędkość obrotowa lasera
ęMożliwość zamocowania na statywie (gwint 5/8")
Zasięg (wiązka obrotowa) średn. 200m z odbiornikiem
Zasięg (wiązka pionowa)
do 30m
Dokładność samoczynnego
±1 mm przy 10 m
poziomowania*
Zakres samoczynnego poziomowania
±6°
Prędkość obracania
0, 300, 450, 600 obr/min
Typ lasera
635 nm (czerwień), < 1 mW
Klasa lasera
2
Zakres temperatur: przechowywanie
od -20 do 70 °C
praca
od -10 do 50 °C
Stopień ochrony IP54 (odporn. na pył i spryskanie wodą)
30m
Zasięg pilota
Czułość (przełączalna) odbiornika
±1 mm / ±3 mm
1,6 kg
Waga (z bateriami)

PRZECINARKA SPALINOWA

PRZECINARKA SPALINOWA

DPC6431

DPC8132

ęZ zaworem dekompresyjnym ułatwiającym rozruch
ęDo przecinania rur z żeliwa, betonu lub kamionki
ęIdealna do przycinania na długość dźwigarów stalowych
ęW budown. do stali konstrukcyjnej, zapr. murarskiej i betonu
ęZ tarczą diam. nadaje się również do granitu np. do krawężników
ęNowy 5-stopniowy system filtrów powietrza
ęStrefa obsługi zaworu dekompresyjnego po prawej stronie
komory filtra powietrza
ęNowy system przepływu powietrza chłodzącego obniżający
temperaturę cylindra
ęTarcza tnąca może być montowana centr. lub z prawej strony
ęDPC7331: ulepszone chłodzenie silnika
ęCięcie na mokro po zastosowaniu dyszy wodnej
nr 394365102 (na zamówienie)
DPC6431 / DPC7331
64 / 73 cm³
Pojemność skokowa
3,3 kW / 4,5 KM; 4,2 kW / 5,7 KM
Moc silnika
350 mm / 25,4 mm
Średnica tarczy / otworu
122 mm
Maks. głębokość cięcia
1,1 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
80 m/sek.
Prędkość obwodowa
9,9 / 10,0 kg*
Waga
* pusty zbiornik paliwa, bez tarczy tnącej

ęDuży i łatwo dostępny filtr powietrza
ęBezstopniowe przestawianie osłony tarczy
ęElektroniczne ograniczenie obrotów maksymalnych
ęZawór dekompresyjny ułatwiający rozruch
ęStrefa obsługi zaworu dekompresyjnego po prawej stronie
komory filtra powietrza
ęNowy 5-stopniowy system filtrów powietrza
ęNowy system przepływu powietrza chłodzącego obniżający
temperaturę cylindra
ęTarcza tnąca może być montowana centralnie
lub z prawej strony
ęPodstawa przystosowana do mocowania kół
(jako wyposażenie dodatkowe)

DPC6431 / DPC7331

DPC8132

Pojemność skokowa
Moc silnika
Średnica tarczy / otworu
Maks. głębokość cięcia
Zbiornik paliwa
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
Prędkość obwodowa
Waga

81 cm³
4,5 kW / 6,1 KM
400 mm / 25,4 mm
147 mm
1,1 l
E95 / 1:50
80 m/sek.
10,6 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez tarczy tnącej

PRZECINARKA SPALINOWA 2-SUWOWA

PRZECINARKA SPALINOWA 4-SUWOWA

EK6101

EK7651H

ęMaksymalna głębokość cięcia zwiększona o 10% - do 130 mm z zastosowaniem
tarczy tnącej o średnicy 350 mm
ęDługi okres bezobsługowy filtra powietrza - do 12 miesięcy dzięki zastosowaniu
systemu separacji pyłu o wydajności do 90%
ęŁatwy rozruch dzięki rozrusznikowi kinetycznemu oraz pompce zasysającej paliwo
ęZużycie paliwa zmniejszone o 20% oraz niska emisja spalin dzięki zastosowaniu
technologii SAS
ęNiskie wibracje chronią użytkownika przed nadwyrężeniem dłoni i ramion
ęPrzegroda w komorze zasilania optymalizująca działanie silnika w warunkach
atmosferycznych lato/zima
ęWielorowkowy pasek dla większego przeniesienia mocy oraz zwiększonej wytrzymałości
ęDysza wodna z filtrem wlotowym oraz regulacją strumienia
ęPionowy wlew paliwa umożliwia łatwe oraz komfortowe uzupełnianie mieszanki
paliwowej
ęOkienko wskazujące poziom mieszanki paliwowej
ęWydmuch spalin w kierunku przeciwnym do wydmuchu pyłu oczyszcza obszar roboczy
ęOpatentowany system odpowietrzania zbiornika paliwa zabezpiecza przed
wyciekiem paliwa nawet w pozycji przechylonej
ęMożliwość rozpoczęcia precyzyjnego cięcia na biegu jałowym
ęElement tnący zamontowany na amortyzatorach
ęUchwyt na klucz serwisowy oraz do mocowania węża
Pojemność skokowa
60,7 cm³
Moc silnika
3,2 kW (4,3 KM)
Średnica tarczy /otworu
350 mm / 20 mm
Maks. głębokość cięcia
130 mm
Pojemność zbiornika paliwa
0,7 l
Paliwo/ mieszanka (olej Makita HP50)
E95 / 1:50
Waga
8,5 kg*

* pusty zbiornik paliwa i oleju, bez tarczy tnącej
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ęCzujnik kąta
ęPomiar pojedynczej odległości
ęPomiary wysokości (minimalnej, maksymalnej)
ęPomiar ciągły
ęTyczenie
ęDodawanie/ odejmowanie
ęObliczanie powierzchni i objętości
ęFunkcje trygonometryczne (2 lub 3-wierszowe)
ęFunkcje trygonometryczne (wysokości cząstkowe)
ęFunkcja inteligentnego horyzontu
ęPoziomowanie
ęStopka wielofunkcyjna
ęMożliwość zapamiętania 20 ostatnich pomiarów
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ęPierwsza na świecie spalinowa przecinarka z silnikiem
4-suwowym o niskiej emisji spalin oraz hałasu
ęZ zaworem dekompresacyjnym ułatwiającym rozruch
ęPompka zasysająca paliwo
ęDźwignia włącznika z funkcją ssania
oraz automatyczną funkcją pół-gazu
ęEfektywny system tłumienia drgań dzięki
zastosowaniu sprężyn
ęBeznarzędziowa obsługa filtra powietrza
ęRolki dla łatwiejszego prowadzenia

EK6101

EK7651H

Pojemność skokowa
Moc silnika
Średnica tarczy / otworu
Maks. głębokość cięcia
Pojemność zbiornika paliwa
Paliwo
Waga

75,6 cm³
3,0 kW (4,1 KM)
355 mm / 25,4 mm
122 mm
1,0 l
E95
12,2 kg*

* pusty zbiornik paliwa i oleju, bez tarczy tnącej

9.6V

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6261DWLE
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne
wiercenie i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akum., ładowarką i latarką ML903

6261DWLE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6271DWAE

12V 1,9

1,9

12V

6271DWALE

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

6271DWALE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0 - 400 obr./min
0 - 1300 obr./min
10 mm
25 mm
18 / 30 Nm
0,8 - 10 mm
12 V / 1,9 Ah
1,5 kg

INNE

6271DWAE

NOŻYCE
DO BLACHY

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie
i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akum., ładowarką i latarką ML120

ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne
wiercenie i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
18 / 30 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
12 V / 1,9 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
21 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
14 / 24 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
9,6 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

1,3

FREZARKI

6261DWE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
21 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
14 / 24 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
9,6 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

STRUGI

6261DWE
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne
wiercenie i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

9.6V

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

1,3

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Ni-Cd / Ni-Mh

12V

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

8271DWAE
ęDobrze wyważona wkrętarka udarowa o zwartej budowie
ęDo wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
ę2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi
kołami zębatymi
ę16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
ęDwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
ęAntypoślizgowa rękojeść powleczona gumą
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

6271DWAETC

8271DWAE

0 - 400 obr. /min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1300 obr. /min
2 bieg
0 - 6000 /min
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
0 - 19500 /min
2 bieg
10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
25 / 8 mm
w drewnie / w betonie
18 / 30 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
1,5 - 10 mm
Zakres mocowania
12 V / 1,9 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,6 kg
Waga z akumulatorem
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NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

1,9

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie
i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z akcesoriami
ęW walizce z dwoma akumulatorami, ładowarką
oraz akcesoriami
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
18 / 30 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
12 V / 1,9 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

12V 1,9

NARZĘDZIA
OGRODOWE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6271DWAETC
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Ni-Cd / Ni-Mh
AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6281DWAE

14.4V 1,9

1,9

14.4V

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne
wiercenie i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
20 / 36 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 1,9 Ah
Waga z akumulatorem
1,6 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

8281DWAE

14.4V 1,9

6281DWALE

1,9

18V

ęDobrze wyważona wkrętarka udarowa o zwartej budowie
ęDo wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
ę2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi
kołami zębatymi
ę16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
ęDwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
ęAntypoślizgowa rękojeść powleczona gumą
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0 - 400 obr./min
0 - 1300 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 19500 /min
10 mm
25 / 10 mm
20 / 36 Nm
0,8 - 10 mm
14,4 V / 1,9 Ah
1,7 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

8391DWAE

FREZARKI

6281DWAE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6281DWALE
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia i dokręcania
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne
wiercenie i wkręcanie
ęHamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy
uchwytu
ęUchwyt antypoślizgowy
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatgorami, ładowarką
i latarką ML140
0 - 400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
20 / 36 Nm
Zakres mocowania
0,8 - 10 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 1,9 Ah
Waga z akumulatorem
1,6 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6391DWAE
ęDobrze wyważona wkrętarka o zwartej budowie
ę2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi
kołami zębatymi
ę16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
ęDwa stopnie wiercenia
ęUkład elektroniczny i hamulec silnika do precyzyjnych
prac
ęAntypoślizgowa rękojeść powleczona gumą
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

8281DWAE

6391DWAE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
36 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
27 / 42 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,9 Ah
Waga z akumulatorem
2,0 kg

18V 1,9

ęDobrze wyważona wkrętarka udar. o zwartej budowie
ęDo wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
ę2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

kołami zębatymi
ę16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
ęDwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
ęAntypoślizgowa rękojeść powleczona gumą
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 400 obr./min
0 - 1300 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 19500 /min
13 mm
36 / 13 mm
27 / 42 Nm
1,5 - 13 mm
18 V / 1,9 Ah
2,1 kg

8391DWAE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

AKUM. KLUCZ UDAROWY
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

6918FDWDE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęLekki klucz udarowy charakteryzujący się małym
momentem odbicia
ęZnormalizowany uchwyt czworokątny 1/2”
ęMetalowa obudowa przekładni
ęSzczeliny wentylacyjne umieszczone z boku
zapewniają wystarczające chłodzenie silnika
ęElektryczny hamulec silnika
ęSeryjnie w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęUdar mechaniczny
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 2300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3000 /min
Maks. moment obr.
120 Nm
Śruby dostępne w handlu
M8 - M14
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M6 - M10
Uchwyt narzędziowy
1/2"
Napięcie / pojemność akumulatora
12 V / 2,5 Ah
Waga z akumulatorem
1,6 kg
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12V 2,5

2,5

14.4V

AKUM. KLUCZ UDAROWY

6934FDWDE
ęSilnik ze szczotkami węglowymi wymienianymi
z zewnątrz
ęMocna, metalowa obudowa przekładni
ęSzczeliny wentylacyjne umieszczone z boku
zapewniają wystarczające chłodzenie silnika
ęHamulec silnika zabezpieczający przed przekręcaniem
śrub
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęUdar mechaniczny
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

6918FDWDE

6934FDWDE

0 - 2300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3000 /min
Maks. moment obr.
140 Nm
Śruby dostępne w handlu
M8 - M14
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M6 - M10
Uchwyt narzędziowy
1/2"
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 2,5 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

120 min
170 min
200 min
7,2 V
0,57 kg

LATARKA AKUMULATOROWA

ML702

9.6V

ML903

ML902

9.6V 12V

120 min
170 min
200 min
9,6 V
0,75 kg

ML903

ML121

12V

12V

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

LATARKA AKUMULATOROWA

ML121

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 2,0 Ah
przy 2,2 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

9,6 V
300 min
440 min
510 min
9,6 V
0,8 kg

12 V
260 min
380 min
440 min
12 V
0,8 kg

INNE

120 min
170 min
200 min
9,6 V
0,78 kg

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 1,7 Ah
przy 2,0 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

ęMocowana na głowie, obie ręce pozostają wolne
ęAkumulator jest noszony wygodnie na pasku
ęMoże być stosowana jako lampa stojąca
ęReflektor przestawiany w zakresie 0-90°
ęZasilana akumulatorem blokowym z szybkim
zamknięciem lub bez
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z wymiennym akumulatorem 12 V
ęNr katalogowy: STEXML121

ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°,
45°, 90° i 110°
ęWszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą
odstawienie
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z wymiennym akumulatorem 9,6 V z szybkim
zamknięciem
ęNr katalogowy: 192728-5

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 1,7 Ah
przy 2,0 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

ML902
ęGłowica przestawiana w 4 pozycje pod kątem 0°, 45°,
90° i 110°
ęWszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą
odstawienie
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z wymiennym akumulatorem 9,6 V
ęNr katalogowy: 193296-1

ęGłowica przestawiana w 4 pozycje pod kątem 0°, 45°,
90° i 110°
ęWszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą
odstawienie
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z wymiennym akumulatorem 7,2 V
ęNr katalogowy: 193295-3

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 1,7 Ah
przy 2,0 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

LATARKA AKUMULATOROWA

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

9.6V

STRUGI

7.2V

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

LATARKA AKUMULATOROWA

ML702

ęMocny, kompaktowy silnik prądu stałego
ęFluorescencyjny pierścień ochronny świecący
w ciemności
ęDuża moc mechanizmu udarowego umożliwia
wkręcanie wkrętów w obrabiany materiał
bez wcześniejszego nawiercania
ęGumowany miękki uchwyt ergonomicznie
zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu pracy
ęUdar mechaniczny
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 2600 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3200 /min
Maks. moment obr.
140 Nm
Śruby standardowe
M5 - M14
Nakrętki maszynowe
M5 - M12
Śruby maszynowe
M4 - M8
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 2,5 Ah
Waga
2,0 kg

FREZARKI

6936FDWDE

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

6936FDWDE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

18V

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

2,5

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Ni-Cd / Ni-Mh

110 min
190 min
220 min
12 V
0,9 kg

ML120

ML124

Czas świecenia / czas grania
przy 1,3 Ah
przy 2,2 Ah
przy 2,6 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

ML124
100 min
190 min
220 min
12 V
0,37 kg

Radio
21 godz.
36 godz.
43 godz.
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ML124
ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°,
45°, 90° i 110°
ęWszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą
odstawienie
ęCzęstotliwość: UKW 88–108 mHz, MW 530–1630 kHz
ęAntena: UKF – wyciągana, MF – antena ferrytowa
ęGłośnik: Ø 40 mm, 8 Ω, 500 mW
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z akumulatorem blokowym 12 V z szybkim
zamknięciem
ęNr katalogowy: E01169-9

ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°,
45°, 90° i 110°
ęZ dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
ęZasilana akumulatorami blokowymi z szybkim
zamknięciem
ęBez akumulatora i bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów z akum. 12 V
ęNr katalogowy: 192749-7

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 2,2 Ah
przy 2,6 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

LATARKA AKUMULATOROWA Z RADIEM

NARZĘDZIA
OGRODOWE

LATARKA AKUMULATOROWA

ML120
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Ni-Cd / Ni-Mh / Li-Ion 7,2 V
LATARKA AKUMULATOROWA Z RADIEM

ML141

14.4V

14.4V

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem
0°, 45°, 90° i 110°
ęWszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą
odstawienie
ęCzęstotliwość: UKW 88–108 mHz, MW 530–1630 kHz
ęAntena: UKF – wyciągana, MF – antena ferrytowa
ęGłośnik: Ø 40 mm, 8 Ω, 500 mW
ęBez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów z
akumulatorem blokowym 14,4 V z szybkim
zamknięciem
ęNr katalogowy: E01171-2

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Czas świecenia / czas grania
przy 1,3 Ah
przy 2,2 Ah
przy 2,6 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

ML141
110 min
190 min
220 min
14,4 V
0,37 kg

ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°,
45°, 90° i 110°
ęZ dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
ęZasilana akumulatorami blokowymi z szybkim
zamknięciem
ęBez akumulatora i bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów
z akumulatorem 14,4 V
ęNr katalogowy: 192752-8

Radio
21 godz.
36 godz.
43 godz.

LATARKA AKUMULATOROWA

ML180

ML141

ML140

18V

24V

100 min
170 min
210 min
18 V
1,3 kg

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 2,2 Ah
przy 2,6 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

110 min
190 min
220 min
14,4 V
1,04 kg

LATARKA AKUMULATOROWA

BML240
ęTechn. ładowania MAKSTAR z chłodzeniem powietrza
i procesem ładowania sterowanym komputerowo
ęGłowica przestawiana w 4 pozycje pod kątem 0°, 45°,
90° i 110°
ęZ dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
ęZasilana akum. blokowym 24 V o poj. od 1,7 do 3,3 Ah
ęUchwyt pokryty gumą
ęBez akum., bez ładowarki jako korzystne cenowo uzupełnienie naszych systemów z wymiennym akum. 24 V
ęNr katalogowy: STEXBML240

ęGłowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°,
45°, 90° i 110°
ęZ dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
ęZasilana akumulatorami blokowymi z szybkim
zamknięciem
ęBez akumulatora i bez ładowarki jako korzystne
cenowo uzupełnienie naszych systemów z akum. 18 V
ęNr katalogowy: 192898-0

Czas świecenia
przy 1,3 Ah
przy 2,2 Ah
przy 2,6 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

LATARKA AKUMULATOROWA

ML140

ML180

BML240

Czas świecenia
przy 1,7 Ah
przy 2,0 Ah
przy 3,0 Ah
przy 3,3 Ah
Napięcie akumulatora
Waga z akumulatorem 1,7 Ah
Waga z akumulatorem 2,0 Ah
Waga z akumulatorem 3,0 Ah
Waga z akumulatorem 3,3 Ah

180 min
210 min
320 min
350 min
24 V
1,48 kg
1,52 kg
1,98 kg
2,01 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

DF010DSE

DF010DSE

INNE

21

ęBlokada włącznika zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu
ęWłącznik prawo/lewo umieszczony z boku obudowy
ęSystem Auto - Stop
ęPrzestawny kąt rękojeści
ę21- stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęFunkcja śrubokręta
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
200 obr. / min
2 bieg
650 obr. / min
Maks. średnica wiercenia w stali
5 mm
w drewnie
6 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
3,6 / 5,6 Nm
Wkręt do drewna
Ø 3,8 mm x 45 mm
Wkręt do elementów metalowych
M5
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
7,2 V / 1,0 Ah
Waga z akumulatorem
0,55 kg

LATARKA AKUMULATOROWA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ML705

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęErgonomiczny kształt
ęBardzo poręczna i lekka
ęDzięki elastycznym „ramionom” możliwość
wygodnego zamocowania w dowolnym miejscu
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXML705

ML705
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Czas świecenia przy 1,0 Ah
Napięcie akumulatora
Waga bez akumulatora

300 min
7,2 V / 1,0 Ah
0,24 kg

AKUM. ODKURZACZ SAMOCHODOWY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

ęDo wiercenia lub wkręcania w trudno dostępnych
miejscach
ęWysokość głowicy tylko 77 mm
ęErgonomiczny korpus zapewnia maksymalny chwyt
narzędzia
ęLekka oraz kompaktowa
ęŁatwy w obsłudze, duży wyłącznik spustowy
ęGumowana rękojeść
ęDioda LED oświetlająca miejsce pracy
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęDostarczana bez akumulatorów, ładowarki i walizki
Przybliżony termin wprowadzenia do sprzedaży: lipiec 2013

DA330DZ

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga

0-800 obr./min
10 mm
12 mm
1,5 - 10 mm
10,8 V / 1.3 Ah
1,1 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

DA330DZ

STRUGI

* bez ssawki i rury

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

CL072DZ

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ęZasilany akumulatorem Li-Ion BL7010 (7,2 V / 1,0 Ah)
ęDioda LED sygnalizująca stan naładowania
akumulatora
ęNowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
ęWłącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
ęMożliwość stosowania tekstylnych lub papierowych
worków na pył
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
900 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza
2,3 kPa
Maks. podciśnienie
6W
Moc zasysania 1 bieg
2 bieg
14 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL7010
1 bieg
16 min
2 bieg
8 min
Pojemność worka na pył tekstylny
500 ml
papierowy
330 ml
Napięcie / pojemność akumulatora
7,2 V / 1,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,0 kg*

WIERTARKI

CL072DZ

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 7,2 V / Li-Ion 10,8 V

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

Przybliżony termin wprowadzenia do sprzedaży: lipiec 2013

0-800 obr./min
10 mm
12 mm
1,5 - 10 mm
10,8 V / 1.3 Ah
1,1 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
INNE

DA330DWE

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. średnica wiercenia
w stali
w drewnie
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

ęDo wiercenia lub wkręcania w trudno dostępnych
miejscach
ęWysokość głowicy tylko 77 mm
ęErgonomiczny korpus zapewnia maksymalny chwyt
narzędzia
ęLekka oraz kompaktowa
ęŁatwy w obsłudze, duży wyłącznik spustowy
ęGumowana rękojeść
ęDioda LED oświetlająca miejsce pracy
ęUchwyt wiertarski na kluczyk
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

FREZARKI

DA330DWE

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

TD090DWE

TD090DWE

DF030DWE
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 350 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali
10 mm
w drewnie
21 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
14 / 24 Nm
Wkręt do drewna
Ø 5,1 mm x 63 mm
Wkręt do elementów metalowych
M6
Napięcie / pojemność akumulatora
10,8 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
0,89 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

DF030DWE
ę2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac
w miejscach trudno dostępnych
ę18-stopn. regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęObroty w prawo/lewo
ęErgonomiczna rękojeść
ęRegulacja prędkości obrotowej
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęUltra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno
dostępnych
· Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
· Hamulec elektryczny
· Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
· Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
· System Auto - Stop
· Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
· Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
· W walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 2400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 3000 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
90 Nm
Maks. moment obrotowy
M4 – M8
Wkręt do metalu
M5 – M12
Wkręt standardowy
M5 – M10
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie
20 – 90 mm
Śruby z gwintem zwykłym (dł.)
1/4"
Uchwyt narzędziowy
10,8 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
0,92 kg
Waga z akumulatorem
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 10,8 V
AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

DF330DWE

HP330DWE

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęPrzeznaczona do wiercenia oraz wkręcania w drewnie,
metalu i tworzywach sztucznych
ęWyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
ę18-stopn.regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęObroty w prawo/lewo
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antyposlizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęSzybkomocujący uchwyt pozwala na łatwą wymianę
bitów jedną ręką
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 350 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1300 obr./min
2 bieg
10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
21 mm
w drewnie
14 / 24 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
Ø 5,1 mm x 63 mm
Wkręt do drewna
M6
Wkręt do elementów metalowych
10,8 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,0 kg
Waga z akumulatorem

ęPrzeznaczona do wiercenia oraz wkręcania w drewnie,
metalu, tworzywach sztucznych oraz betonie
ęWyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
ę18-stopn. regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęObroty w prawo/ lewo
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED do oświetlania obszaru roboczego z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęW walizce z dwoma akumulatorami oraz ładowarką

DF330DWE

HP330DWE
18
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AKUMULATOROWA PRZECINARKA

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0 - 400 obr./min
0 - 1500 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 22500 /min
10 mm
21 / 8 mm
12 / 24 Nm
10,8 V / 1,3 Ah
1,1 kg

AKUM. PILARKA TARCZOWA

CC300DW

HS300DW

ęLekka i kompaktowa
ęPrzeznaczona do czystego przecinania płytek, szkła
i szkła zbrojonego
ęWysoka prędkość obrotowa - 1.400 obr./ min
ęMocna, nierdzewna podstawa przecinarki ze stali
niklowanej
ęMożliwość cięcia ukośnego do 45°
ęGłębokość cięcia - 25,5 mm
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 10,8 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęDostarczana z jednym akumulatorem i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym
1400 obr./min
Średnica tarczy
85 mm
Średnica otworu tarczy
15 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90°
25,5 mm
przy 45°
16,5 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
10,8 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg*

ęLekka i kompaktowa pilarka tarczowa - tylko 1,5 kg
z akumulatorem
ęGładkie i mocne cięcie przy wysokiej prędkości
obrotowej 1.400 obr./min
ęGłębokość cięcia 25,5 mm przy 0°
ęMożliwość cięcia ukośnego do 45°
ęFunkcja wydmuchu oczyszcza linię cięcia z pyłu
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową dla większej kontroli i wygody
ęW walizce z jednym akumulatorem i ładowarką

HS300DW
CC300DW

1400 obr./min
85 mm
15 mm
25,5 mm
16,5 mm
10,8 V / 1,3 Ah
1,5 kg*

* z tarczą tnącą i dyszą wydmuchu

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

* z tarczą i zbiornikiem na wodę

Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Maks. głębokość cięcia przy 0°
przy 45°
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA

JV100DZ

JV100DWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęKompaktowa i lekka - tylko 1,7 kg. Najlżeszjsza w całej ofercie
wyrzynarek Makita do lekkiego przecinania
ęBlokada zabezpieczająca przed przypadkowym
uruchomieniem
ę3 - stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminum
odchylana w obie strony o 45°
ęSystem wydmuchu wiórów z lini cięcia
ęWbudowane przyłącze zewnętrznego urządzenia
odsysającego w celu efektywnego odsysania
ęErgonomicznie wyprofilowana gumowana rękojeść dla lepszej
kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki
ęZabezpieczenie przeciwko nadmiernemu rozładowaniu akum.
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Częst. skoków na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia
w drewnie
w miękkim metalu
Długość skoku
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem
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ęKompaktowa i lekka - tylko 1,7 kg. Najlżeszjsza w całej ofercie
wyrzynarek Makita do lekkiego przecinania
ęBlokada zabezpieczająca przed przypadkowym
uruchomieniem
ę3 - stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęPłyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminum
odchylana w obie strony o 45°
ęSystem wydmuchu wiórów z lini cięcia
ęWbudowane przyłącze zewnętrznego urządzenia
odsysającego w celu efektywnego odsysania
ęErgonomicznie wyprofilowana gumowana rękojeść dla lepszej
kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki
ęZabezpieczenie przeciwko nadmiernemu rozładowaniu akum.
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

0 - 2400 / min
65 mm
4 mm
18 mm
10,8 V / 1,3 Ah
1,7 kg
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JV100DZ

JV100DWE

Częst. skoków na biegu jałowym
Maks. zdolność cięcia
w drewnie
w miękkim metalu
Długość skoku
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0 - 2400 / min
65 mm
4 mm
18 mm
10,8 V / 1,3 Ah
1,7 kg

JR100DZ

JR100DWE

AKUM. ODKURZACZ SAMOCHODOWY

LATARKA AKUMULATOROWA

CL102DZX

ML101

CL102DZX
ML101

Czas świecenia przy 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

540 min
10,8 V / 1,3 Ah
0,32 kg

* bez ssawki i rury

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

ęErgonomiczny kształt
ęBardzo poręczna
ęDzięki elastycznym „ramionom” możliwość
wygodnego zamocowania w dowolnym miejscu
ęDostarczana bez ładowarki i akumulatora
ęNr katalogowy: STEXML101

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

BDA340RFE BDA340RFJ

MAC

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

BDA340RFE / BDA340RFJ

ęDo pracy w trudno dostępnych miejscach
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęNadzwyczaj mała wysokość, tylko 66 mm od wierzchołka uchwytu do górnej krawędzi przekładni
ęTrwała aluminiowa obudowa przekładni
ęBieg w prawo/lewo
ęRegulacja prędkości obrotowej
ęGumowana rękojeść
ęUchwyt na kluczyk
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęBDA340RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBDA340RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkośc obr. na biegu jałowym
1 - 1700 obr./min
Maks. średnica wiercenia
w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

FREZARKI

BDA340RFE / BDA340RFJ

INNE

* BDA340RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BDA340RFE

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

BDA341RFE / BDA341RFJ
BDA341RFE BDA341RFJ

MAC

ęDo pracy w trudno dostępnych miejscach
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęNadzwyczaj mała wysokość, tylko 88 mm od wierzchołka uchwytu do górnej krawędzi przekładni
ęTrwała aluminiowa obudowa przekładni
ęBieg w prawo/lewo
ęRegulacja prędkości obrotowej
ęGumowana rękojeść
ęUchwyt szybkomocujący
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęBDA341RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBDA341RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkośc obr. na biegu jałowym
1 - 1700 obr./min
Maks. średnica wiercenia
w stali
10 mm
w drewnie
25 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

BDA341RFE / BDA341RFJ

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDioda LED sygnalizująca stan naładowania
akumulatora
ęNowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
ęWłącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
ęMożliwość stosowania tekstylnych lub papierowych
worków na pył
ęZasilany akumulatorem Li-Ion BL1030 (10,8 V / 1,3 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
Maks. natężenie przepływu powietrza
900 l/min
Maks. podciśnienie
2,3 kPa
Moc zasysania 1 bieg
6W
2 bieg
14 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL7010
1 bieg
21 min
2 bieg
13 min
Pojemność worka na pył: tekstylny
500 ml
papierowy
330 ml
Napięcie / pojemność akumulatora
10,8 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,1 kg*

ęLekka i kompaktowa do cięcia drewna, tworzyw
sztucznych i materiałów żelaznych
ęBeznarzędziowa wymiana brzeszczotu
ę2 dźwignie włącznika
ęWłącznik bezpieczeństwa z regulacją obrotów
ęWłącznik główny
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęKompatybilna z akumulatorami 10,8 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Częst. skoków na biegu jałowym
0 - 3300 obr./min
Długość skoku
13 mm
Maks. średnica cięcia
w drewnie
50 mm
rura PVC
50 mm
rura, stal miękka
50 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
10,8 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,2 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęLekka i kompaktowa do cięcia drewna, tworzyw
sztucznych i materiałów żelaznych
ęBeznarzędziowa wymiana brzeszczotu
ę2 dźwignie włącznika
ęWłącznik bezpieczeństwa z regulacją obrotów
ęWłącznik główny
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęKompatybilna z akumulatorami 10,8 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
Częst. skoków na biegu jałowym
0 - 3300 obr./min
Długość skoku
13 mm
Maks. średnica cięcia
w drewnie
50 mm
rura PVC
50 mm
rura, stal miękka
50 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
10,8 V / 1,3 Ah
Waga z akumulatorem
1,2 kg

NOŻYCE
DO BLACHY

AKUMULATOROWA PIŁA POSUWOWA

JR100DWE

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

AKUMULATOROWA PIŁA POSUWOWA

JR100DZ

STRUGI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 10,8 V / Li-Ion 14,4 V

* BDA341RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BDA341RFE
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 14,4 V
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA

BTD133RFE

BTD134Z

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęUlepszony włącznik i kontroler dla większej trwałości
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
ęNiezależny włącznik oświetlającej diody LED
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęZasilana akumulatorem Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3.0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorem BL1415)
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1100 obr./min
2 bieg
0 - 1800 obr./min
3 bieg
0 - 2400 obr./min
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1100 /min
2 bieg
0 - 2600 /min
3 bieg
0 - 3200 /min
Maks. moment obr.
160 Nm
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie
M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,4 kg

BTD133RFE

BTD134Z

ęWysoki moment obrotowy - 155 Nm
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęŚwiecący w ciemności fluoroscencyjny pierścień obudowy
ęPodwyższona odporność na pył i wilgoć
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 2400 obr./min
Częst. udarów. na biegu jał.
0 - 3200 /min
Maks. moment obr.
155 Nm
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie
M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,4 kg

Technologia XPT

podwyższona odporność na pył i wilgoć

ściana

STRUGI

woda
uszczelka

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

woda
Wilgo ć lu b wo d a któ ra d o stała
się do wewnątrz narzędzia z powietrzem,
po skropleniu się na obudowie
jest usuwana kanałami na zewnątrz.

Ponadto kapiąca woda oraz pył mają
ograniczony dostęp do wnętrza narzędzia
- dzięki zastosowaniu ścianki w otworach
wentylacyjnych.

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

MODELE: BDF458, BHP458, BTD147, BTD146, BUR182, BDF448, BHP448, BTD136, BTD134, BUR142

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA

BTD134RFE

BTD136RFE / BTD136RFJ

ęWysoki moment obrotowy - 155 Nm
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęŚwiecący w ciemności fluoroscencyjny pierścień obudowy
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

0 - 2400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 3200 /min
Częst. udarów. na biegu jał.
155 Nm
Maks. moment obr.
M4 - M8
Śruby maszynowe
M5 - M14
Śruby standardowe
M5 - M12
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie
22 - 125 mm
Śruby z gwintem zwykłym
1/4"
Uchwyt narzędziowy
14,4 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
1,4 kg
Waga z akumulatorem

BTD134RFE

BTD136RFE / BTD136RFJ
BTD136RFE BTD136RFJ

MAC

ę3-biegowa wkrętarka udarowa
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęTryb pracy „T” – specjalny tryb pracy do optymalnego i szybkiego
wkręcania śrub samowiercących
ęWysoki moment obrotowy -165 Nm
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akum. oraz oświetlająca
obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
ęZasilana akum. BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3.0 Ah)
ęBTD136RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBTD136RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma
akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1200 obr./min
2 bieg
0 - 2100 obr./min
3 bieg
0 - 2600 obr./min
Częst. udarów. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1100 /min
2 bieg
0 - 2600 /min
3 bieg
0 - 3200 /min
Maks. moment obr.
165 Nm
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie
M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,2 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

* BTD136RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BTD136RFE
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AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

BDF448RFE

BHP442RFE

ę2-biegowa wiertarko- wkrętarka
ę4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
ę21 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęPodwyższona odporność na pył i wilgoć
ęZredukowana długość całkowita narzędzia dzięki przeprojektowaniu
mechanizmu zmiany trybu pracy
ęWiększa żywotność dzięki zwiększeniu liczby przekładni planetarnych
ęAluminiowa obudowa przekładni
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęSzybkomocujący uchwyt wiert. pozwala na szybką wymianę bitów
jedną ręką
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1430 (14,4 V/ 3,0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorami Bl1415)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1430 wyposażonymi
w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 350 obr./min
2 bieg
0 - 1800 obr./ min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
65 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
43 / 77 Nm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
2,2 kg

ę2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na
szybką wymianę bitów jedną ręką
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BDF448RFE

BHP442RFE

16

16

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1400 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 6000 /min
2 bieg
0 - 21000 /min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
38 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
30 / 44 Nm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,9 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

BDF446RFE

BDF343SHEX

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1500 obr./min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
30 / 44 Nm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

BDF446RFE
ę2-biegowa wiertarko-wkrętarka
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu
akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 14,4 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

STRUGI

ę2-biegowa profesjonalna wiertarko-wkrętarka
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia
ęHamulec silnika
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęUkład elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie
i wkręcanie
ęZ szybkomocującym uchwytem wiertarskim w celu
wygodnej wymiany narzędzia
ęRękojeść pokryta gumą
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
oraz zestawem akcesoriów (bity, wiertła, uchwyt
magnetyczny, nasadki, wkrętak, miarka, nóż)
0 - 400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1300 obr./min
2 bieg
0,8 - 10 mm
Zakres mocowania
10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
25 mm
w drewnie
20 / 36 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
14,4 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,4 kg
Waga z akumulatorem

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA
Z ZESTAWEM AKCESORIÓW BDF343SHEX

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 14,4 V

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
FREZARKI

BHP446RFE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

BHP446RFE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

16

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

0 - 400 obr./min
0 - 1500 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 22500 /min
1,5 - 13 mm
13 mm
38 / 13 mm
30 / 44 Nm
14,4 V / 3,0 Ah
1,7 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Zakres mocowania
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ę2 - biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką
wymianę bitów jedną ręką
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akum.
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 14,4 V
AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

BHP444RFE

BHP448RFE

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ę2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
ęPrzeznaczona do najcięższych prac
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na łatwą
i szybką wymianę narzędzia jedną ręką
ęObudowa przekładni z odlewanego ciśn. aluminium
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1700 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 6000 /min
2 bieg
0 - 25500 /min
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
50 / 16 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
32 / 70 Nm
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
2,3 kg

BHP444RFE
16

BHP448RFE
16

ę2 - biegowa wiertarko- wkrętarka udarowa
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
ę21 - stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
ęPodwyższona odporność na pył i wilgoć
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęZredukowana długość całkowita narzędzia dzięki przeprojektowaniu
mechanizmu zmiany trybu pracy
ęWiększa żywotność dzięki zwiększeniu liczby przekładni planetarnych
ęAluminiowa obudowa przekładni
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęSzybkomocujący uchwyt wiert. pozwala na szybką wymianę bitów jedną ręką
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęZasilana akum. Li-Ion BL1430 (14,4 V/ 3,0 Ah) (nie współpracuje z akum. BL1415)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1430 wyposażonymi
w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 350 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1800 obr./min
2 bieg
0 - 5200 /min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 27000 /min
2 bieg
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
65 / 14 mm
w drewnie / w betonie
43 / 77 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
14,4 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
2,2 kg
Waga z akumulatorem

AKUM. KLUCZ UDAROWY

AKUMULATOROWE NOŻYCE SKOKOWE

BTW152RFE

BJN160Z
ęDo cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
ęWygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
ęWąska obudowa silnika pozwala na wygodny
i bezpieczny chwyt narzędzia
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęFunkcja anty-restart zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęErgonomicznie wyprofilowana rękojeść
ęŁatwa wymiana stempla i matrycy
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki

ęLekki i kompaktowy z silnikiem 4-biegunowym
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień
obudowy
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść daje większą
kontrolę i komfort pracy
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy działająca
przy wyłączonym silniku z funkcją opóźnionego
wygaszania
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 2400 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3200 obr./min
Maks. moment obr.
200 Nm
Śruby standardowe
M12 - M16
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M8 - M12
Uchwyt narzędziowy
1/2"
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

BTW152RFE
BJN160Z

Częst. skoków na biegu jałowym
Promień cięcia zewn. / wewn.
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie
do 400 N/ mm²
do 600 N/ mm²
aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200 N/ mm²
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

1900 obr./min
45 - 50 mm
1,6 mm
1,2 mm
2,5 mm
14,4 V / 3,0 Ah
2,1 kg*

* ze stemplem oraz matrycą

AKUM. FREZARKA DO ROWKÓW

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BPJ140Z
ęFrezarka do rowków do wszystkich dostępnych
w handlu kołków płaskich; nadaje się również do
nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęZasilana akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

Prędkość obr. na biegu jał.
Maks. głębokość frezowania
Średnica frezu
Napięcie / pojemność akumulatora

BPJ140Z

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Waga z akumulatorem

10000 obr./min
20 mm
100 mm
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
3,0 kg

AKUMULATOROWY ODSYSACZ PYŁU

AKUM. ODKURZACZ SAMOCHODOWY

BVC340Z

BCL142Z

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęUniwersalne zastosowanie jako urządzenie odsysające
lub dmuchawa
ęŁagodny rozruch
ęElektroniczny włącznik
ęKompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie
i transport
ęDuża pojemność worka na pył - 3 l
ęPasek na ramię dla większej wygody i mobilności
ęZasilany akumulatorami Li-Ion BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
3,3 m³/min.
Maks. natężenie przepływu powietrza
90 m/sek.
Maks. prędkość wydmuchu powietrza
45 W
Moc zasysania 1 bieg
15 W
2 bieg
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora
10 min
1 bieg
20 min
2 bieg
14,4 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
2,1 kg
Waga z akumulatorem

BVC340Z

BCL142Z

ęDioda LED sygnalizująca stan naładowania akumulatora
ęNowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
ęWłącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
ęMożl. stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
ęKompatybilny z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęZasilany akumulatorami BL1415 (Li-Ion 14,4 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
Maks. przepływ powietrza
1000 l/min.
Maks. podciśnienie
3,6 kPa
Moc zasysania 1 bieg
9W
25 W
2 bieg
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1430
40 min
1 bieg
20 min
2 bieg
Pojemność worka na pył: tekstylny
500 ml
papierowy
330 ml
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,3 kg*
*bez ssawki i rury ssącej
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BCG140RH

LATARKA AKUMULATOROWA

BML146
ęErgonomiczny kształt
ęBardzo długi czas świecenia z akumulatorem
Li-Ion BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęZabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem akumulatora
ę6 wysokowydajnych diod LED
ęRegulowany pasek na rzep
ęZasilana akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXBML146

ęErgonomiczny kształt
ęGumowana rękojeść
ęGłowica przestawiana w 4 pozycjach 0°, 45°, 90° i 110°
ęZapasowa żarówka kryptonowa przechowywana
wewnątrz głowicy
ęZabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem akumulatora
ęMocna obudowa zabezpiecza żarówkę przy upadku
z wysokości do 1 m
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXBML145

Czas świecenia przy 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora

BML145

BML146

AKUMULATOROWY ODBIORNIK RADIOWY

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

LATARKA AKUMULATOROWA

BMR050

Czas świecenia
świetlówka 3,0 Ah
latarka 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora

BMR050

BML184

Waga bez akumulatora

220 min
900 min
14,4 V / 3,0 Ah
18 V / 3,0 Ah
0,4 kg

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BML184
ęGumowana rękojeść
ęŚwietlówka z latarką
ęZasilana akumulatorem Li-Ion BL1430
(14,4 V / 3,0 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez ładowarki i akumulatora
ęNr katalogowy: STEXBML184

INNE

ęLekki i poręczny o ergonomicznej budowie
ę3 x 1,4 W diody LED dla szer. i jasnego światła (jasność 1.600 lx)
ęObrotowa głowica latarki ustawiana w 6 pozycjach:
-60°, -30°, 0°, +30°, +60° , +90°
ęDuży głośnik główny umieszczony z przodu dla lepszej jakości
dźwięku
ęWyświetlacz cyfrowy LCD
ęTuner cyfrowy FM/AM
ęLiczba stacji do zaprogramowania: 3
ęSzybki dostęp do wyszukiwania stacji i regulacji głośności
ęZasilany akumulatorem Li-Ion BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)
lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) oraz BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
Moc wyjściowa
2.0 W - 3,0 Ah / 1.5 W - 1,3 Ah
Czas pracy
6 h z BL1830 lub BL1430 /
2.5 h z BL1815 lub BL1415
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 522 - 1629 kHZ
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V lub 18 V /
1,3 Ah lub 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1415
0,95 kg

Waga z akumulatorem BL1415

3000 min
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
0,54 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

220 min
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
0,36 kg

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Waga bez akumulatora

5000 N
0 - 28 mm/ sek
14,4V
2,2 kg

LATARKA AKUMULATOROWA

BML145

Czas świecenia przy 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora

Maks. siła wyciskania
Prędkość obr. na biegu jałowym
Napięcie zasilania
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

BCG140Z

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

5000 N
0 - 28 mm/ sek
14,4V
2,2 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Maks. siła wyciskania
Prędkość obr. na biegu jałowym
Napięcie zasilania
Waga

ęWstępna regulacja prędkości posuwu
ęElektroniczna regulacja prędkości spustem włącznika
zapewnia maksymalną kontrolę przepływu silikonu
lub kleju
ęMożliwość zastosowania tuby do wkładów
o pojemności 300 ml lub 600 ml
ęFunkcja anti drop zapobiega wyciekaniu substancji
po zwolnieniu spustu
ęGumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
oraz komfort
ęDioda LED ostrzegająca o przeciążeniu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczany z jednym akumulatorem i ładowarką

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ęWstępna regulacja prędkości posuwu
ęElektroniczna regulacja prędkości spustem włącznika
zapewnia maksymalną kontrolę przepływu silikonu
lub kleju
ęMożliwość zastosowania tuby do wkładów
o pojemności 300 ml lub 600 ml
ęFunkcja anti drop zapobiega wyciekaniu substancji
po zwolnieniu spustu
ęGumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
oraz komfort
ęDioda LED ostrzegająca o przeciążeniu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki

STRUGI

AKUM. WYCISKACZ DO KLEJU I SILIKONU

BCG140RH

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUM. WYCISKACZ DO KLEJU I SILIKONU

BCG140Z

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 14,4 V
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

BHR243RFE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęNa wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęWspółpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
ęPrzesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
ę40 - pozycyjne przestawianie dłuta
ęWyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle
określonym punkcie
ęUnikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji
docierających do akumulatora
ęŁatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
ęZwiększona stabilność wiertła w uchwycie
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
w celu pracy z niską emisją pyłu
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
ęKompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę
i możliwość manewru
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

BHR243RFE

BHR241RFE

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęŚlizgowy uchwyt pozwala na szybką wymianę narzędzia
typu SDS-PLUS
ęBeznarzędziowe 40–pozycyjne przestawianie dłuta
ęZderzak chroni dźwignię trybu pracy oraz obudowę
przekładni
ęErgonomiczna, wyprofilowana rękojeść dla lepszej
kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia
i bólu ręki operatora
ęOgranicznik głębokości
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

0 - 1100 obr./min
0 - 4000 / min
2,0 J
13 mm
26 / 20 mm
SDS-PLUS
18 V / 3,0 Ah
3,5 kg

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA

BFS451RFE

ęMontaż mebli, wkręcanie śrub konfirmatowych
ęSpecjalnie zaprojektowana do prac przy płytach
kartonowo-gipsowych, OSB
ęLekka o mocnym silniku
ęWłącznik zmiany kierunku obrotów obsługiwany
jedną ręką
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym
uchwytem
ęRegulacja głębokości wkręcania
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z opóźnionym
wygaszaniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

ęPoręczna wkrętarka akumulatorowa do płyt
kartonowo - gipsowych
ęProsta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy
chwyt dający nacisk w osi z bitem
ęSzybkowymienny ogranicznik głębokości
ęCiche sprzęgło
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęKompatybilna z akumulatorami Li-ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem
oraz przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

INNE

BFS450RFE

AKUM. WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM

BFR550RFE
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

Prędkośc obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jał.
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

BFS450RFE

Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 4000 obr./min
Wkręty do płyt kartonowo - gipsowych
4 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęMożna stosować wkręty o maks. długości 55 mm
ęProwadnica wkrętów zaprojektowana w sposób
zapobiegający plątaniu się taśmy z wkrętami
ęWłącznik zmiany kierunku obrotów obsługiwany
jedną ręką
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

NARZĘDZIA
OGRODOWE

0 - 950 obr./min
0 - 4700 / min
2,0 J
13 mm
27 / 24 mm
SDS-PLUS
18 V / 3,0 Ah
3,4 kg

AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

BHR241RFE

Prędkość obr. na biegu jałowym
Wkręty do płyt gipsowych
Uchwyt narzędziowy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem
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Prędkośc obr. na biegu jałowym
Częst. udarów na biegu jał.
Energia udaru
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Uchwyt narzędziowy typu
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga

4000 obr./min
4 x 25 - 55 mm
1/4"
18 V / 3,0 Ah
2,1 kg
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BFR550RFE

BFS451RFE

Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 4000 obr./min
Wkręty do płyt kartonowo - gipsowych
4 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

BTD129Z

BTD129RFE
16

16

ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka udarowa
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęCałkowicie nowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu
akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami oraz ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2500 obr./min
0 - 3200 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
160 Nm
Maks. moment obrotowy
M5 - M14
Śruby standardowe
M4 - M8
Śruby maszynowe
M5 - M12
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
22 - 125 mm
Gwint zwykły
1/4"
Uchwyt narzędziowy
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
1,5 kg
Waga z akumulatorem

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

BTD146Z

BTD146RFE

BTD146Z

BTD146RFE

ęWysoki moment obrotowy - 160 Nm
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęŚwiecący w ciemności fluoroscencyjny pierścień obudowy
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem
oraz przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęW walizce z dwoma akumulatorami oraz ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2300 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy
160 Nm
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M5 - M12
Gwint zwykły
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1830
1,5 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY
INNE

ęWysoki moment obrotowy - 160 Nm
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęŚwiecący w ciemności fluoroscencyjny pierścień obudowy
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2300 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy
160 Nm
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M5 - M12
Gwint zwykły
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1830
1,5 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka udarowa
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęCałkowicie nowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu
akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 2500 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy
160 Nm
Śruby standardowe
M5 - M14
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M5 - M12
Gwint zwykły
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

STRUGI

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

BTD129RFE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

BTD129Z

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

TD127DWE

0 - 2300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 3000 /min
Częst. udarów na biegu jałowym
140 Nm
Maks. moment obrotowy
M4 - M8
Wkręt do metalu
M5 - M14
Wkręt standardowy
M5 - M12
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
22 - 125 mm
Gwint zwykły
18 V / 1,1 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,5 kg
Waga z akumulatorem

FREZARKI

ęPrzełącznik obrotów prawo/lewo
ęPłynna regulacja prędkości obr. spustem włącznika
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęRękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
ęDoskonale dopasowany, ergonomiczny kształt
rękojeści
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1811G wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami oraz ładowarką

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

TD127DWE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

BTD145RFE

0 - 1300 obr. / min
0 - 2000 obr. / min
0 - 2600 obr. / min
0 - 1300 / min
0 - 2800 / min
0 - 3400 / min
165 Nm
M5 - M14
M4 - M8
M5 - M12
22 - 125 mm
1/4"
18 V / 3,0 Ah
1,5 kg

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
3 bieg
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
3 bieg
Maks. moment obrotowy
Śruby standardowe
Śruby maszynowe
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
Gwint zwykły
Uchwyt narzędziowy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ę3-biegowa wkrętarka udarowa
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
ęNiezależny włącznik oświetlającej diody LED
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BTD145RFE
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

BTD147RFE / BTD147RFJ

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ę3 - biegowa wkrętarka udarowa
ęBardzo wysoki moment obrotowy - 170 Nm
ęTryb "T" (dokładny opis str. 56)
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęŚwiecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
ęNiezależny włącznik oświetlającej diody LED
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęBTD147RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBTD147RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma
akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 1400 obr./min
2 bieg
0 - 2300 obr./min
3 bieg
0 - 2800 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 1300 /min
2 bieg
0 - 2800 /min
3 bieg
0 - 3400 /min
Maks. moment obrotowy
170 Nm
Śruby standardowe
M5 - M16
Śruby maszynowe
M4 - M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym
22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,5 kg

BTD147RFE / BTD147RFJ
BTD147RFE BTD147RFJ

MAC

* BTD147RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BTD147RFE

AKUM. 4-TRYB. WIERTARKO-WKRĘTARKA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

BTP141RFX2 + zestaw wierteł D-23759
ę4 funkcje w jednym narzędziu: wiercenie (2 biegi),
wkręcanie (2 biegi), wiercenie udarowe (2 biegi),
wkręcanie udarowe (3 biegi)
ęBLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
ę9 - stopniowa regulacja sprzęgła oraz 3 prędkości wkręcania udarowego
ęZastosowanie sprzęgła elektron. zapewnia zwiększony zakres momentu
obr. od 0,7 do 12 Nm dla szerszej gamy zastosowań
ęZwiększona wydajność wiercenia w drewnie na wysokich obrotach
ęZwiększona trwałość mechanizmu zmiany trybu pracy - zmiana trybu
pracy za pomocą pierścienia
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. wiercenie 1 bieg
0 - 700 obr. / min
2 bieg
0 - 2700 obr. / min
wkręcanie 1 bieg
0 - 1300 obr. / min
2 bieg
0 - 2200 obr. / min
3 bieg
0 - 2700 obr. / min
Częst. udarów na biegu jał. wiercenie 1 bieg
0 - 8400 / min
2 bieg
0 - 32400 / min
wkręcanie 1 bieg
0 - 1200 / min
2 bieg
0 - 2400 / min
3 bieg
0 - 3200 / min
Maks. średnica wiercenia w stali / w drewnie / w betonie 10 / 21 / 5 mm
Maks. moment obrotowy: wiercenie / wkręcanie
22 / 150 Nm
Uchwyt narzędziowy
1/4"
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,8 kg

BDF451RFE / BDF451RFJ

BTP141RFX2

BDF451RFE / BDF451RFJ

BDF451RFE BDF451RFJ

MAC

9

ę3-biegowa wiertarko-wkrętarka przeznaczona
do najcięższych prac
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęAluminiowa obudowa przekładni
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym
wygaszaniem
ęBDF451RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBDF451RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 300 obr. / min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 600 obr. / min
2 bieg
0 - 1700 obr. / min
3 bieg
13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
65 mm
w drewnie
40 / 80 Nm
Maks. moment obr. miękki twardy
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
2,4 kg
Waga z akumulatorem
* BDF451RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BDF451RFE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BDF453RFE

BDF456RFE

ę2-biegowa wiertarko-wkrętarka
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BDF453RFE

BDF456RFE

INNE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr. / min
2 bieg
0 - 1300 obr. / min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
36 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
27 / 42 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,6 kg

ę4 - biegunowy silnik prądu stałego
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem wyłącznika
ęZwiększony czas pracy na jednym naładowaniu akum.
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr. / min
2 bieg
0 - 1500 obr. / min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
36 / 50 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

BDF458RFE

BDF458RFE
21
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ę2 - biegowa wiertarko- wkrętarka
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
ę21 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęAluminiowa obudowa przekładni
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę
bitów jedną ręką
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorami BL1815)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1830 wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 400 obr. / min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 2000 obr. / min
2 bieg
13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
76 mm
w drewnie
58 / 91 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
2,3 kg
Waga z akumulatorem

BDF459Z

BDF459RFE
21

16

Waga z akumulatorem

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

BHP459Z
ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka udarowa
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęZredukowana dł. całkowita narzędzia dzięki zastosowaniu (BLDC)
bezszczotkowego silnika prądu stałego
ęNowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu
akumulatora
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1500 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 6000 /min
2 bieg
0 - 22500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
38 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
25 / 45 Nm
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

0 - 400 obr. / min
0 - 1500 obr. / min
13 mm
38 mm
25 / 45 Nm
1,5 - 13 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
1,7 kg

BHP459RFE
ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka udarowa
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęZredukowana dł. całkowita narzędzia dzięki zastosowaniu (BLDC)
bezszczotkowego silnika prądu stałego
ęNowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akumulatora
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora

BHP459RFE

BHP459Z
21

21

Waga z akumulatorem

0 - 400 obr./min
0 - 1500 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 22500 /min
13 mm
38 / 13 mm
25 / 45 Nm
1,5 - 13 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
1,7 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora

NOŻYCE
DO BLACHY

BDF459RFE
ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęZredukowana dł. całkowita narzędzia dzięki zastosowaniu
(BLDC) bezszczotkowego silnika prądu stałego
ęNowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akum.
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ę2 - biegowa wiertarko – wkrętarka
ę16 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
ęZredukowana dł. całkowita narzędzia dzięki zastosowaniu
(BLDC) bezszczotkowego silnika prądu stałego
ęNowy design
ęZwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akum.
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęPłynna regulacja obrotów spustem włącznika
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki
0 - 400 obr. / min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
0 - 1500 obr. / min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie
38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
25 / 45 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
1,7 kg
Waga z akumulatorem

STRUGI

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

BDF459Z

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
BHP451RFE BHP451RFJ

MAC

INNE

16

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

BHP451RFE / BHP451RFJ

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
0 - 400 obr./min
2 bieg
0 - 1300 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 6000 /min
2 bieg
0 - 19500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
36 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
27 / 42 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg

BHP453SHEX

BHP453RFE
16

16

ę2-biegowa profesjonalna wiertarko-wkrętarka udarowa
ęMechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna
o dużej sile wiercenia
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęHamulec silnikowy
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
oraz zestawem akcesoriów (bity, wiertła, uchwyt
magnetyczny, nasadki, wkrętak, miarka, nóż)
0 - 400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg 0 - 1300 obr./min
0 - 6000 /min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 19500 /min
2 bieg
13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali
36 / 13 mm
w drewnie / w betonie
27 / 42 Nm
Maks. moment obr. miękki / twardy
1,5 - 13 mm
Zakres mocowania
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,7 kg
Waga z akumulatorem
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ę2-biegowa wiertarko-wkrętarka
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
BHP453SHEX z zestawem akcesoriów

BHP453RFE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ę3-biegowa wiertarko-wkrętarka
ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
ęAluminiowa obudowa przekładni
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym
wygaszaniem
ęBHP451RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBHP451RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
0 - 600 obr./min
3 bieg
0 - 1700 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 4500 /min
2 bieg
0 - 9000 /min
3 bieg
0 - 25500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
65 / 16 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
40 / 80 Nm
Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
2,5 kg
* BHP451RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BHP451RFE

FREZARKI

BHP451RFE / BHP451RFJ
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
AKUM. WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

BHP456RFE

BHP458RFE
ę2 - biegowa wiertarko- wkrętarka udarowa
ę4 - biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
ę21 - stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
ęTechnologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
ęAluminiowa obudowa przekładni
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęSzybkomocujący uchwyt wiertarski
ę3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorami BL1815)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1830 wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BHP456RFE

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Maks. moment obr. miękki / twardy
Zakres mocowania
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

BHP458RFE

16

16

0 - 400 obr./min
0 - 2000 obr./min
0 - 6000 /min
0 - 30000 /min
13 mm
76 / 16 mm
58 / 91 Nm
1,5 - 13 mm
18 V / 3,0 Ah
2,3 kg

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ę4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
ę16-stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
ęPodzespoły przekładni wykonane z metalu
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem oraz
przeciążeniem
ęZwiększony czas pracy na jednym naładowaniu
akumulatora
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg
2 bieg
0 - 1500 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg
0 - 6000 /min
2 bieg
0 - 22500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
38 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy
36 / 50 Nm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,8 kg

AKUM. KĄTOWY KLUCZ UDAROWY

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BTL061RF / BTL061RF1J
ęGłowica o wysokości tylko 53 mm umożliwia dostęp
do wkrętów również w ciasnych miejscach
ęDogodnie umieszczony włącznik
ęErgonomiczna gumowana rękojeść daje większą
kontrolę i komfort
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęBTL061RF: w walizce z jednym akum. i ładowarką
ęBTL061RFJ: dostarczany w walizce systemowej MAKPAC
z jednym akumulatorem i ładowarką
0 - 2000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 3000 /min
Częst. udarów na biegu jał.
M4 - M8
Wkręt do metalu
M4 - M8
Śruby standardowe
M4 - M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
22 - 75 mm
Śruby z gwintem zwykłym
60 Nm
Maks. moment obrotowy
1/4"
Uchwyt narzędziowy
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,7 kg
Waga z akumulatorem

BTL061RF / BTL061RF1J
BTL061RF BTL061RF1J

MAC

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

* BTL061RF1J: dostępna po wyczerpaniu zapasów BTL061RFE

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

BTW450RFE / BTW450RFJ

BTW251RFE / BTW251RFJ

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęMoment obrotowy taki sam przy prawych
jak i lewych obrotach
ęKompaktowa budowa daje lepszą kontrolę
i możliwość manewru
ęDuży zderzak chroni materiał przed zadrapaniem
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść daje większą
kontrolę i komfort pracy
ęDuży przycisk włącznika
ęObroty w prawo/lewo
ęBTW450RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBTW450RFJ: dostarczany w walizce systemowej
MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jał.
Maks. moment obrotowy
Uchwyt narzędziowy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0 - 1600 obr./min
2200 /min
440 Nm
1/2"
18 V / 3,0 Ah
3,4 kg

* BTW450RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BTW450RFE
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BTW450RFE / BTW450RFJ
BTW450RFE BTW450RFJ

MAC

BTW251RFE / BTW251RFJ
BTW251RFE BTW251RFJ

MAC

ęWysoki stosunek momentu obrotowego do ciężaru
(230 Nm / 1,5 kg)
ęKompaktowa budowa daje lepszą kontrolę i możliwość
manewru
ęMocny, kompaktowy oraz lekki silnik 4 biegunowy
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść pokryta gumą
daje większą kontrolę oraz komfort pracy
ęObroty w prawo/lewo
ęBTW251RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBTW251RFJ: dostarczany w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 3200 /min
Częst. udarów na biegu jał.
230 Nm
Maks. moment obrotowy
M10 - M16
Śruby standardowe
M10 - M14
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie
1/2"
Uchwyt narzędziowy
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,5 kg
Waga z akumulatorem
* BTW251RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BTW251RFE

2800 obr./min
1,3 mm
1,0 mm
18 V / 3,0 Ah
2,2 kg

BJS130RFE

BJS161RFE

4300 obr./min
2,5 mm
1,6 mm
1,2 mm
18 V / 3,0 Ah
2,0 kg

AKUM. NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

AKUM. NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

BJN161Z

BJN161RFE

ęDo cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
ęWygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
ęWąska obudowa silnika pozwala na wygodny
i bezpieczny chwyt narzędzia
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęErgonomicznie wyprofilowana rękojeść
ęŁatwa wymiana stempla i matrycy
ęDostarczane bez akumulatorów i ładowarki
Częstotliwość skoków na biegu jałowym
1.900 / min
Promień cięcia: zewn./ wewn.
45/ 50 mm
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzymałości na rozciąganie:
do 400 N/ mm²
1,6 mm
do 600 N/ mm²
1,2 mm
aluminium o wytrzymałości na rozciąganie:
do 200 N/ mm²
2,5 mm
Napięcie/ pojemność akumulatora
18 V/ 3,0 Ah
Waga
2,2 kg*

BJN161RFE
BJN161Z

ęDo cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
ęWygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
ęWąska obudowa silnika pozwala na wygodny
i bezpieczny chwyt narzędzia
ęDioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
ęFunkcja "anty-restart" zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęErgonomicznie wyprofilowana rękojeść
ęŁatwa wymiana stempla i matrycy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Częstotliwość skoków na biegu jałowym
1.900 / min
Promień cięcia: zewn./ wewn.
45/ 50 mm
Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzymałości na rozciąganie:
do 400 N/ mm²
1,6 mm
do 600 N/ mm²
1,2 mm
aluminium o wytrzymałości na rozciąganie:
do 200 N/ mm²
2,5 mm
Napięcie/ pojemność akumulatora
18 V/ 3,0 Ah
Waga
2,2 kg*
* ze stemplem oraz matrycą

* ze stemplem oraz matrycą

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Częst. skoków na biegu jałowym
Zdolność cięcia
przy 200 N/m²
przy 400 N/m²
przy 600 N/m²
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

NOŻYCE
DO BLACHY

Częst. skoków na biegu jałowym
Zdolność cięcia
przy 400 N/m²
przy 600 N/m²
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

ęKompaktowa i lekka konstrukcja
ęWysoka wydajność cięcia - tnie miękkie blachy
stalowe o grubości maksymalnie 1,6 mm; możliwe
jednorazowe cięcie dwuwarstwowej blachy dachowej
o grubości warstwy do 0,8 mm
ęNarzędzie posiada podwójne ostrze ograniczające
stopień deformacji obrabianego przedmiotu
ęFunkcja “anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęErgonomicznie wyprofilowana rękojeść
· W walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ęKompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia łatwe
użytkowanie i duże możliwości manewru
ęGłówka obracana o 360°
ęPrzycisk blokujący zabezpiecza przed przypadkowym
uruchomieniem
ęErgonomicznie wyprofilowana rękojeść dla lepszej
kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia
i bólu ręki operatora
ęZwiększona długość oraz wydajność pracy na jednym
pełnym naładowaniu akumulatora
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

STRUGI

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO BLACHY

BJS161RFE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO BLACHY

BJS130RFE

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA

Prędkość obr. na biegu jałowym
Średnica tarczy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

10000 obr./min
115 mm
18 V / 3,0 Ah
2,3 kg

ęIdealny do załamywania krawędzi i strugania powierzchni
ęPrzy zastosowaniu noży obracanych ze spieku twardego można
obrabiać drewno klejone, płyty wiórowe oraz materiały plastyczne
ęDo obróbki drewna miękkiego można stosować także noże ze stali
szybkotnącej
ęSztywna aluminiowa, odlewana ciśnieniowo pokrywa przekładni
ęGałka do precyzyjnego ustawiania głębokości strugania co 0,1
mm (regulacja z ogranicznikami typu "klik")
ęStopka zabezpieczająca obrabiany materiał przed zarysowaniem
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęKompatybilny z akumulatorami Li-ion 18 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem
i przeciążeniem
ęZasilany akum. Li-Ion BL1815 (18 V/ 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jałowym
Szerokość strugania
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
Głębokość wręgu
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

14000 obr./min
82 mm
0 - 2 mm
9 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,4 kg

BKP180Z

BKP180RFE / BKP180RFJ
BKP180RFE BKP180RFJ

MAC

ęIdealny do załamywania krawędzi i strugania powierzchni
ęPrzy zastosowaniu noży obracanych ze spieku twardego można
obrabiać drewno klejone, płyty wiórowe oraz materiały plastyczne
ęDo obróbki drewna miękkiego można stosować także noże ze stali
szybkotnącej
ęSztywna aluminiowa, odlewana ciśnieniowo pokrywa przekładni
ęGałka do precyzyjnego ustawiania głębokości strugania co 0,1 mm
(regulacja z ogranicznikami typu "klik")
ęStopka zabezpieczająca obrabiany materiał przed zarysowaniem
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
ęKompatybilny z akumulatorami Li-ion 18 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem
i przeciążeniem
ęZasilany akum. Li-Ion BL1815 (18 V/ 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
ęBKP180RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBKP180RFJ: dostarczany w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym
14000 obr./min
Szerokość strugania
82 mm
Grubość wióra regulowana bezstopniowo
0 - 2 mm
Głębokość wręgu
9 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1830
3,4 kg
* BKP180RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BKP180RFE
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SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

AKUMULATOROWY STRUG DO DREWNA

BKP180RFE / BKP180RFJ

NARZĘDZIA
OGRODOWE

AKUMULATOROWY STRUG DO DREWNA

BKP180Z

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

BGA452RFE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

ęLekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy
115 mm
ęZabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
po zamontowaniu akumulatora (sygnalizowanie
miganiem kontrolek)
ęZabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie
miganiem kontrolek)
ęWąska obudowa silnika pozwala na wygodny
i bezpieczny chwyt szlifierki
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

FREZARKI

BGA452RFE
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
AKUMULATOROWA UKOŚNICA

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA

BLS713RFE

BHS630Z

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęHamulec elektryczny
ęCięcie ukośne w pionie w zakresie od 45° w lewo
do 5° w prawo
ęCięcie ukośne w poziomie w zakresie od 47° w lewo
do 57° w prawo
ęSzczotki węglowe dostępne z zewnątrz
ęPodwójny mechanizm przesuwny
ęZasilana akumulatorem Li-Ion BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
dostarczającym moc niezbędną do efektywnego
przecinania listew przyściennych, przypodłogowych,
profili czy ram okiennych
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęDostarczana z dwoma akumulatorami i ładowarką
2200 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
52 x 300 mm
Maks. zdolność cięcia
190 mm
Średnica tarczy
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
12,7 kg*
Waga z akumulatorem*

ęNajwyższa wydajność cięcia w swojej klasie - 66 mm
ęTylna dysza wydmuchująca pył z linii cięcia
ęŁatwa w prowadzeniu w materiale dzięki podwójnej
diodzie LED oświetlającej obszar cięcia
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

BLS713RFE

BHS630Z

Waga z akumulatorem BL1830

AKUM. PRZECINARKA DO METALU

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA

BCS550RFE

BHS630RFE
ęNajwyższa wydajność cięcia w swojej klasie - 66 mm
ęTylna dysza wydmuchująca pył z linii cięcia
ęŁatwa w prowadzeniu w materiale dzięki podwójnej
diodzie LED oświetlającej obszar cięcia
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

ęDobrze wyważone i lekkie narzędzie umożliwia pracę
w pozycji poziomej lub nad głową
ęRękojeść pokryta elastomerem
ęPłyta prowadząca ze stali nierdzewnej
ęDioda LED oświetlająca linię cięcia
ęDuża dźwignia blokady włącznika
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Prędkość obr na biegu jałowym
Średnica tarczy
Średnica otworu tarczy
Max zdolnośc cięcia przy 90⁰
Napięcie/pojemność akumulatora
Ciężar

3600 obr/min
136 mm
20 mm
51 mm
18V / 3.0Ah
2,4 kg*

BCS550RFE

BHS630RFE

FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia przy 0°
przy 45°
Średnica tarczy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

3100 obr./min
66 mm
46 mm
165 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,5 kg*

* z tarczą tnącą i dyszą wydmuchu

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA

BSS610RFE / BSS610RFJ

BJV180RFE / BJV180RFJ

ęLekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm
· Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED
oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej
pył z linii cięcia
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową
ęAluminiowa osłona tarczy tnącej
ęBSS610RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBSS610RFJ: dostarczana w walizce systemowej
MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia przy 90°
przy 45°
przy 50°
Średnica tarczy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem*

0 - 3700 obr./min
0 - 57 mm
0 - 40 mm
0 - 36 mm
165 mm
18 V / 3,0 Ah
3,5 kg

* BSS610RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BSS610RFE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

3100 obr./min
66 mm
46 mm
165 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,5 kg*

* z tarczą tnącą i dyszą wydmuchu

* z tarczą tnącą

* z akumulatorem BL1830
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Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia przy 0°
przy 45°
Średnica tarczy
Napięcie / pojemność akumulatora
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BSS610RFE / BSS610RFJ
BSS610RFE BSS610RFJ

MAC

BJV180RFE / BJV180RFJ
BJV180RFE BJV180RFJ

MAC

ęBlokada zabezpieczająca przed przypadkowym
uruchomieniem
ę3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
ęMocny i trwały silnik ze szczotkami węglowymi
dostępnymi z zewnątrz
ęSystem wydmuchu wiórów z linii cięcia
ęErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęBJV180RFE: w walizce z dwoma akum. i ładowarką
ęBJV180RFJ: dostarczana w walizce systemowej
MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką
Częst. skoków na biegu jałowym
0 - 2600 /min
Maks. zdolność cięcia
w drewnie
135 mm
w metalu
10 mm
Długość skoku
26 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
2,8 kg
* BJV180RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BJV180RFE

AKUMULATOROWA PIŁA POSUWOWA

BJR181RFE

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość frezowania
Średnica frezu
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

10000 obr./min
20 mm
100 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,0 kg

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

BPJ180Z

BPJ180RFE

Prędkość obr. na biegu jałowym
Maks. głębokość frezowania
Średnica frezu
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

10000 obr./min
20 mm
100 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,0 kg

AKUM. SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

AKUM. SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BBO180Z

BBO180RFE / BBO180RFJ

BBO180RFE BBO180RFJ

MAC

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

BBO180RFE / BBO180RFJ

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

BBO180Z

ę3- stopniowy, elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej
pokrętłem nastawczym
ęEfektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęErgonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie pasuje do dłoni
zapewniając maksymalny komfort oraz kontrolę
przy jednoczesnej minimalizacji zmęczenia i bólu ręki
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęŁatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki mocowaniu na rzep
ęZasilana akumulatorem BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorem BL1815)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 1830 (18 V/ 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęBBO180RFE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBBO180RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym 7000 / 9500 / 11000 obr./min
Prędkość oscylacyjna
14000 / 19000 / 22000 / min
Wielkość mimośrodu
2,8 mm
Talerz szlifierski
123 mm
Papier szlifierski
125 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
1,7 kg
* BBO180RFJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BBO180RFE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ę3- stopniowy, elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej
pokrętłem nastawczym
ęEfektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
ęErgonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie pasuje
do dłoni zapewniając maksymalny komfort oraz kontrolę
przy jednoczesnej minimalizacji zmęczenia i bólu ręki
ęMożliwość podłączenia zewn. urządzenia odsysającego
ęŁatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki mocowaniu na rzep
ęZasilana akumulatorem BL1830 (18 V/ 3,0 Ah)
(nie współpracuje z akumulatorem BL1815)
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 1830 (18 V/ 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące przed
nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jałowym 7000 / 9500 / 11000 obr./min
14000 / 19000 / 22000 / min
Prędkość oscylacyjna
2,8 mm
Wielkość mimośrodu
123 mm
Talerz szlifierski
125 mm
Papier szlifierski
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,7 kg
Waga z akumulatorem

STRUGI

ęFrezarka do rowków do wszystkich dostępnych
w handlu kołków płaskich; nadaje się również
do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

ęFrezarka do rowków do wszystkich dostępnych
w handlu kołków płaskich; nadaje się również
do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
ęFunkcja „anty-restart” zabezpiecza
przed przypadkowym uruchomieniem
ęMożliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatorów i ładowarki

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

AKUMULATOROWA FREZARKA DO ROWKÓW

BPJ180RFE

FREZARKI

AKUMULATOROWA FREZARKA DO ROWKÓW

BPJ180Z

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

BJR181RFE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

130 mm
255 mm
18 V / 3,0 Ah
3,7 kg

NOŻYCE
DO BLACHY

0 - 2900 obr./min

INNE

Częst. skoków na biegu jałowym
Zdolność cięcia
w rurze
w drewnie
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

WIERTARKI

ęBeznarzędziowa wymiana brzeszczotu
ęBeznarzędziowe ustawianie ogranicznika
ęOsłona przeciwpyłowa zabezpiecza mechanizm
przekładni
ęErgonomicznie ukształtowana rękojeść ułatwia pracę
w pozycji nad głową
ę2 diody LED oświetlające obszar roboczy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
AKUMULATOROWA SZLIFIERKA PROSTA

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA PROSTA

BGD800Z

BGD800RFE

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęLampka sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
ęZaokrąglona nakrętka tulejki redukcyjnej zmniejsza
ryzyko uszkodzeń materiału
ęWygodna w uchwycie obudowa o małej średnicy
ułatwia pewny chwyt narzędzia również dzięki pokryciu
materiałem antypoślizgowym
ęSzczeliny wentylacyjne kierują wydmuchiwane
powietrze w kierunku od operatora
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

NOŻYCE
DO BLACHY

Prędkość obr. na biegu jałowym
Tulejka redukcyjna na wyposażeniu
opcjonalnie
Maks. rozmiar tulejki redukcyjnej
Maks. średnica ściernicy
Napięcie / pojemność akumulatora

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Waga z akumulatorem BL1830

25000 obr./min
6 mm
3, 6, 8 mm
8 mm
38 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
2,0 kg

ęLampka sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
ęZaokrąglona nakrętka tulejki redukcyjnej zmniejsza
ryzyko uszkodzeń materiału
ęWygodna w uchwycie obudowa o małej średnicy
ułatwia pewny chwyt narzędzia również dzięki pokryciu
materiałem antypoślizgowym
ęSzczeliny wentylacyjne kierują wydmuchiwane
powietrze w kierunku od operatora
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BGD800RFE
BGD800Z

Prędkość obr. na biegu jałowym
Tulejka redukcyjna na wyposażeniu
opcjonalnie
Maks. rozmiar tulejki redukcyjnej
Maks. średnica ściernicy
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1830

25000 obr./min
6 mm
3, 6, 8 mm
8 mm
38 mm
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
2,0 kg

AKUM. DMUCHAWA / ODSYSACZ PYŁU

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

BVC350Z

BUB182Z

ęDwa urządzenia w jednym - odsysacz przezbrajany
w dmuchawę poprzez zastąpienie węża elastycznego dyszą
ęKompaktowa i lekka ułatwia transport
ęElektroniczny włącznik z możliwością wyboru dwóch prędkości
w zależności od potrzeb
ęMożliwość zasysania pyłu z płyt kartonowo-gipsowych
ęPasek na ramię ułatwia pracę w ruchu
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
3,4 m³/min.
Maks. natężenie przepływu powietrza
94 m/s
Maks. prędkość wydmuchu powietrza
Maks. podciśnienie
5,5 kPa
15 W
Moc zasysania 1 bieg
50 W
2 bieg
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830
26 min
1 bieg
13 min
2 bieg
3l
Pojemność worka na pył
14,4 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
14,4 V / 3,0 Ah
2,0 kg*
Waga z akumulatorem BL1815
* bez dyszy, worka na pył i węża

ęCzyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie
maszyn, urządzeń itp.
ę3- stopniowa regulacja siły wydmuchu
ęMaks. natężenie przepływu powietrza 2,6 m³/min
ęDo 12 min pracy przy 1 naładowaniu akumulatora
ęKontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu
ęErgonomiczna gumowana rękojeść zwiększa komfort
pracy
ęMożliwość przezbrojenia dmuchawy w urządzenie
odsysające
ęZasilana akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

BVC350Z

BUB182Z

0 - 18000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym
1,6 m³/min
Maks. natężenie przepływu powietrza
Maks. ciśn. przepływu powietrza (słup wody) 0 - 550 mm
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
1,6 kg
Waga z akumulatorem BL1815

AKUMULATOROWY ZAGĘSZCZACZ

AKUMULATOROWY ZAGĘSZCZACZ

BVR450RFE

BVR850RFE
ęWiększy zakres manewru dzięki nowemu spustowi
obsługiwanemu z dwóch kierunków
ęIdealna ergonomiczna rękojeść
ęOchronna pokrywa na włączniku i akumulatorze
zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami
ęGłowica o średnicy 1” wsparta na podwójnych
łożyskach kulkowych
ęDo 25 min pracy na jedynym naładowaniu
akumulatora
ęZ dłuższym elementem elastycznym 2,4 m
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

ęWiększy zakres manewru dzięki nowemu spustowi
obsługiwanemu z dwóch kierunków
ęIdealna ergonomiczna rękojeść
ęOchronna pokrywa na włączniku i akumulatorze
zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami
ęGłowica o średnicy 1” wsparta na podwójnych
łożyskach kulkowych
ęDo 25 min pracy na jedynym naładowaniu
akumulatora
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

25 mm
1,2 m
13000 mm
18 V / 3,0 Ah
3,5 kg

BVR450RFE

BVR850RFE

Średnica zagęszczacza
Długość elementu elastycznego
Częstotliwość drgań
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

25 mm
2,4 m
13000 mm
18 V / 3,0 Ah
5,2 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Średnica zagęszczacza
Długość elementu elastycznego
Częstotliwość drgań
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

AKUM. ODKURZACZ SAMOCHODOWY

AKUMULATOROWY ODBIORNIK RADIOWY

BCL182Z

BMR102

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
ęNowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
ęWłącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
ęMożliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
ęKompatybilny z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi
w zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem i przeciążeniem
ęZasilany akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczany bez ładowarki i akumulatora
1000 l/min.
Maks. przepływ powietrza
Maks. podciśnienie
4,0 kPa
Moc zasysania 1 bieg
11 W
30 W
2 bieg
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830
40 min
1 bieg
20 min
2 bieg
Pojemność worka na pył tekstylny
500 ml
papierowy
330 ml
Napięcie / pojemność akumulatora
18V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1815
1,3 kg*
* bez ssawki i rury
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BCL182Z
BMR102

ęWytrzymała obudowa
ęOdporny na lekki deszcz
ę2 - głośnikowy system stereo
ęGumowany uchwyt przestawiany o 90°
ęMożliwość zasilania z dwóch źródeł, prostownika
lub akumulatora
ęZasilany akumulatorami Li-Ion BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki
Prostownik DC
12 V
Bateria wkładana
9,6 - 18 V
Bateria wsuwana
24 V
Zakres częstotliwości
FM 87, 50 - 108 Mhz
AM 522 - 1629 lu 520 - 1710 kHz
Moc wyjściowa 9,6 V
0,8 W x 2
2Wx2
14,4 V
3Wx2
18 V
5Wx2
24 V
4,6 kg
Waga z akumulatorem

ZSZYWACZ AKUMULATOROWY

BST221RFE

Maks. siła wyciskania
Prędkość obr. na biegu jałowym
Napięcie zasilania
Waga

5000 N
0 - 28 mm/ sek
18V
2,2 kg

BCG180RF

Maks. siła wyciskania
Prędkość obr. na biegu jałowym
Napięcie zasilania
Waga

5000 N
0 - 28 mm/ sek
18V
2,2 kg

LATARKA AKUMULATOROWA

LATARKA AKUMULATOROWA

BML185

BML186
ęErgonomiczny kształt
ęBardzo długi czas świecenia z akumulatorem Li-Ion
BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęZabezpieczenie chroniące przed nadmiernym
rozładowaniem akumulatora
ę6 wysokowydajnych diod LED
ęRegulowany pasek na rzep
ęZasilana akumulatorami BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXBML186

ęErgonomiczny kształt
ęGumowany uchwyt
ęGłowica przestawiana w 4 pozycjach 0°, 45°, 90° i 110°
ęZapasowa żarówka ksenonowa przechowywana
wewnątrz głowicy
ęZabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
akumulatora
ęMocna obudowa zabezpiecza żarówkę przy upadku
z wysokości do 1 m
ęZasilana akumulatorami BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
lub Li-Ion BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXBML185

Czas świecenia przy 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora

3000 min
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
0,54 kg

Czas świecenia przy 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora

BML185

BML186

Waga z akumulatorem BL1815

ęMoże być stosowana jako latarka stacjonarna poprzez
zamocowanie głowicy do uchwytu akumulatora
ęBez konieczności wymiany żarówek dzięki użyciu
diody LED jak źródła światła
ęWyposażona w pasek antypoślizgowy
ę7 stopni ustawiania kąta głowicy
ęGłowica wykonana w klasie IPX-4
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

14 V
18 V
Czas świecenia przy 1,3 Ah
7,5
8,5 godz.
przy 3,0 Ah
17
20 godz.
Napięcie / pojemność akum.
1,3 / 3,0 1,3 / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem BL1830
0,86
0,86 kg

ęErgonomiczny kształt
ęKompaktowa głowica z aluminium przestawiana
w 12 pozycjach
ęWielościankowy reflektor kontroluje kierunek
i rozpiętość emitowanego światła
ęBrak konieczności wymiany żarówek oraz bardzo
długi czas świecenia - minimum 50 000 h dzięki
zastosowaniu diody LED
ęPraktyczny uchwyt do mocowania na pasku zapewnia
wygodę użycia w każdej pozycji
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

BML800

BML802

Czas świecenia przy 1,3 Ah
przy 3,0 Ah
Źródło światła
Natężenie światła
Napięcie / pojemność akum.
Waga dla 1,3 Ah
dla 3,0 Ah

14 V
4
9

18 V
6 godz.
13 godz.
LED 3,2 W
4000 lx
1,3 / 3,0 1,3 / 3,0 Ah
0,65
0,71 kg
0,84
0,93 kg
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

LATARKA AKUMULATOROWA

BML802

NARZĘDZIA
OGRODOWE

LATARKA AKUMULATOROWA

BML800

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Waga bez akumulatora

260 min
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
0,74 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

BCG180Z

STRUGI

ęWstępna regulacja prędkości posuwu
ęElektroniczna regulacja prędkości spustem włącznika
zapewnia maksymalną kontrolę przepływu silikonu
lub kleju
ęMożliwość zastosowania tuby do wkładów
o pojemności 300 ml lub 600 ml
ęFunkcja anti drop zapobiega wyciekaniu substancji
po zwolnieniu spustu
ęGumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
oraz komfort
ęDioda LED ostrzegająca o przeciążeniu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczany z jednym akumulatorem i ładowarką

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

BCG180RF

ęWstępna regulacja prędkości posuwu
ęElektroniczna regulacja prędkości spustem włącznika
zapewnia maksymalną kontrolę przepływu silikonu
lub kleju
ęMożliwość zastosowania tuby do wkładów
o pojemności 300 ml lub 600 ml
ęFunkcja anti drop zapobiega wyciekaniu substancji
po zwolnieniu spustu
ęGumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
oraz komfort
ęDioda LED ostrzegająca o przeciążeniu
ęDioda LED oświetlająca obszar roboczy
ęDostarczany bez akumulatora i ładowarki

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

AKUM. WYCISKACZ DO KLEJU I SILIKONU

BCG180Z

FREZARKI

AKUM. WYCISKACZ DO KLEJU I SILIKONU

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

BST221RFE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Zszywki: szerokość
10 mm
długość
10 / 13 / 16 / 19 / 22 mm
grubość
0,6 - 1,2 mm
Pojemność magazynka
98 szt.
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
Waga z akumulatorem
2,4 kg

WIERTARKI

ęMagazynek z aluminium zapewnia płynne ładowanie
i dozowanie
ęErgonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę i wygodę
ęRegulacja bijaka w zależności od szerokości (grubości)
zszywek
ęOkno kontroli ilości zszywek
ęMożliwość seryjnego wyzwalania zszywek
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 36 V
AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

2.6 Ah

BHR262RDE / BHR262RDJ
BHR262RDE BHR262RDJ

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

MAC

AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

BHR262Z2C

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

2.6 Ah

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

+
BHR262Z2C

AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

HR262TDWBE

2.6 Ah

HR262TDWBE

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ASORTYMENT AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI OGRODOWYCH - str. 90
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BML360
ęSzerokie i jasne oświetlenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę
ęMożliwość ustawiania głowicy w 4 pozycjach
ęPodwójne lampy fluorescencyjne 27 W
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
ęNr katalogowy: STEXBML360

INNE

0 - 1200 obr. /min
0 - 4800 /min
13 mm
32 / 26 mm
36 V / 2,2 Ah
SDS-PLUS
4,8 kg

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęUchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędz. (wyposaż. opcjonalne)
ę40-pozycyjne przestawianie dłuta
ęOgranicznik głębokości
ęPrzełącznik obrotów obsługiwany jedną ręką
ęRękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
ęDioda LED oświetl. obszar roboczy z funk. opóźnionego wygaszania
ęKompatybilna z adapterem akumulatora BAP36
(jako wyposażenie opcjonalne)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 (wyposażenie
opcjonalne) lub BCV02 (na wyposażeniu) pozwalającego
na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
Prędkość obr. na biegu jał.
0 - 1200 obr. /min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 4800 /min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
32 / 26 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
36 V / 2,6 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Waga
4,5 kg

LATARKA AKUMULATOROWA
2.2 Ah

ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
ęSzybkowymienny uchwyt narzędziowy do wierteł
cylindrycznych
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędz. (wyposaż. opcjonalne)
ę40-pozycyjne przestawianie dłuta
ęOgranicznik głębokości
ęPrzełącznik obrotów obsługiwany jedną ręką
ęRękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
ęDioda LED oświetl. obszar roboczy z funk. opóźnionego wygaszania
ęKompatybilna z adapterem akumulatora BAP36
(jako wyposażenie opcjonalne)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV02
pozwalającego na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jał.
Częst. udarów na biegu jałowym
Maks. średnica wiercenia w stali
w drewnie / w betonie
Napięcie / pojemność akumulatora
Uchwyt narzędziowy typu
Waga
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BHR262RDE / BHR262RDJ
ę3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
ęUchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
ęOsłona przeciwpyłowa uchwytu narzędz. (wyposaż. opcjonalne)
ę40-pozycyjne przestawianie dłuta
ęOgranicznik głębokości
ęPrzełącznik obrotów obsługiwany jedną ręką
ęRękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
ęDioda LED oświetl. obszar roboczy z funk. opóźnionego wygaszania
ęKompatybilna z adapterem akumulatora BAP36
(jako wyposażenie opcjonalne)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV02
pozwalającego na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
(wyposażenie opcjonalne)
ęBHR262RDE: w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką
ęBHR262RDJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
z dwoma akumulatorami i ładowarką
Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 1200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym
0 - 4800 / min
Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
w drewnie / w betonie
32 / 26 mm
Napięcie / pojemność akumulatora
36 V / 2,6 Ah
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Waga
4,5 kg
* BHR262RDJ: dostępna po wyczerpaniu zapasów BHR262RDE

BML360

Czas świecenia
Napięcie / pojemność akum.
Waga bez akumulatora

210 min
36 V / 2,6 Ah
2,3 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

NOŻYCE
DO BLACHY

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa pilarka tarczowa HS300
ęAkumulatorowa wieretarko-wkrętarka DF330
ę2 akumulatory BL1013
ęŁadowarka DC10WA
ęTorba usztywniana z paskiem

WIERTARKI

ZESTAW COMBO

DK1454W

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Narzędzia akumulatorowe / Zestawy Li-Ion COMBO

ZESTAW COMBO

ZESTAW COMBO

DK1474X1

DK1475

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa wiertarko-wkrętarka DF330
ęAkumulatorowa pistoletowa wkrętarka udarowa
TD090
ęAkumulatorowa wyrzynarka JV100
ęAkumulatorowa pilarka tarczowa HS300
ęLatarka akumulatorowa ML101
ę3 akumulatory BL1013
ęŁadowarka DC10WA
ęTorba usztywniana z paskiem

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa wiertarko-wkrętarka DF330
ęAkumulatorowa wyrzynarka JV100
ę2 akumulatory BL1013
ęŁadowarka DC10WA
ęTorba

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

DK1488

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa wiertarko-wkrętarka DF330
ęRadio akumulatorowe MR051
ęLatarka ML100
ęAkumulator BL1013
ęŁadowarka DC10WA
ęWalizka

STRUGI

ZESTAW COMBO

DK1488

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

DK1454W

DK1475
ZESTAW COMBO

DK1890

DK18004

NARZĘDZIA
OGRODOWE

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa 2-biegowa wiertarko - wkrętarka
udarowa BHP456
ęAkumulatorowa młoto - wiertarka BHR241
ęLatarka akumulatorowa BML185
ę2 akumulatory BL1830
ęŁadowarka DC18RA
ęTorba

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
BDF459
ęAkumulatorowy klucz udarowy BTD129
ę2 akumulatory BL1830
ęŁadowarka DC18RC
ęWalizka

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ZESTAW COMBO

DK18004

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

DK1474X1

DK1890
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia akumulatorowe / Zestawy Li-Ion COMBO
ZESTAW COMBO

ZESTAW COMBO

DK1882

LXT600
W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa 3- biegowa wiertarko-wkrętarka
udarowa BHP451
ęAkumulatorowa pilarka tarczowa BSS610
ęAkumulatorowa wkrętarka udarowa BTD140
ęAkumulatorowa pilarka brzeszczotowa BJR181
ęAkumulatorowa szlifierka kątowa BGA452
ęLatarka akumulatorowa BML185
ę3 akumulatory BL1830
ęŁadowarka DC18RA
ęTorba

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowa 2- biegowa wiertarko-wkrętarka
BDF456
ęAkumulatorowa szlifierka kątowa BGA452
ęLatarka akumulatorowa BML185
ę2 akumulatory BL1830
ęŁadowarka DC18RA
ęTorba

LXT600
ZESTAW COMBO

ZESTAW COMBO

DK18021S

BML01S

W skład zestawu wchodzi:
ęAkumulatorowe nożyce do żywopłotu BUH523
ęAkumulatorowa wykaszarka BUR181
ęAkumulatorowe nożyce do trawy BUM168
ę2 akumulatory BL1815
ęŁadowarka DC18SD

W skład zestawu wchodzi:
ęLatarka akumulatorowa BML145
ęLatarka akumulatorowa BML184
ęAkumulator BL1415
ęŁadowarka DC14SC

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

DK1882

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

BML01S
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DK18021S

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AF201Z

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia pneumatyczne

GWOŹDZIARKA PNEUM. Z MAGAZYNKIEM

GWOŹDZIARKA PNEUM. Z MAGAZYNKIEM

AN621

AN901
ęGwoździarka o największej mocy w swojej klasie
przeznaczona do deskowania i prac dekarskich
ęWbija gwoździe montażowe łączone drutem o rozmiarze
45 mm - 90 mm o łbie płaskim
ęMożliwość wyboru trybu wbijania gwoździ (pojed., sekwenc.)
ęBeznarzędziowa regulacja głęb. z zakresem 9 ustawień
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie
się kurzu i innych substancji do wewnątrz urządzenia
ęObracana o 360° dysza wydmuchu powietrza i pyłu
kieruje je w kierunku od operatora
ęZąbkowana końcówka bijaka
ęIdealna do gwoździowania skośnego

AN621

AN901

Długość gwoździ
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Kąt nachylenia magazynka
Regulacja głębokości
Min. średnica węża
Waga
Zalecany kompresor

45 - 90 mm
150 - 300 szt
4,4 - 8,3 bar
16°
tak
8,5 mm
3,1 kg
AC1300

ęGwoździarka o największej mocy w swojej klasie przeznaczona
do montażu, deskowania i prac dekarskich
ęWbija gwoździe montażowe o dł. 45 mm – 90 mm o łbie płaskim
ęGwoździe łączone drutem
ęMożliwość wyboru trybu wbijania gwoździ (pojedyncze, sekwenc.)
ęRegulacja głębokości wbijania gwoździ przy pomocy pokrętła
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie się
kurzu oraz innych substancji do wewnątrz urządzenia
ęDysza wydmuchu powietrza i pyłu kieruje je w kierunku
od użytkownika
ęMożliwość zamontowania uchwytu na hak
ęZąbkowana końcówka bijaka idealna do gwoździowania
ukośnego

ęGwoździarka przeznaczona do naprawy i montażu
palet
ęWbija gwoździe łączone drutem o długości 27-50mm
ęMożliwość wyboru trybu wbijania gwoździ
(pojedyncze, sekwencyjne)
ęRegulacja głębokości wbijania gwoździ pokrętłem
ęObracana o 360° stopni dysza wydmuchu powietrza
kieruje je z dala od operatora

Długość gwoździ
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Kąt nachylenia magazynka
Regulacja głębokości
Min. średnica węża
Waga
Zalecany kompresor

27 - 50 mm
350 - 400 szt
4,9 - 7,8 bar
16°
tak
5,0 mm
2,1 kg
AC640 / AC1300

AN560

AN902

Długość gwoździ
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Kąt nachylenia magazynka
Regulacja głębokości
Min. średnica węża
Waga
Zalecany kompresor

45 - 90 mm
150 - 300 szt
4,4 - 8,3 bar
16°
tak
8,5 mm
3,1 kg
AC1300
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SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE
STRUGI
UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AN902

NARZĘDZIA
OGRODOWE

GWOŹDZIARKA PNEUM. Z MAGAZYNKIEM

AN560

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

ęUrządzenie zaprojektowane do deskowania oraz prac
dekarskich
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie
się kurzu i innych substancji
do wewnątrz urządzenia
ęJednoczęściowa pokrywa do napełniania magazynka
umożliwiająca łatwe ładowanie
ęGumowany, antypoślizgowy zderzak chroni obudowę
narzędzia oraz chwytak
ęObracana o 360° dysza wydmuchu powietrza i pyłu
kieruje je w kierunku od operatora
ęBlokada spustu włącznika
Długość gwoździ
45 - 65 mm, 50 - 65 mm
Pojemność magazynka
200 - 300 szt
Ciśnienie robocze
4,4 - 8,3 bar
Kąt nachylenia magazynka
16°
Regulacja głębokości
tak
Min. średnica węża
6,5 mm
Waga
2,8 kg
Zalecany kompresor
AC640

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

AF505

ęUrządzenie przeznaczone do wbijania szpilek
o rozmiarach od 15 mm do 50 mm w powierzchnie
drewniane twarde lub miękkie
ęGwoździe łączone bezpośrednio
ęRegulacja głębokości wbijania gwoździ druciaków
przy pomocy pokrętła
ęSpecjalny uchwyt może być obr. o 180° w lewo/prawo
ęWzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację
ilości posiadanych gwoździ druciaków, co pozwala
uniknąć “pustych” strzałów
ęObracana o 360° dysza wydmuchu powietrza i pyłu
kieruje je w kierunku od operatora
15 - 50 mm
Długość gwoździ
100 szt
Pojemność magazynka
3,9 - 7,8 bar
Ciśnienie robocze
100°
Kąt nachylenia magazynka
6,5 mm
Min. średnica węża
1,4 kg
Waga
AC640 / MAC610/2
Zalecany kompresor

FREZARKI

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AF505

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

12 - 25 mm
100 szt
3,9 - 6,8 bar
0,9 kg
AC640

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

AF201Z

Długość gwoździ
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Waga
Zalecany kompresor

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęIdealna do łączenia listew ozdobnych, drzwi, mebli
oraz ram obrazów
ęLekka, mała i bardzo poręczna
ęGumowana rękojeść
ęIdealna do prac wykończeniowych np. stolarki
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia pneumatyczne
GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AN943K

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęZintegrowany 3-zakr. przełącznik trybu wbijania gwoździ
ęGwoździe łączone papierem
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie
się kurzu oraz innych substancji do wewnątrz urządzenia
ęBeznarzędziowa regulacja głęb. z zakresem 9 ustawień
ęW celu uniemożliwienia „pustych” strzałów, urządzenie
wstrzymuje pracę w momencie, gdy w magazynku zostają
tylko 3 gwoździe
ęTrwały, ładowany od tyłu aluminiowy magazynek
ęWielokierunkowa dysza kieruje wydmuchiwane powietrze
w kierunku od operatora
ęMechanizm Anti-dry-fire uniemożliwia wbijanie bez
kontaktu z podłożem
50 - 90 mm
Długość gwoździ
Pojemność magazynka
64 - 84 szt
Ciśnienie robocze
4,4 - 8,3 bar
Kąt nachylenia magazynka
31°
Regulacja głębokości
tak
3,8 kg
Waga
Zalecany kompresor
AC1300

AN943K

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

AT1150A

AT2550A
ęMagazynek ładowany od góry pozwala na szybkie
załadowanie zszywek o dł. 25 - 50 mm
ęBeznarzędziowe usuwanie zaciętych zszywek
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje
przedostawanie się kurzu i innych substancji
do wewnątrz urządzenia
ęMocny aluminiowy magazynek posiada dużą
pojemność ładowania (do 140 zszywek)
ęRegulacja głębokości wbijania zszywek
ęWielokierunkowa dysza kieruje wydmuchiwane
powietrze w kierunku od operatora

ęMagazynek ładowany od góry pozwala na szybkie
załadowanie zszywek o dł. 25 - 50 mm
ęBeznarzędziowe usuwanie zaciętych zszywek
ęWbudowany filtr powietrza minimalizuje
przedostawanie się kurzu i innych substancji
do wewnątrz urządzenia
ęMocny aluminiowy magazynek posiada dużą
pojemność ładowania (do 140 zszywek)
ęRegulacja głębokości wbijania zszywek
ęWielokierunkowa dysza kieruje wydmuchiwane
powietrze w kierunku od operatora

Zszywka: długość x szerokość
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Regulacja głębokości
Min. średnica węża
Waga
Zalecany kompresor

25 – 50 x 11 mm
140 szt.
4,5 - 8,3 bar
tak
6,5 mm
2,3 kg
AC1300, AC1350

AT1150A

AT2550A

KOMPRESOR
FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

25 – 50 x 25 mm
140 szt.
4,5 - 8,5 bar
tak
6,5 mm
2,3 kg
AC1300, AC1350

KOMPRESOR

AC1300

AC1350

ęBezolejowy z napędem bezpośrednim przy pomocy
wysokomomentowego silnika elektrycznego
ęPosiada masywne koła, umożliwiające bezproblemowy
transport
ęHaki do mocowania węży pneumatycznych
ęWyposażony w regulator ciśn. pow. oraz dwa manometry
ęPosiada zawór spustowy wody kondensacyjnej ze zbiornika
Moc znamionowa silnika
Maks. ciśnienie robocze
Wydatek powietrza

Zszywka: długość x szerokość
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Regulacja głębokości
Min. średnica węża
Waga
Zalecany kompresor

ęBezolejowy z napędem bezpośrednim przy pomocy
wysokomomentowego silnika elektrycznego
ęPosiada masywne koła, umożliwiające bezproblemowy
transport
ęWyposażony w regulator ciśn. pow. oraz dwa manometry
ęPojemność zbiornika 50 l

AC1300

AC1350

INNE

Liczba cylindrów
Pojemność zbiornika
Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN
93,9 dB (A)
obliczeniowy
97,0 dB (A)
gwarantowany
140 l/min
Przepływ powietrza
29,0 kg
Waga
elektryczny indukcyjny
Silnik
bezolejowy
Smarowanie

1,5 kW
8 bar
177 l/min (2,8 bar)
135 l/min (7,0 bar)
1
Liczba cylindrów
50 l
Pojemność zbiornika
Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN
93,9 dB (A)
obliczeniowy
97,0 dB (A)
gwarantowany
240 l/min
Przepływ powietrza
32,0 kg
Waga
elektryczny indukcyjny
Silnik
bezolejowy
Smarowanie
Moc znamionowa silnika
Maks. ciśnienie robocze
Wydatek powietrza

1,5 kW
8 bar
177 l/min (2,8 bar)
135 l/min (7,0 bar)
1
20 l

KOMPRESOR

KOMPRESOR

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

AC640

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęKompaktowy kompresor powietrza o dużej mocy
ęBezolejowy z napędem bezpośrednim przy pomocy
wysokomomentowego silnika elektrycznego
ęPlastikowa obudowa redukuje poziom hałasu i chroni
kompresor
ęWyposażony w regulator ciśn. pow. oraz dwa manometry
ęPosiada zawór spustowy wody kondensacyjnej ze zbiornika
1,1 kW
Moc znamionowa silnika
8 bar
Maks. ciśnienie robocze
121 l/min (2,8 bar)
Wydatek powietrza
90 l/min (7,0 bar)
1
Liczba cylindrów
6l
Pojemność zbiornika
Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN
92 dB (A)
obliczeniowy
95 dB (A)
gwarantowany
205 l/min
Przepływ powietrza
21,0 kg
Waga
elektryczny indukcyjny
Silnik
bezolejowy
Smarowanie

74

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

MAC610

AC640

MAC610

ęKompaktowy bezolejowy kompresor powietrza idealny
do zasilania małych gwoździarek
ęWytwarza stałe ciśnienie sprężonego powietrza
8,0 bar, zasilając zbiornik o pojemności 6 l, wydatek
sprężonego powietrza wynosi 160 l/min
ęPosiada bezstopniową regulację wytwarzanego ciśnienia
roboczego oraz manometr wskazujący ciśnienie robocze
0,5 kW
Moc znamionowa silnika
8 bar
Maks. ciśnienie robocze
80
l/min
(2,8
bar)
Wydatek powietrza
51 l/min (7,0 bar)
1
Liczba cylindrów
6l
Pojemność zbiornika
Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN
88,3 dB (A)
obliczeniowy
90,0 dB (A)
gwarantowany
160 l/min
Przepływ powietrza
9,0 kg
Waga
elektryczny indukcyjny
Silnik
bezolejowy
Smarowanie

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia pneumatyczne

WIERTARKI

30% MNIEJSZY CIĘŻAR I WIELKOŚĆ

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Narzędzia wysokociśnieniowe Makita
KONCEPCJA

AN250HC

AF550H
ęDo łączenia mebli, szafek, komód, paneli oraz wykończenia
wnętrz
ęUltra-dokładne wykończenie z prawie niezauważalnym śladem
bijaka
ęKońcówka bijaka z bardzo krótkim skokiem, tylko 1 mm
ęCienka końcówka bijaka oraz adapter pozwalają
na wstrzeliwanie gwoździ w ciasnych miejscach
ęGumowy adapter końcówki bijaka zapobiega powstawaniu
śladów odbicia na materiale
ęBeznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
ęHak do zawieszenia na pasku może być przymocowany z obu stron
ęWydmuch powietrza z tyłu obudowy
ęFunkcja blokady „pustego” strzału
ęBlokada spustu włącznika
ęMiękka gumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort pracy

AF550H

AN250HC

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.
ęDo prac dachowych z magazynkiem bębnowym
19 - 45 mm
ęDo wbijania gwoździ w gonty bitumiczne
oraz z włókien szklanych
ę4 osłony obudowy chronią narzędzie
ęBeznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
ęBeznarzędziowa regulacja prowadnicy dachówkowej
ęHak do zawieszania na pasku może być
przymocowany z obu stron
ęDysza wydmuchu kieruje wydmuchiwane powietrze
w kierunku od operatora
ęMiękka gumowana rękojeść daje większą kontrolę
i komfort pracy

AN450H

AN510H

INNE

łączone drutem
19 - 45 mm
120 szt
12,8 - 22,6 bar
2,3 kg

ęZ magazynkiem bębnowym 25 - 50 mm
ęDo gontów i poszyć wewnętrznych
ęGumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał
i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
ęCienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał
głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
ęLekka i kompaktowa
ęHak do zawieszania na pasku
ęMiękka gumowana rękojeść daje większą kontrolę
i komfort pracy
ęMagazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki
załadunek gwoździ
Gwoździe łączone drutem
dł.: 27 - 50 mm, grub.: 1,8 - 2,1 mm
do drewna
dł.: 38 - 50 mm, grub.: 2,1 mm
do podłóg drewnianych
Gwoździe łączone tworzywem
dł.: 25 - 50 mm, grub.: 1,6 - 1,8 mm
do płyt drewnianych
do podłóg drewnianych dł.: 38 - 50 mm, grub.: 1,6 - 1,8 mm
200, 400 szt
Pojemność magazynka
9,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
1,4 kg
Waga

FREZARKI

AN510H

AN450H

Typ gwoździ
Długość gwoździ
Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Waga

łączone tworzywem
Typ gwoździ
dł.: 19 - 25 mm, grub.: 2,5 - 3,0 mm
Gwoździe
100 szt
Pojemność magazynka
11,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
2,1 kg
Waga

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

Pojemność magazynka
Ciśnienie robocze
Waga

szpilkowe z główką
dł.: 15 - 55mm, grub.: 1,3 - 1,9 mm
dł.: 15 - 50 mm, grub.: 1,3 - 1,4 mm
104 szt
9,8 - 22,6 bar
1,3 kg

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Typ gwoździ
Gwoździe

ęDo łączenia metalu do betonu, drewna do stali,
drewna do betonu
· Lekka oraz kompaktowa
· Regulacja głębokości wbijania
· Hak do zawieszania na pasku
· Funkcja blokady spustu włącznika
· Cienka końcówka bijaka oraz umieszczony pionowo
magazynek pozwalają na wstrzeliwanie gwoździ
w ciasnych miejscach
· Umieszczona z przodu dysza wydmuchu kieruje
powietrze w kierunku od operatora
· Miękka gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort pracy

STRUGI

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Łatwość użytkowania. Wygoda. Zmniejszone obciążenie operatora.

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

KORZYŚCI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

Ciężar oraz wielkość urządzenia jest mniejsza od tradycyjnych urządzeń
pneumatycznych poprzez zastosowanie powietrza pod wysokim ciśnieniem.

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

AN620H

AN711H
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NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Gwoździe łączone drutem
dł.: 45 - 65 mm, grub.: 2,5 - 3,3 mm
do drewna
Gwoździe łączone tworzywem
dł.: 38 - 50 mm, grub.: 2,5 mm
do cienkich blach
dł.: 45 - 65 mm, grub.: 2,5 mm
do płyt cementowych
dł.: 40 - 50 mm, grub.: 2,3 - 2,5 mm
do płyt
200, 250, 300 szt
Pojemność magazynka
9,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
1,8 kg
Waga

ęZ magazynkiem bębnowym 38 - 75 mm
ęDo prac konstrukcyjnych, poszyć ochronnych, mocowania
blach 3,2 mm, siding drewniany, siding z płyt cementowych,
mocowania blach stalowych do ścian drewnianych,
wykonywania ogrodzeń
ęDysza wydmuchu kieruje wydmuchiwane powietrze
w kierunku od operatora
ęGumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia
przed zadrapaniami i uszkodzeniami
ęCienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał
głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
ęMagazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki
załadunek gwoździ
Gwoździe łączone drutem
dł.: 45 - 75 mm, grub.: 2,5 - 3,8 mm
do drewna
Gwoździe łączone tworzywem
38 - 65 mm, grub.: 2,5 mm
do cienkich blach
38 - 50 mm, grub.: 2,5 mm
do płyt cementowych
150, 200, 250, 300 szt
Pojemność magazynka
12,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
2,2 kg
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęZ magazynkiem bębnowym 38 - 65 mm
ęPrzestawiana dysza wydmuchu kieruje wydmuchiwane
powietrze w kierunku od operatora
ęGumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia
przed zadrapaniami i uszkodzeniami
ęCienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał
głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
ęHak do zawieszania na pasku
ęGumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort pracy
ęMagazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki
załadunek gwoździ

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

AN711H

AN620H
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia pneumatyczne
WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM.

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

AN911H

WYSOKOCIŚN. ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

WYSOKOCIŚN. WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

AT450H

AR410HR

ęWysokociśnieniowy zszywacz pneumatyczny 4 x 25-50 mm
ęDo łącznia elementów podłóg, mebli, szafek, komód,
wykończenia wnętrz
ęZminimalizowana siła odbicia daje dokładne wykończenie
z prawie niezauważalnym śladem uderzenia końcówki bijaka
i ułatwia wykonywanie operacji jedną ręką
ęDysza wydmuchu kieruje wydmuchiwane powietrze
w kierunku od operatora
ęGumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia
przed zadrapaniami i uszkodzeniami
ęBeznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
ęMechanizm przeciwdziałający wykrzywianiu się zszywek
pozwala na użycie zszywek o długości do 50 mm
ęWąska obudowa narzędzia oraz widoczna końcówka bijaka
ułatwiają szybki i łatwy dostęp do ciasnych miejsc
ęZnaczniki pozycyjne z obu stron umożliwiają szybkie
i dokładne zszywanie w wyznaczonym punkcie
4 x 25 - 50 mm
Zszywki (dł. x szer.)
1,3 x 1,1 mm
Długość drutu
105 szt
Pojemność magazynka
12,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
1,5 kg
Waga

ęZ magazynkiem bębnowym 25 - 41 mm
ęDo ścian działowych, drewna oraz stali
ęDźwignia wyboru mocy – moc narzędzia może być dobrana
do typu wkręta i podłoża (drewna lub metalu)
ęTwarda końcówka przyłożeniowa pozwala na dokładne
wykończenie
ęBeznarzędziowa regulacja głębokości wkręcania
ęZawór regulacji ciśnienia efektywnie stabilizuje ciśnienie
powietrza na wejściu
ęCichy wydmuch powietrza dzięki nowemu systemowi
wydmuchu oraz filtrowi
ęDźwignia zmiany trybu wkręcania
ęDostarczana bez wkrętów

AT450H

AR410HR

Średnica wkręta
3,5 mm (gwint zwykły)
podłoże drewniane
podłoże metalowe 3,8 mm (gwint drobnozwojny)
25 - 41 mm
Długość
100 szt.
Pojemność magazynka
17,6 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
2,0 kg
Waga

KOMPRESOR NISKIEGO I WYS. CIŚNIENIA

KOMPRESOR NISKIEGO I WYS. CIŚNIENIA

AC310H

AC320H
ęKompresor uniwersalny do urządzeń o wys. ciśnieniu
(24,5 bar) oraz o niskim i średnim ciśnieniu (do 8,8 bar)
ęLekki, wyposażony w koła ułatwiające transport
ę4 złącza wyjściowe: 2 wysokiego ciśnienia i 2 niskiego
ę4 tryby pracy
ęSprężarka bezolejowa (sucha)
ęCicha praca, jedynie 65 dB (LpA)

ęKompresor z dwoma wyjściami niskiego i wysokiego
ciśnienia
ęOsłona rurowa ze zderzakami gumowymi chroni
regulatory i wskaźniki
ęNiski poziom hałasu
ęZawór do spuszczania wody kondensacyjnej
ęZabezpieczenie przeciążeniowe silnika

Maks. ciśnienie w zbiorniku
Ciśnienie powietrza na wyjściach
dla wysokiego ciśnienia
dla niskiego ciśnienia
Przepływ powietrza przy 7,5 bar
Silnik
moc
typ
Prędkość obrotowa (50 Hz)
Pojemność zbiornika
Waga

28 bar
0 - 25,8 bar
0 - 9,1 bar
90 l/min
1,83 kW
4-bieg. indukcyjny
1700 obr./min
6,2 l
36,0 kg

AC310H

AC320H

Maks. ciśnienie w zbiorniku
Ciśnienie powietrza na wyjściach
dla wysokiego ciśnienia
dla niskiego ciśnienia
Przepływ powietrza przy 7,5 bar
Silnik
moc
typ
Prędkość obrotowa (50 Hz)
Pojemność zbiornika
Waga

35 bar
24,5 bar
8,8 bar
140 l/min
1,47 kW
4-bieg. indukcyjny
2500 obr./min
2 x 5,5 l l
18,0 kg

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

AN911H

ęZ magazynkiem bębnowym 45 - 90 mm
ęDo prac konstrukcyjnych, poszyć ochronnych, mocowania
blach 3,2 mm, siding drewniany, siding z płyt cementowych,
mocowania blach stalowych do ścian drewnianych,
wykonywania ogrodzeń
ęZwiększona trwałość amortyzatorów wewnętrznych
ęDysza wydmuchu kieruje wydmuchiwane powietrze
w kierunku od operatora
ęGumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia
przed zadrapaniami i uszkodzeniami
ęCienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał
głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
ęMagazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki
załadunek gwoździ
Gwoździe łączone drutem
dł.: 45 - 90 mm, grub.: 2,5 - 3,8 mm
do drewna
Gwoździe łączone tworzywem
dł.: 45 - 65 mm, grub.: 2,5 mm
do cienkich blach
dł.: 45 - 50 mm, grub.: 2,5 mm
do płyt cementowych
150, 200, 250, 300 szt
Pojemność magazynka
12,8 - 22,6 bar
Ciśnienie robocze
2,4 kg
Waga

GWOŹDZIARKA GAZOWA DO BETONU

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

GN420CLSE

GN420CLSE
GWOŹDZIARKA GAZOWA
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ęPłaska tylna część obudowy pozwala na położenie
narzędzia w pozycji odwrotnej
ęMechanizm zabezpieczający przed pustym strzałem
ęBeznarzędziowa regulacja głębokości wbijania w zakresie
4,5mm za pomocą pokrętła
ęErgonomiczna rękojeść pokryta gumą
ęHak do zawieszania ustawiany w dwóch pozycjach
ęAkumulator Li-Ion 7,2V jako źródło zasilania potrzebne
do wytwarzania iskry, mieszania gazu, pobierania
i wydmuchiwania powietrza
ęDioda LED oświetlająca miejsce pracy z niezależnym
wyłącznikiem
ęSygnalizacyjna dioda LED wskazująca spadek energii
akumulatora oraz problemy z urządzeniem
łączone tworzywem
Typ gwoździ
40 szt
Pojemność magazynka
15 - 40 mm
Długość gwoździ
2,6 - 3,1 mm
Średnica gwoździ
0°
Kąt pochylenia magazynka
7,2V / 1.0Ah
Napięcie/ pojemność akumulatora
3,8
kg
Waga

UC4020A

Moc znamionowa
Długość prowadnicy
Prędkość łańcucha
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Waga

1800 W
40 cm
13,3 m/s
3/8”
1,1 mm
0,20 l
4,4 kg

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

UC3030A

UC3530A

ęWyważony rozkład ciężaru i perfekcyjne usytuowanie
uchwytów gwarantują najlepszą poręczność
i precyzyjne prowadzenie podczas cięcia
ęZ uruchamianym bezwładnościowo hamulcem
łańcucha tnącego w czasie 0,1 sek.
ęWysokiej jakości zamknięte łożyska kulkowe
oraz smarowana w sposób ciągły przekładnia
zapewniają długi okres bezobsługowy
ęWyposażona w sprzęgło przeciążeniowe
ęBeznarzędziowa obsługa części tnącej
ęDuży metalowy zderzak z rozstawionymi kolcami
umożliwiający proste cięcie
2000 W
30 cm
13,3 m/s
3/8”
1,3 mm
0,14 l
5,0 kg

UC3030A

UC3530A

Moc znamionowa
Długość prowadnicy
Prędkość łańcucha
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Waga

2000 W
35 cm
13,3 m/s
3/8”
1,3 mm
0,14 l
5,1 kg

ęWyważony rozkład ciężaru i perfekcyjne usytuowanie
uchwytów gwarantują najlepszą poręczność i precyzyjne
prowadzenie podczas cięcia
ęZ uruchamianym bezwładnościowo hamulcem łańcucha
tnącego w czasie 0,1 sek.
ęWysokiej jakości zamknięte łożyska kulkowe
oraz smarowana w sposób ciągły przekładnia zapewniają
długi okres bezobsługowy
ęWyposażona w sprzęgło przeciążeniowe
ęBeznarzędziowa obsługa części tnącej
ęDuży metalowy zderzak z rozstawionymi kolcami
umożliwiający proste cięcie
ęWyposażona w profesjonalną prowadnicę "Pro"
o nr kat. 444035661
Moc znamionowa
Długość prowadnicy
Prędkość łańcucha
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Waga

2000 W
35 cm
13,3 m/s
3/8”
1,3 mm
0,14 l
5,1 kg

UC3530AP

UC4030A

ęWyważony rozkład ciężaru i perfekcyjne usytuowanie
uchwytów gwarantują najlepszą poręczność
i precyzyjne prowadzenie podczas cięcia
ęZ uruchamianym bezwładnościowo hamulcem
łańcucha tnącego w czasie 0,1 sek.
ęWysokiej jakości zamknięte łożyska kulkowe
oraz smarowana w sposób ciągły przekładnia
zapewniają długi okres bezobsługowy
ęWyposażona w sprzęgło przeciążeniowe
ęBeznarzędziowa obsługa części tnącej
ęDuży metalowy zderzak z rozstawionymi kolcami
umożliwiający proste cięcie
Moc znamionowa
2000 W
Długość prowadnicy
40 cm
Prędkość łańcucha
13,3 m/s
Podziałka łańcucha
3/8”
Szerokość rowka
1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha
0,14 l
Waga
5,2 kg

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

UC4030A

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

UC3530AP

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
Długość prowadnicy
Prędkość łańcucha
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Waga

ęWyważony rozkład ciężaru i perfekcyjne usytuowanie
uchwytów gwarantują najlepszą poręczność
i precyzyjne prowadzenie podczas cięcia
ęZ uruchamianym bezwładnościowo hamulcem
łańcucha tnącego w czasie 0,1 sek.
ęWysokiej jakości zamknięte łożyska kulkowe
oraz smarowana w sposób ciągły przekładnia
zapewniają długi okres bezobsługowy
ęWyposażona w sprzęgło przeciążeniowe
ęBeznarzędziowa obsługa części tnącej
ęDuży metalowy zderzak z rozstawionymi kolcami
umożliwiający proste cięcie

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ęErgonomiczny kształt i konstrukcja zapewniają prostą
obsługę
ęBeznarzędziowa wymiana prowadnicy oraz łańcucha
tnącego
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęUruchamiany bezwładnościowo hamulec łańcucha
ęDuży wziernik poziomu oleju
ęPerfekcyjne umiejscowienie rękojeści gwarantuje
najwyższą poręczność podczas dokonywania przycięć
w pionie
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

STRUGI

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

UC4020A

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

1800 W
35 cm
13,3 m/s
3/8”
1,1 mm
0,20 l
4,4 kg

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UC3520A

Moc znamionowa
Długość prowadnicy
Prędkość łańcucha
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Waga

FREZARKI

ęErgonomiczny kształt i konstrukcja zapewniają prostą
obsługę
ęBeznarzędziowa wymiana prowadnicy oraz łańcucha
tnącego
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęUruchamiany bezwładnościowo hamulec łańcucha
ęDuży wziernik poziomu oleju
ęPerfekcyjne umiejscowienie rękojeści gwarantuje
najwyższą poręczność podczas dokonywania przycięć
w pionie
ęRękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

UC3520A

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia ogrodowe / elektryczne
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / elektryczne
PODKASZARKA ELEKTRYCZNA

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA

UM4030

UR3000

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęSilnik 450 W
ęRegulowany uchwyt typu pętla dla większej wygody
ęAluminiowa rura teleskopowa z możliwością
rozsuwania o 24 cm
ęŁatwa wymiana szpuli z żyłką
ęWzmocniony zacisk szpuli
ęZabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu
zasilającego
ęFunkcja cięcia trawy w narożnikach (głowica
obracana w zakresie 180°)

450 W
30 cm
2,6 kg
szpula z żyłką tnącą

UR3000

UM4030

1000 W
Moc znamionowa
40 cm
Średnica cięcia
5,1 kg
Waga
Standardowe narzędzie tnące 2-żyłkowa głowica tnąca

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELM3310

ELM3710

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 400 m²
ęMocny korpus z polipropylenu
ęŁatwa w obsłudze dźwignia wyłącznika
ęObudowa kosza z poręcznym uchwytem
do przenoszenia
ęErgonomiczna rękojeść dla łatwego manewrowania
kosiarką
ęLampka sygnalizująca podłączenie zasilania
ęWentylator dla zoptymalizowanego przepływu
powietrza i chłodzenia
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz zbieranie liści
Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Waga

1100 W
33 cm
20-55 mm
3-stopniowa
posuw ręczny
27 l
12,6 kg

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 500 m²
ęMocny korpus z polipropylenu
ęŁatwa w obsłudze dźwignia wyłącznika
ęObudowa kosza z poręcznym uchwytem
do przenoszenia
ęErgonomiczna rękojeść dla łatwego manewrowania
kosiarką
ęLampka sygnalizująca podłączenie zasilania
ęWentylator dla zoptymalizowanego przepływu
powietrza i chłodzenia
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz zbieranie liści

ELM3310

ELM3710

Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Waga

1300 W
37 cm
20-55 mm
3-stopniowa
posuw ręczny
35 l
14,2 kg

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Średnica cięcia
Waga
Standardowe narzędzie tnące

ęMocny silnik 1000 W
ęSystem antywibracyjny
ęCicha, automatyczna głowica żyłkowa
ęPosiada uchwyt do przechowywania
ęRękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELM4110

ELM4600
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 800 m²
ęObudowa stalowa
ę5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
ęRegulacja rękojeści
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość
mulczowania

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 600 m²
ęKorpus ze stali
ęObudowa kosza z poręcznym uchwytem
do przenoszenia
ę3 stopniowa regulacja rękojeści
ęErgonomiczna rękojeść dla łatwego manewrowania
kosiarką
ęLampka sygnalizująca podłączenie zasilania
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz zbieranie liści

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Waga
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1600 W
41 cm
30-75 mm
5-stopniowa
posuw ręczny
60 l
24,9 kg
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ELM4110

ELM4600

Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Waga

1800 W
46 cm
30-75 mm
5-stopniowa
posuw ręczny
60 l
24,5 kg

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY Z KOSZEM

UV380
ęMocny silnik 1800 W
ęcentralne ustawianie głębokości wertykulacji
ę15 podwójnych ostrzy wykonanych ze specjalnej stali
ęwyłącznik bezpieczeństwa
ęułatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęskładana rękojeść
ękosz

UV380

Moc znamionowa
Szerokość robocza
Głębokość wertykulacji
Obudowa
Pojemność kosza
Waga

1800 W
39 cm
0 - 20 mm
stalowa
40 l
25 kg

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY Z KOSZEM

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY Z KOSZEM

UV3200

UV3600

UV3600

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
INNE

UV3200

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

1300 W
32 cm
centralna 5-stopniowa
-10 mm +10 mm
tworzywo sztuczne
30 l
15 kg

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Moc znamionowa
Szerokość robocza
Regulacja wysokości roboczej
Zakres wertykulacji
Obudowa
Pojemność kosza
Waga

ęCichy, mocny wertykulator elektryczny, polecany
do pielęgnacji większych ogrodów
ęCentralna 4-stopniowa regulacja wysokości roboczej
ęUchwyt mocujący przedłużacz
ęWyłącznik bezpieczeństwa
ęŁatwa oraz szybka wymiana ostrza tnącego
oraz zmiana funkcji wertykulatora na funkcję aeratora
ęTrwały aluminiowy wspornik wałka nożowego
ęObudowa z wbudowanym uchwytem do przenoszenia
oraz regulowana, składana rękojeść dla łatwego
transportu oraz przechowywania
ęWyposażony w kosz na trawę z materiału
nieprzepuszczającego pył
1800 W
Moc znamionowa
36 cm
Szerokość robocza
centralna
4-stopniowa
Regulacja wysokości roboczej
-10 mm -5 mm
Zakres wertykulacji
tworzywo sztuczne
Obudowa
40 l
Pojemność kosza
18,3 kg
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęCichy, mocny wertykulator elektryczny, polecany
do pielęgnacji małych oraz średnich ogrodów
ęCentralna 5-stopniowa regulacja wysokości roboczej
ęZabezp. przed wyrwaniem przewodu zasilającego
ęWyłącznik bezpieczeństwa
ęŁatwa oraz szybka wymiana ostrza tnącego
ęGumowana rękojeść
ęSkładana rękojeść ułatwia transport
oraz przechowywanie
ęWyposażony w kosz na trawę z materiału
nieprzepuszczającego pył

NOŻYCE
DO BLACHY

ELM4611

1800 W
46 cm
20-75 mm
5-stopniowa
na koła
60 l
30,7 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ELM4610

Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Waga

STRUGI

1800 W
46 cm
20-75 mm
5-stopniowa
posuw ręczny
60 l
stalowa
27,6 kg

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Moc znamionowa
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Pojemność kosza
Obudowa
Waga

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1000 m²
ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęKorpus ze stali
ę5-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia
ęSolidne mocowanie rękojeści
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęUłatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęŁatwy i dokładny montaż pojemnika na trawę
ęLampka sygnalizująca podłączenie zasilania
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość
mulczowania

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 800 m²
ęKorpus ze stali
ę5-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia
ęSolidne mocowanie rękojeści
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęUłatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęŁatwy i dokładny montaż pojemnika na trawę
ęLampka sygnalizująca podłączenie zasilania
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość
mulczowania

FREZARKI

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELM4611

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ELEKTRYCZNA KOSIARKA DO TRAWY

ELM4610

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia ogrodowe / elektryczne
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / elektryczne
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH4861

UH5261

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęNożyce półprofesjonalne przeznaczone do celów
pielęgnacyjnych
ęDźwignie włącznika w obu uchwytach czynią pracę
bardziej bezpieczną
ęHamulec elektryczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów
mocujących ostrze
ęIdealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku
uzyskana przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Moc znamionowa
Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Waga

400 W
48 cm
1600 /min
3,0 kg

ęNożyce półprofesjonalne przeznaczone do celów
pielęgnacyjnych
ęDźwignie włącznika w obu uchwytach czynią pracę
bardziej bezpieczną
ęHamulec elektryczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów
mocujących ostrze
ęIdealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku
uzyskana przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8

UH4861

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH5570
ęHamulec elektryczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów mocujących
ostrze
ęOsłona końcówki noża zapobiega uderzeniom powrotnym
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana
przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSprzęgło zabezpiecza przekładnię przed blokadą ostrza
np.: przez grubą gałąź
ęWkręty o łbie grzybkowym na niższym ostrzu
zapewniają równomierne strzyżenie żywopłotu
ęWysoka wytrzymałość przekładni
ęŁatwa wymiana szczotek węglowych
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8

ęHamulec elektryczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów mocujących
ostrze
ęOsłona końcówki noża zapobiega uderzeniom powrotnym
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana
przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSprzęgło zabezpiecza przekładnię przed blokadą ostrza
np.: przez grubą gałąź
ęWkręty o łbie grzybkowym na niższym ostrzu
zapewniają równomierne strzyżenie żywopłotu
ęWysoka wytrzymałość przekładni
ęŁatwa wymiana szczotek węglowych
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8
Moc znamionowa
Długość cięcia
Odległość między ostrzami
Częstotliwość skoków
Waga

550 W
45 cm
27 mm
1600 /min
3,5 kg

UH4570

Moc znamionowa
Długość cięcia
Odległość między ostrzami
Częstotliwość skoków
Waga

550 W
55 cm
27 mm
1600 /min
3,6 kg

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH5580
ęHamulec mechaniczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów mocujących
ostrze
ęOsłona końcówki noża zapobiega uderzeniom powrotnym
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana
przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSprzęgło zabezpiecza przekładnię przed blokadą ostrza
np.: przez grubą gałąź
ęWkręty o łbie grzybkowym na niższym ostrzu
zapewniają równomierne strzyżenie żywopłotu
ęWysoka wytrzymałość przekładni
ęŁatwa wymiana szczotek węglowych
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8

ęHamulec elektryczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów mocujących
ostrze
ęOsłona końcówki noża zapobiega uderzeniom powrotnym
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana
przez Pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSprzęgło zabezpiecza przekładnię przed blokadą ostrza
np.: przez grubą gałąź
ęWkręty o łbie grzybkowym na niższym ostrzu
zapewniają równomierne strzyżenie żywopłotu
ęWysoka wytrzymałość przekładni
ęŁatwa wymiana szczotek węglowych
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8
550 W
65 cm
27 mm
1600 /min
3,7 kg

UH6570

INNE
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

UH5570

UH6570

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
ęHamulec mechaniczny
ęNakrętki zapobiegające luzowaniu wkrętów mocujących
ostrze
ęOsłona końcówki noża zapobiega uderzeniom powrotnym
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana
przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSprzęgło zabezpiecza przekładnię przed blokadą ostrza
np.: przez grubą gałąź
ęWkręty o łbie grzybkowym na niższym ostrzu
zapewniają równomierne strzyżenie żywopłotu
ęWysoka wytrzymałość przekładni
ęŁatwa wymiana szczotek węglowych
ęMożliwość dokupienia uchwytu przedłużacza nr. kat
194677-2 oraz paska na ramię nr. kat 194679-8

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

400 W
52 cm
1600 /min
3,0 kg

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH6580

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Waga

UH4570

Moc znamionowa
Długość cięcia
Odległość między ostrzami
Częstotliwość skoków
Waga

Moc znamionowa
Długość cięcia
Odległość między ostrzami
Częstotliwość skoków
Waga
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UH5261

670 W
65 cm
28 mm
1500 /min
4,4 kg
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UH6580

UH5580

Moc znamionowa
Długość cięcia
Odległość między ostrzami
Częstotliwość skoków
Waga

670 W
55 cm
28 mm
1500 /min
4,3 kg

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF0800

PF1100

ęIdealna do wypompowywania wody czystej z zalanych
pomieszczeń, piwnic oraz innych zbiorników
ęDo użytku w gospodarstwach domowych
oraz nawadniania ogrodów
ęSolidna, plastikowa obudowa
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęAutomatyczny wyłącznik z regulowaną dźwignią
pływaka
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Min. poziom wody
Waga

800 W
220 l/min
9m
5m
5 mm
20 mm
4,6 kg

ęWydajna pompa drenażowa, idealna
do wypompowywania wody czystej z dużych
zbiorników takich jak np.: baseny oraz zbiorniki wody
ęSolidna obudowa ze stali nierdzewnej
ęDługa żywotność
ęAutomatyczny wyłącznik ze stałą dźwignią pływaka
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie

PF0800

PF1100

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Min. poziom wody
Waga

1100 W
250 l/min
9m
5m
5 mm
25 mm
5,9 kg

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF4000

PF0410
ęProfesjonalna pompa przeznaczona do drenażu studni
oraz innych zbiorników np.: basenów, oczek wodnych
z drobinkami o średnicy do 35 mm oraz nawadniania
ogrodów
ęMoże być użyta jako pompa awaryjna w razie powodzi,
gdy woda zawiera błoto
ęPrzeznaczona do użytku indywidualnego, jak również
dla rolników, firm budowlanych, przedsiębiorstw
komunalnych
ęSolidna, plastikowa obudowa
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęAutomatyczny wyłącznik z regulowaną dźwignią pływaka
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie

ęPozwoli pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni
ęWypompuje wodę z basenu i oczka wodnego
pomagając w ten sposób w ich czyszczeniu
ęMoże być użyta jako pompa awaryjna w razie
powodzi, gdy woda zawiera błoto
ęPrzeznaczona do użytku indywidualnego jak również
dla rolników, firm budowlanych, przedsiębiorstw
komunalnych
ęTemperatura cieczy do 35 °C
ęWbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe z funkcją
automatycznego resetu
ęMaksymalna wielkość zanieczyszczeń 25 mm
400 W
160 l/min
6m
5m
25 mm
5,3 kg

PF4000

PF0410

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Min. poziom wody
Waga

400 W
140 l/min
5m
5m
35 mm
40 mm
4,3 kg

ęProfesjonalna pompa przeznaczona do drenażu studni
oraz innych zbiorników np. basenów, oczek wodnych
z drobinkami o średnicy do 35 mm oraz nawadniania
ogrodów
ęMoże być użyta jako pompa awaryjna w razie powodzi,
gdy woda zawiera błoto
ęPrzeznaczona do użytku indywidualnego, jak również
dla rolników, firm budowlanych, przedsiębiorstw
komunalnych
ęSolidna, plastikowa obudowa
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęAutomatyczny wyłącznik z regulowaną dźwignią pływaka
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie
1100 W
Moc znamionowa
240 l/min
Maks. wydajność
10 m
Maks. wysokość słupa wody
5m
Maks. głębokość zanurzenia
35 mm
Maks. wielkość zanieczyszczeń
40 mm
Min. poziom wody
5,3 kg
Waga

ęWydajna pompa drenażowa, idealna
do wypompowywania wody zanieczyszczonej
lub zabłoconej z drobinkami o średnicy do 35 mm,
z zalanych piwnic oraz dużych zbiorników takich
jak np. baseny oraz zbiorniki wody deszczowej
oraz do nawadniania ogrodów
ęSolidna obudowa ze stali nierdzewnej
ęDługa żywotność
ęAutomatyczny wyłącznik ze stałą dźwignią pływaka
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie

PF1010

PF1110

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Min. poziom wody
Waga

1100 W
250 l/min
10 m
5m
35 mm
50 mm
5,9 kg
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF1110

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF1010

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

PF4001

400 W
180 l/min
7m
5m
8 mm
5,3 kg

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

PF0300

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Waga

STRUGI

300 W
140 l/min
7m
5m
5 mm
20 mm
4,2 kg

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Moc znamionowa
Maks. wydajność
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Min. poziom wody
Waga

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ęDo przelewania i opróżniania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody ze zbiorników wody deszczowej
ęMożliwość drenażu i infiltracji wody z piwnic
lub zbiorników
ęDo użytku w gospodarstwach domowych
ęDo nawadniania ogrodów
ęŁatwa do przenoszenia
ęObudowa ze stali nierdzewnej
ęTemperatura cieczy do 35°C
ęWbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe z funkcją
automatycznego resetu
ęMaksymalna wielkość zanieczyszczeń 8 mm

ęIdealna do wypompowywania wody czystej z dużych
zbiorników takich jak np.: baseny oraz zbiorniki wody
deszczowej, a także nawadniania ogrodów
ęPrzeznaczona do użytku indywidualnego
ęSolidna, plastikowa obudowa
ęPodwójne uszczelnienie gumowe wypełnione olejem
ęAutomatyczny wyłącznik z regulowaną dźwignią
pływaka
ęErgonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie

FREZARKI

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF4001

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ELEKTRYCZNA POMPA ZANURZENIOWA

PF0300

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia ogrodowe / elektryczne
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / spalinowe
SPALINOWA POMPA WODNA 4-SUWOWA

SPALINOWA POMPA WODNA 4-SUWOWA

EPH1000X

EW1050HX

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęWysokociśnieniowa pompa wodna z oszczędnym
4-suwowym silnikiem spalinowym
ę2-trybowa dysza: tryb strumieniowy, tryb rozpylający
ęStandardowe wyposażenie: wąż ssący (3 m), wąż
tłoczny (8 m), 2-trybowa dysza (tryb do wyboru:
strumieniowy lub rozpylający), filtr, łączniki do węża,
opaski zaciskowe do węża

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

33,5 cm³
Pojemność skokowa
1,18 kW (1,6 KM)
Moc silnika
45 m
Maks. wysokość słupa wody
8m
Maks. głębokość zasysania
130 l/min
Maks. wydajność
25,4 mm
Średnica końcówek ssącej i wylotowej
0,65 l
Pojemność zbiornika paliwa
E95
Paliwo
7,5 kg
Waga

EPH1000X

ęSpalinowa pompa wodna z silnikiem 4-suwowym
ęDo wypompowywania wody z zalanych miejsc
ęDo mycia samochodów, narzędzi ogrodniczych,
sprzętu rolniczego, ścian, dachów itd.
ęDo nawadniania ogrodów
ęZgodna z regulacjami odnośnie emisji spalin
(EU Stage 2)

Pojemność skokowa
Moc silnika
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zasysania
Maks. wydajność
Pojemność zbiornika paliwa
Paliwo
Waga

33,5 cm³
1,07 kW (1,45 KM)
45 m
8m
130 l/min
0,65 l
E95
7,3 kg

EW1060HX

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS230T

DCS3410TH

ęNajlżejsza pilarka specjalistyczna w ofercie
ęŁatwy rozruch
ęAutomatyczny półgaz znacznie ułatwia rozruch
zimnego silnika
ęAutomatyczne wyłączanie ssania po uruchomieniu
pilarki
ęZapłon elektroniczny
ęUkład tłumiący drgania
ęHamulec łańcucha

DCS230T

INNE

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDoskonała pilarka do prac wokół domu i w ogrodzie
oraz okazjonalnie do cięcia drewna o niewielkiej średnicy
ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęPompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
ęMetalowa, regulowana pompa oleju
ęŁatwy rozruch oraz boczny napinacz łańcucha
ęBeznarzędziowa wymiana filtra powietrza
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch
i bezawaryjną pracę
ęZnaczniki umożliwiają precyzyjne cięcie na wymiar
ęSprzęgło trójdzielne
ęEfektywny system tłumienia drgań
ęHamulec łańcucha tnącego SafetyMatic
32 cm³
Pojemność skokowa
1,35 kW (1,85 KM)
Moc silnika
35 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,1 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,4 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,1 kg*
Waga
* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy
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DCS3410TH

ęMocna pilarka specjalistyczna przeznaczona do prac
na wysokości oraz prac pielęgnacyjnych
ęWytrzymała na obciążenia związane z przejściem piły
przez obrabiany materiał
ęZoptymalizowany system gaźnika i zapłonu połączony
z rozrusznikiem kinetycznym dla bezproblemowego
uruchamiania w każdym położeniu
ęŁańcuch piły bez zjawiska odbicia dla bezpiecznej pracy
ęSkuteczny system tłumienia drgań
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
34 cm³
Pojemność skokowa³
1,4 kW (1,9 KM)
Moc silnika
30 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,22 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,28 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
3,2 kg*
Waga
* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

EA3200S35A

NARZĘDZIA
OGRODOWE

24,5 cm³
0,71 kW (0,97 KM)
35 m
8m
110 l/min
0,5 l
E95
5,8 kg

SPALINOWA POMPA WODNA 4-SUWOWA

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy
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EW1050HX

Pojemność skokowa
Moc silnika
Maks. wysokość słupa wody
Maks. głębokość zasysania
Maks. wydajność
Pojemność zbiornika paliwa
Paliwo
Waga

EW1060HX

22,2 cm³
Pojemność skokowa³
0,74 kW (1,0 KM)
Moc silnika
25 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,19 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,2 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
2,5 kg*
Waga

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

ęSpalinowa pompa wodna z silnikiem 4-suwowym
ęDo wypompowywania wody z zalanych miejsc
ęDo mycia samochodów, narzędzi ogrodniczych,
sprzętu rolniczego, ścian, dachów itd.
ęDo nawadniania ogrodów
ęZgodna z regulacjami odnośnie emisji spalin
(EU Stage 2)

EA3200S35A

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3500F35B

EA3500S35B

EA3500F35B

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

ęPilarka kompaktowa łącząca technologie wykorzystywane w pilarkach
farmerskich oraz profesjonalnych z łatwością obsługi i lekkością
pilarek hobby
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęPrzegroda w komorze zasilania optymalizująca działanie silnika
w warunkach atmosferycznych lato/zima
ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
ęBoczny napinacz łańcucha oraz beznarzędz. wymiana filtra powietrza
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch
i bezawaryjną pracę
ęSzybki wyłącznik wygaszania silnika oraz sprzęgło trójdzielne
ęEfektywny system tłumienia drgań
ęHamulec łańcucha tnącego SaftyMatic
ęKorpus silnika ze stopu magnezu
34,7 cm³
Pojemność skokowa
1,7 kW (2,3 KM)
Moc silnika
35 cm
Długość prowadnicy
3/8"
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,48 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,9 kg*
Waga

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3500F38C

EA4300F38C

EA3500F38C

EA4300F38C

ęPilarki kompaktowe łączące technologie wykorzystywane w pilarkach
farmerskich oraz profesjonalnych z łatwością obsługi i lekkością
pilarek hobby
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęPrzegroda w komorze zasilania optymalizująca działanie silnika
w warunkach atmosferycznych lato/zima
ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
ęBoczny napinacz łańcucha oraz beznarzędz. wymiana filtra powietrza
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch
i bezawaryjną pracę
ęSzybki wyłącznik wygaszania silnika oraz sprzęgło trójdzielne
ęEfektywny system tłumienia drgań
ęHamulec łańcucha tnącego SaftyMatic
ęKorpus silnika ze stopu magnezu
42,4 cm³
Pojemność skokowa
2,2 kW (3,0 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,48 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,9 kg*
Waga

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS460-38

DCS500-38

ęPilarka farmerska, idealna do cięcia drewna
opałowego oraz w lasach do ścinki i okrzesywania
drzew
ęPrzedział łańcucha łatwy do czyszczenia
ęGładkie powierzchnie ułatwiają obsługę i czyszczenie
ęUdoskonalony system tłumienia drgań
ęCyfrowy system zapłonu zapobiega odbiciu
przy uruchamianiu
ęŁatwy dostęp do silnika oraz łatwa wymiana filtra

ęPilarka farmerska, idealna do cięcia drewna
opałowego oraz w lasach do ścinki i okrzesywania
drzew
ęPrzedział łańcucha łatwy do czyszczenia
ęGładkie powierzchnie ułatwiają obsługę i czyszczenie
ęUdoskonalony system tłumienia drgań
ęCyfrowy system zapłonu zapobiega odbiciu
przy uruchamianiu
ęŁatwy dostęp do silnika oraz łatwa wymiana filtra

45,6 cm³
Pojemność skokowa
2,2 kW (3,0 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,27 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,47 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,1 kg*
Waga

49,9 cm³
Pojemność skokowa
2,4 kW (3,3 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,27 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,47 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,5 kg*
Waga

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

DCS460-38

DCS500-38

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPilarka kompaktowa łącząca technologie wykorzystywane w pilarkach
farmerskich oraz profesjonalnych z łatwością obsługi i lekkością
pilarek hobby
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęPrzegroda w komorze zasilania optymalizująca działanie silnika
w warunkach atmosferycznych lato/zima
ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
ęBoczny napinacz łańcucha oraz beznarzędz. wymiana filtra powietrza
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch
i bezawaryjną pracę
ęSzybki wyłącznik wygaszania silnika oraz sprzęgło trójdzielne
ęEfektywny system tłumienia drgań
ęHamulec łańcucha tnącego SaftyMatic
ęKorpus silnika ze stopu magnezu
42,4 cm³
Pojemność skokowa
1,7 kW (2,3 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325"
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,48 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,9 kg*
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPrzełącznik wielofunk. (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęPompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
ęMetalowa, regulowana pompa oleju
ęŁatwy rozruch oraz boczny napinacz łańcucha
ęBeznarzędziowa wymiana filtra powietrza
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch
i bezawaryjną pracę
ęZnaczniki umożliwiają precyzyjne cięcie na wymiar
ęSprzęgło trójdzielne
ęEfektywny system tłumienia drgań
ęHamulec łańcucha tnącego SafetyMatic
34,7 cm³
Pojemność skokowa
1,7 kW (2,3 KM)
Moc silnika
35 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,3 mm
Szerokość rowka
0,29 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,4 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,4 kg*
Waga

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3500S35B

STRUGI

Technologia zapłonu MPI
Ułatwia ponowny rozruch. Podczas pierwszego obrotu silnika w czasie rozruchu
(ponownego uruchomienia) napięcie zgromadzone za pomocą zintegrowanego
kondensatora zapewnia mocną iskrę potrzebną do szybkiego startu.

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Technologia SAS
W trakcie przedmuchiwania powietrze bez
paliwa zostaje umieszczone między świeżą
porcją mieszanki a wydalanymi spalinami
w skrzyni korbowej silnika co redukuje straty
paliwa w procesie przedmuchiwania cylindra.

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Montowany w układ wydechowy powoduje
dopalanie szkodliwych związków chroniąc
środowisko i użytkownika pilarki.

FREZARKI

Katalizator

Zmodyfikowany układ wydechowy gwarantujący całkowite dopalanie mieszanki
w cylindrze.

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

Technologia SLR

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia ogrodowe / spalinowe

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy
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WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / spalinowe
SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS520-38

DCS520-45

ęŚcinanie drzew, usuwanie gałęzi, cięcie drewna
na opał oraz okrzesywanie pni
ęZintegrowany hamulec łańcucha
ęMocny silnik o wysokim momencie obrotowym
ęSkuteczna filtracja powietrza dzięki filtrom wstępnym
i filtrowi głównemu
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny, łatwy rozruch
i bezawaryjna praca
ęOptymalne tłumienie drgań

ęŚcinanie drzew, usuwanie gałęzi, cięcie drewna
na opał oraz okrzesywanie pni
ęZintegrowany hamulec łańcucha
ęMocny silnik o wysokim momencie obrotowym
ęSkuteczna filtracja powietrza dzięki filtrom wstępnym
i filtrowi głównemu
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny, łatwy rozruch
i bezawaryjna praca
ęOptymalne tłumienie drgań

52 cm³
Pojemność skokowa
2,4 kW (3,3 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,56 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,1 kg*
Waga

52 cm³
Pojemność skokowa
2,4 kW (3,3 KM)
Moc silnika
45 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,56 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,1 kg*
Waga

DCS520-38

DCS520-45

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS5200-38

DCS4630-38
ęSystem RedPower- kontrolowany wyrzut spalin z cylindra
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie
oraz start/stop)
ęUdoskonalone chłodzenie cylindra
ęBeznarzędziowa obsługa filtra powietrza
ęSilnik z dużą dynamiką przyspieszania
ęEfektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny
zamontowane po bokach, redukujące wibracje
do bezwzględnego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
ęRegulowana pompa oleju
ęErgonomiczny kształt i łatwość obsługi

ęŚcinanie drzew, usuwanie gałęzi, cięcie drewna
na opał oraz okrzesywanie pni
ęZintegrowany hamulec łańcucha
ęMocny silnik o wysokim momencie obrotowym
ęSkuteczna filtracja powietrza dzięki filtrom wstępnym
i filtrowi głównemu
ęBezobsługowy zapłon elektroniczny, łatwy rozruch
i bezawaryjna praca
ęOptymalne tłumienie drgań

52 cm³
Pojemność skokowa
2,7 kW (3,7 KM)
Moc silnika
38 cm
Długość prowadnicy
0,325”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,28 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,56 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,1 kg*
Waga

DCS5200-38

DCS4630-38

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA6100P45E
ęPilarka profesjonalna stworzona do prac w leśnictwie, branży
komunalnej oraz rolnictwie
ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęZużycie paliwa obniżone o 20% oraz niska emisja spalin dzięki
zastosowaniu technologii SAS
ęEfektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny
zamontowane po bokach, redukujące wibracje
do bezwzględnego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
ęWstępny filtr wlotowy powietrza zapewnia skuteczną filtrację
ęSystem filtracji o przedłużonej żywotności, łatwa wymiana
oraz czyszczenie
ęBoczny napinacz łańcucha
ęPrecyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą

ęTechnologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie
oraz start/stop)
ęUdoskonalone chłodzenie cylindra
ęBeznarzędziowa obsługa filtra powietrza
ęSilnik z dużą dynamiką przyspieszania
ęEfektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny
zamontowane po bokach, redukujące wibracje
do bezwzględnego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
ęRegulowana pompa oleju
ęZoptymalizowany wyrzut wiórów
ęErgonomiczny kształt i łatwość obsługi
50 cm³
2,8 kW (3,8 KM)
38 cm
0,325”
1,5 mm
0,27 l
0,47 l
E95 / 1:50
5,4 kg*

EA5000P38D

EA6100P45E

INNE
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

61 cm³
3,4 kW (4,6 KM)
45 cm
3/8”
1,5 mm
0,75 l
E95 / 1:50
6,0 kg*

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS6401-45

EA7300P50E

ęPilarka dla profesjonalistów - 4,8 KM
ęPrecyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
ęZintegrowany hamulec łańcucha z kołem

łańcuchowym umieszczonym na zewnątrz
ęBoczny napinacz łańcucha wyklucza błędny montaż

osłony koła łańcuchowego
ęSprężyny stalowe jako nadzwyczaj żywotne tłumiki

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

Pojemność skokowa
Moc silnika
Długość prowadnicy
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik paliwa
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
Waga

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

drgań
ęWyposażona w dekompresator „Happy Start”
ęInna długość tnąca 38 - 50 cm

64 cm³
Pojemność skokowa
3,5 kW (4,8 KM)
Moc silnika
45 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,42 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,75 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
6,3 kg*
Waga

NARZĘDZIA
OGRODOWE

45,6 cm³
2,6 kW (3,54 KM)
38 cm
0,325”
1,5 mm
0,27 l
0,47 l
E95 / 1:50
5,1 kg*

EA5000P38D

Pojemność skokowa
Moc silnika
Długość prowadnicy
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Zbiornik paliwa
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
Waga

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

84

Pojemność skokowa
Moc silnika
Długość prowadnicy
Podziałka łańcucha
Szerokość rowka
Zbiornik oleju do łańcucha
Zbiornik paliwa
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
Waga

Katalog 2013/2014 Elektronarzędzia

DCS6401-45

EA7300P50E

ęZużycie paliwa obniżone do 15% oraz niska emisja spalin
dzięki zastosowaniu Technologii SLR
ęWyposażone w dekompresator Happy Start
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęBeznarzędziowa konserwacja filtra
ęEfektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny
zamontowane po bokach, redukujące wibracje
do bezwzględnego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
ęPrecyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
ęHamulec łańcucha tnącego
ęBoczny napinacz łańcucha
ęOptymalny wyrzut wiórów, by uniknąć zakleszczeń
ęZawór dekompresyjny dla łatwego startu
72,6 cm³
Pojemność skokowa
4,1 kW (5,6 KM)
Moc silnika
50 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,42 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,75 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
6,6 kg*
Waga
* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

EA7900P60E-PM

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

ROZDRABNIARKA DO GAŁĘZI

UD2500

RBC2500

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

RBC3101

RBC420E

* bez osłony i elementu tnącego

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

* bez osłony i elementu tnącego

RBC3101

RBC420E

ęNowy wygląd oraz wzmocniona konstrukcja zapewniają
większą żywotność
ęPompka zasysająca paliwo
ęTyp gaźnika: membranowy
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres regulacji
ęNiska emisja spalin
ęWyjątkowo trwały mechanizm głowicy
ęSzeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść
dla większej kontroli oraz komfortu pracy
ęDuży wentylator zapewnia efektywne chłodzenie
silnika
40,2 cm³
Pojemność skokowa
1,4 kW (1,9 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,96 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
7,8 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

INNE

* bez osłony i elementu tnącego

ęNowy wygląd oraz wzmocniona konstrukcja
zapewniają większą żywotność
ęPompka zasysająca paliwo
ęTyp gaźnika: membranowy
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres
regulacji
ęNiska emisja spalin
ęWyjątkowo trwały mechanizm głowicy
ęSzeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść
dla większej kontroli oraz komfortu pracy
30,5 cm³
Pojemność skokowa
0,95 kW (1,29 KM)
Moc silnika
M8 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,8 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,5 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

WIERTARKI
WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

RBC2100

ęNowy wygląd oraz wzmocniona konstrukcja
zapewniają większą żywotność
ęPompka zasysająca paliwo
ęTyp gaźnika: membranowy
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres
regulacji
ęNiska emisja spalin
ęWyjątkowo trwały mechanizm głowicy
ęSzeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść
dla większej kontroli oraz komfortu pracy
24,5 cm³
Pojemność skokowa
0,73 kW (0,99 KM)
Moc silnika
M8 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,5 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
4,5 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

ęNowy wygląd oraz wzmocniona konstrukcja
zapewniają większą żywotność
ęPompka zasysająca paliwo
ęTyp gaźnika: membranowy
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres
regulacji
ęNiska emisja spalin
ęWyjątkowo trwały mechanizm głowicy
ęSzeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść
dla większej kontroli oraz komfortu pracy
21 cm³
Pojemność skokowa
0,63 kW (0,86 KM)
Moc silnika
M8 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,4 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
3,9 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

FREZARKI

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

RBC2500

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

RBC2100

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

UD2500

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

2.500 W
45 mm
40 obr./min
67 l

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Moc znamionowa
Maks. średnica gałęzi
Prędkość obrotowa
Pojemność zbiornika

STRUGI

ęNowoczesna, smukła konstrukcja oraz mocny silnik
do rozdrabniania gałęzi ośrednicy do 45 mm
ęDuże koła z gumowanym bieżnikiem dla łatwego
transportu
ęŁatwy w użyciu panel sterowania z automatycznym
systemem antyblokującym oraz włącznikiem
przód/tył
ęUchwyty z obu stron umożliwiają pewny chwyt
zarówno w trakcie pracy jak i podczas transportu
ęŁatwa kontrola zapełnienia zbiornika dzięki
wycięciom

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

ęSuper trwała, wykonana ze stali chromowo-molibdenowej oraz z rowkiem
prowadzącym niwelującym tarcie podczas pracy łańcucha
ęZwiększenie trwałości korpusu prowadnicy dzięki wydłużonej końcówce
ęSpecjalna konstrukcja końcówki gwiazdkowej wydłuża okres eksploatacji
końcówki prowadnicy od 150 do 300%
ęInnowacyjna konstrukcja smarowania zabezpiecza otwory smarownicze
przed zatkaniem, poprawia smarowanie łańcucha oraz zabezpiecza
przed zbędnym wyciekaniem oleju

ęZużycie paliwa obniżone do 15% oraz niska emisja spalin
dzięki zastosowaniu Technologii SLR
ęWyposażone w dekompresator Happy Start
ęPrzełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
ęBeznarzędziowa konserwacja filtra
ęEfektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny
zamontowane po bokach, redukujące wibracje
do bezwzględnego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
ęPrecyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
ęHamulec łańcucha tnącego
ęBoczny napinacz łańcucha
ęOptymalny wyrzut wiórów, by uniknąć zakleszczeń
ęZawór dekompresyjny dla łatwego startu
78,5 cm³
Pojemność skokowa
4,3 kW (5,9 KM)
Moc silnika
60 cm
Długość prowadnicy
3/8”
Podziałka łańcucha
1,5 mm
Szerokość rowka
0,42 l
Zbiornik oleju do łańcucha
0,75 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
6,6 kg*
Waga

NOŻYCE
DO BLACHY

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA7900P60E-PM

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Narzędzia ogrodowe / spalinowe

* bez osłony i elementu tnącego
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / spalinowe
KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

DBC260U

DBC400

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęLekka i cicha kosa spalinowa z uchwytem
wielofunkcyjnym typu kierownica
ęSilnik 2-suwowy z katalizatorem o bardzo niskiej
emisji spalin
ęSystem łatwego rozruchu
ęSiła potrzebna do rozruchu zredukowana do 40%
ęSystem antywibracyjny
ęSkładana rękojeść

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

25,7 cm³
Pojemność skokowa
0,83 kW (1,13 KM)
Moc silnika
M8 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,6 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
5,0 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

ęIdealna farmerska kosa spalinowa, lekka
i ekonomiczna, wyposażona w uprząż
ęPosiada system antywibracyjny oraz uchwyt
wielofunkcyjny
ęTyp gaźnika: membranowy

DBC260U

DBC400

39 cm³
Pojemność skokowa
1,8 kW (2,4 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,5 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
6,7 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca
* bez osłony i elementu tnącego

* bez osłony i elementu tnącego

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

KOSA SPALINOWA 2-SUWOWA

DBC4510D

BBC5700

ęJedna z najmocniejszych kos profesjonalnych w ofercie
ęPrzeznaczona do najcięższych zastosowań
ęPozytywna ocena FPA (Zakładu Badawczego Leśnictwa) /
DLG (Niemieckiego Stowarzyszenia Rolnictwa)
ęCałkowicie unowocześniony silnik, nowy kształt cylindra
i bezobsługowy moduł zapłonu elektronicznego zapewniają
niskie zużycie paliwa przy dużej wydajności pracy
ęWał napędowy został zaprojektowany w sposób
umożliwiający intensywne i ciągłe użytkowanie
ęŁatwa wymiana narzędzia tnącego
ęDostarczana z profesjonalną uprzężą
ęDoskonałe tłumienie drgań

ęMocny silnik 2-suwowy o pojemności 56,5 cm³
ęPompka zasysająca paliwo
ęGłowica przekładni z 4 łożyskami
ęDekompresator ułatwiający uruchomienie
ęDostarczana z głowicą żyłkową i stalową 8-zębną
tarczą tnącą
ęSystem antywibracyjny
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica

D – uzbrojona w trójząb (3-zębny nóż) do cięcia trawy

45 cm³
Pojemność skokowa
2,3 kW (3,1 KM)
Moc silnika
M12 x 1,5LH
Gwint wrzeciona
0,9 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
7,9 kg*
Waga
Standardowe narz. tnące 3-zębny nóż tnący (nóż do zarośli )
2-żyłkowa głowica tnąca

DBC4510D

BBC5700

* z osłoną, bez noża tnącego

56,5 cm³
Pojemność skokowa
2,2 kW (3,0 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,9 l
Pojemność zbiornika
E95 / 1:20
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
7,7 kg*
Waga
8-zębna tarcza tnąca
Standardowe narzędzie tnące
* bez mieszanki, elementu tnącego i osłony

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA
FREZARKI

EBH252U

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęCichy i mocny silnik o pojemności skokowej 24,5 cm³
z bardzo niską emisją spalin
ęNiewielka waga, która zapewnia łatwość użytkowania
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres
regulacji oraz komfort użytkowania

EBH252U

Pojemność skokowa
Moc silnika
Gwint wrzeciona
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga
Standardowe narzędzie tnące

24,5 cm³
0,71 kW (0,97 KM)
M10 x 1,25LH
0,5 l
E95
5,7 kg*
4-zębny nóż tnący
2-żyłkowa głowica tnąca

INNE

* bez osłony i elementu tnącego

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

EBH253U

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęCichy i mocny silnik o pojemności skokowej 24,5 cm³
z bardzo niską emisją spalin
ęNiewielka waga, która zapewnia łatwość użytkowania
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
ęPrzesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres
regulacji oraz komfort użytkowania
ęPosiada funkcję łatwego rozruchu

EBH253U

Pojemność skokowa
Moc silnika
Gwint wrzeciona
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga
Standardowe narzędzie tnące
* bez osłony i elementu tnącego
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24,5 cm³
0,71 kW (0,97 KM)
M10 x 1,25LH
0,5 l
E95
5,9 kg*
4-zębny nóż tnący
2-żyłkowa głowica tnąca

EM4350UH / EM4351UH

* bez osłony i elementu tnącego

* bez osłony i elementu tnącego

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA

PLECAKOWA KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA

EBH341U

EBH341R

ęStworzona do ciężkich zastosowań w lesie
i na terenach zielonych
ęNiska emisja spalin i koszty eksploatacji
ęPompka zasysająca paliwo
ęUnikalny, opatentowany obieg oleju
ęDoskonała manewrowalność ułatwia pracę
ęKomfortowa uprząż z poduszkami i podwójnymi
ramiączkami
ęUchwyt wielofunkcyjny typu kierownica

Pojemność skokowa
Moc silnika
Gwint wrzeciona
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga
Standardowe narzędzie tnące

33,5 cm³
1,07 kW (1,45 KM)
M10 x 1,25LH
0,65 l
E95
7,1 kg*
4-zębny nóż tnący
2-żyłkowa głowica tnąca

EBH341U

EBH341R

* bez osłony i elementu tnącego

ęDostosowana do wykaszania zboczy i trudno dostępnych
terenów, jak również do cięcia zarośli, wyrównywania
krawędzi trawników
ęWyposażona w gaźnik membranowy oraz elektroniczny
system zapłonu
ęNiskia emisja spalin, zużycie paliwa i koszty eksploatacji
ęUnikalny, opatentowany obieg oleju pompka zasysająca
paliwo cały ciężki osprzęt kosy (silnik, sprzęgło, zbiornik
paliwa) trzymany jest na plecach co pozwala kosić
w trudnym terenie
ęElastyczny drążek pomiędzy silnikiem a ramieniem kosy
zapewnia swobodną pracę na nierównościach,
pochyłościach lub wąskich przestrzeniach
ęUchwyt typu pętla
33,5 cm³
Pojemność skokowa
1,07 kW (1,45 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,65 l
Pojemność zbiornika
E95
Paliwo
10,2 kg*
Waga
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
* bez osłony i elementu tnącego

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY

EM2650UH / EM2651UH

ęPrzyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik
4-suwowy
ęNiska emisja spalin i koszty eksploatacji
ęKonstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu
(360°)
ęŁatwy rozruch z automatycznym zaworem
dekompresacyjnym oraz pompką zasysającą paliwo
ęBeznarzędziowe mocowanie rękojeści umożliwia szybkie
dopasowanie kąta i ułatwia transport
ęUniwersalna osłona narzędzia tnącego
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść dla większej
wygody i komfortu pracy
ęEfektywny system tłumienia wibracji (EM4351UH)
43 cm³
Pojemność skokowa
1,5 kW (2,0 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,68 l
Pojemność zbiornika
E95
Paliwo
8,0 / 8,5 kg*
Waga EM4350UH / EM4351UH
3-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

ęNowa konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym
położeniu (360°)
ęKosy spalinowe z silnikiem 4-suwowym niezastąpione
przy cięciu trawy, usuwaniu chwastów i czyszczeniu ściółki
ęCichy i mocny silnik z bardzo niską emisją spalin
ęPompka zasysająca paliwo (EM2561UH)
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść dla większej
wygody i komfortu pracy
ęUniwersalna osłona zarówno na nóż tnący
jak i żyłkową głowicę tnącą
ęUchwyt typu kierownica
24,5 cm³
Pojemność skokowa
0,77 kW (1,05 KM)
Moc silnika
M10 x 1,25LH
Gwint wrzeciona
0,6 l
Pojemność zbiornika
E95
Paliwo
5,6 / 5,5 kg*
Waga EM2650UH / EM2651UH
3-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
2-żyłkowa głowica tnąca

STRUGI

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA

EM4350UH / EM4351UH

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA

EM2650UH / EM2651UH

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia ogrodowe / spalinowe

MULTI SYSTEM (głowica napędowa+akcesoria)

25,4 cm
0,77 kW (1,05 KM)
M10 x 1,25LH
0,6 l
E95
4,6 kg*

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

EX2650LHM

Pojemność skokowa
Moc silnika
Gwint wrzeciona
Zbiornik paliwa
Paliwo
Waga

FREZARKI

EX2650LHM
ęNowa konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym
położeniu (360°)
ęPompka zasysająca paliwo
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść typu pętla
ęNOWOŚĆ! system pozwalający na przezbrajanie
maszyny w zależności od potrzeb: kosa do trawy
(standard), podkaszarka, piła łańcuchowa, nożyce
do żywopłotu i glebogryzarka
ęBeznarzędziowa wymiana przystawek

Przedłużenie wału
nr kat.: 196032-4

Kosa do trawy
nr kat.: 195650-5

Podkaszarka
nr kat.: 195524-0

Pilarka łańcuchowa
nr kat.: 196103-7

Nożyce do żywopłotu
nr kat.: 195732-3

Glebogryzarka
nr kat.: 195709-8
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NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

* jednostka napędowa bez ostrza, uprzęży i paliwa
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / spalinowe
SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM4110

PLM4110

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM4617

PLM4618

ęWydajny silnik 4-suwowy Briggs & Stratton
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1200 m²
ęStabilna, solidna obudowa stalowa
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęSkładana rękojeść dla wygodnego przechowywania
ęDźwignia blokująca pozwala na szybkie złożenie lub rozłożenie
uchwytu kosiarki
ę7-stopniowa regulacja wysokości cięcia za pomocą
wygodnego w użyciu uchwytu
ęPrzeźroczyste okienko kosza na trawę ułatwia kontrolę jego
zapełnienia
ęBoczny wyrzut trawy
B&S 500
Silnik spalinowy
158 cm³
Pojemność skokowa
6,8 Nm
Maks. moment obr.
46 cm
Szerokość koszenia
30 - 75 mm
Wysokość koszenia
7-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
posuw ręczny
Napęd
60 l
Pojemność kosza
stalowa
Obudowa
28,6 kg
Waga

PLM4617

PLM4618

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny silnik 4-suwowy Briggs & Stratton
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1400 m²
ęStabilna, solidna obudowa stalowa
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ę7-stopniowa regulacja wysokości cięcia za pomocą wygodnego
w użyciu uchwytu
ęSkładana rękojeść dla wygodnego przechowywania
ęDźwignia blokująca pozwala na szybkie złożenie lub rozłożenie
uchwytu kosiarki
ęPrzeźroczyste okienko kosza na trawę ułatwia kontrolę jego
zapełnienia
ęBoczny wyrzut trawy
B&S 500
Silnik spalinowy
158 cm³
Pojemność skokowa
6,8 Nm
Maks. moment obr.
46 cm
Szerokość koszenia
30 - 75 mm
Wysokość koszenia
7-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
na koła
Napęd
3,6 km/h
Prędkość
60 l
Pojemność kosza
stalowa
Obudowa
32,3 kg
Waga

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM4620

PLM4621

ęWydajny 4-suwowy silnik Briggs& Stratton
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1200 m²
ęStabilna stalowa obudowa
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ę5-stopniowa centralna regulacja wysokości cięcia
ęUłatwione prowadzenie dzięki kołom umieszczonym
na uszczelnionych łożyskach kulkowych wentylator
dla zoptymalizowanego
ęPrzepływu powietrza i chłodzenia
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania
B&S 625E
Silnik spalinowy
190 cm³
Pojemność skokowa
8,5 Nm
Maks. moment obr.
46 cm
Szerokość koszenia
20 - 75 mm
Wysokość koszenia
5-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
posuw ręczny
Napęd
60 l
Pojemność kosza
stalowa
Obudowa
175 / 200 mm
Średnica kółek
29,1 kg
Waga

PLM4620

PLM4621

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny 4-suw. silnik Briggs & Stratton z funkcją Ready Start
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1400 m²
ęStabilna obudowa stalowa
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ę5-stopniowa centralna regulacja wysokości cięcia
ęUłatwione prowadzenie dzięki kołom umieszczonym
na uszczelnionych łożyskach kulkowych
ęSkładana rękojeść ułatwia przechowywanie
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania
B&S 625E Ready Start
Silnik spalinowy
190 cm³
Pojemność skokowa
8,8 Nm
Maks. moment obr.
46 cm
Szerokość koszenia
20 - 75 mm
Wysokość koszenia
5-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
na koła
Napęd
3,6 km/h
Prędkość
60 l
Pojemność kosza
stalowa
Obudowa
175 / 200 mm
Średnica kółek
33,8 kg
Waga

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęWydajny silnik 4-suwowy Briggs & Stratton
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1000 m²
ęStabilna dźwignia
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęWentylator dla zoptymalizowanego przepływu
powietrza i chłodzenia
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość
mulczowania
B&S 500
Silnik spalinowy
158 cm³
Pojemność skokowa
6,8 Nm
Maks. moment obr.
41 cm
Szerokość koszenia
20 - 75 mm
Wysokość koszenia
5-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
posuw ręczny
Napęd
50 l
Pojemność kosza
stalowa
Obudowa
178/203 mm
Średnica kółek
27 kg
Waga

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM4612

PLM5102

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1800 m²
ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęJeszcze bardziej wydajny silnik 4-suwowy Briggs&Stratton
z funkcją Ready Start
ęTylny napęd trzybiegowy
ęUłatwiona praca dzięki kołom umieszczonym na łożyskach
kulkowych
ęSkładana rękojeść
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania

NARZĘDZIA
OGRODOWE

Silnik spalinowy
Pojemność skokowa
Maks. moment obr.
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Prędkość
Pojemność kosza
Obudowa
Średnica kółek
Waga
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B&S 675 Ready Start
190 cm³
9,2 Nm
46 cm
20 - 75 mm
5-stopniowa
na koła
3,6 / 4,0 / 4,5 km/h
60 l
stalowa
178 / 203 mm
35 kg
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ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 2000 m²
ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęJeszcze bardziej wydajny silnik 4-suwowy Briggs&Stratton
z funkcją Ready Start
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęDuże tylne koła o średnicy 28 cm z podwójnymi łożyskami
kulkowymi
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania
ęBoczny wyrzut trawy

PLM4612

PLM5102

Silnik spalinowy
Pojemność skokowa
Maks. moment obr.
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Prędkość
Pojemność kosza
Obudowa
Średnica kółek
Waga

B&S 675 Ready Start
190 cm³
9,2 Nm
51 cm
20 - 75 mm
5-stopniowa
na koła
3,6 / 4,0 / 4,5 km/h
60 l
stalowa
200 x 280 mm
37,7 kg

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM5121

PLM4815

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny silnik 4-suwowy Briggs & Stratton
ęPrzeznaczone do ogrodów o powierzchni do 2200 m²
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęDuże tylne koła o średnicy 28 cm z podwójnymi łożyskami
kulkowymi
ęMiękki uchwyt rękojeści zapewnia komfort użytkowania
ęKosiarki bez funkcji cięcia trawy z koszem, posiadają
funkcję mulczowania oraz funkcję cięcia trawy z bocznym
wyrzutem
B&S 675 EX Ready Start
Silnik spalinowy
190 cm³
Pojemność skokowa
9,2 Nm
Maks. moment obr.
51 cm
Szerokość koszenia
25 - 70 mm
Wysokość koszenia
5-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
na koła
Napęd
3,6 km/h
Prędkość
stalowa
Obudowa
200/280 mm
Średnica kółek
31,7 kg
Waga

PLM5121

PLM4815

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny silnik 4-suw. Briggs & Stratton z funkcją Ready Start
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1800 m²
ęTylny napęd jednobiegowy
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęUłatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęZłączka wodna dla łatwego czyszczenia obudowy wewnątrz
ęŁatwy do opróżnienia kosz na trawę z solidną, stalową ramą
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania
ęKorpus aluminiowy
B&S 675 Ready Start
Silnik spalinowy
190 cm³
Pojemność skokowa
9,2 Nm
Maks. moment obr.
46 cm
Szerokość koszenia
30 - 80 mm
Wysokość koszenia
6-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
na koła
Napęd
3,7 km/h
Prędkość
70 l
Pojemność kosza
aluminiowa
Obudowa
210/210 mm
Średnica kółek
40,4 kg
Waga

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

WERTYKULATOR SPALINOWY Z KOSZEM

PLM5114

EUV400

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny silnik 4-suw. Briggs & Stratton z funkcją Ready Start
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 2200 m²
ęTylny napęd jednobiegowy
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęUłatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęŁatwy do opróżnienia kosz na trawę z solidną, stalową ramą
ęCięcie trawy bez kosza, z koszem oraz możliwość mulczowania
ęKorpus aluminiowy
B&S 750 seria DOV Ready Start
161 cm³
10,2 Nm
51 cm
30 - 80 mm
7-stopniowa
na koła
3,7 km/h
70 l
aluminiowa
210/210 mm
39,8 kg

PLM5114
EUV400

Silnik spalinowy
Pojemność skokowa
Szerokość robocza
Głębokość wertykulacji
Obudowa
Pojemność kosza
Waga

B&S
2,3 kW / 3,5 KM
36 cm
0 - 20 mm
stalowa
40 l
30 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI
WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

NOŻYCE
DO BLACHY
INNE

Silnik spalinowy
Pojemność skokowa
Maks. moment obr.
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Prędkość
Pojemność kosza
Obudowa
Średnica kółek
Waga

ęWertykulator spalinowy do małych i średnich
ogrodów
ęMocny silnik spalinowy Briggs&Stratton o mocy
2,3 kW (3,5 kM)
ęCentralna regulacja głębokości wertykulacji
ę15 podwójnych ostrzy wykonanych ze specjalnej stali
ęWyłącznik bezpieczeństwa
ęUłatwiona praca dzięki kołom na łożyskach kulkowych
ęSkładana rękojeść
ęKosz

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

PLM5120

B&S 625E
190 cm³
8,5 Nm
51 cm
25 - 70 mm
5-stopniowa
posuw ręczny
stalowa
200/280 mm
28 kg

STRUGI

PLM5600

Silnik spalinowy
Pojemność skokowa
Maks. moment obr.
Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Regulacja wys. koszenia
Napęd
Obudowa
Średnica kółek
Waga

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

ęWydajny silnik 4-suwowy Briggs & Stratton
ęPrzeznaczone do ogrodów o powierzchni do 2200 m²
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęDuże tylne koła o średnicy 28 cm z podwójnymi
łożyskami kulkowymi
ęMiękki uchwyt rękojeści zapewnia komfort użytkowania
ęKosiarki bez funkcji cięcia trawy z koszem, posiadają
funkcję mulczowania oraz funkcję cięcia trawy
z bocznym wyrzutem

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ęSamobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku
ęWydajny silnik 4-suw. Briggs&Stratton z funkcją Ready Start
ęPrzeznaczona do ogrodów o powierzchni do 2200 m²
ę3-stopniowa regulacja rękojeści
ęSolidna obudowa stalowa
ęSkładana rękojeść zapewnia wygodne przechowywanie
ęŁatwy do opróżnienia kosz na trawę
ęMożliwość koszenia blisko krawędzi oraz krawężników
ęOsłona obudowy zapobiega zadrapaniom podczas koszenia
blisko krawędzi
ęBoczny wyrzut trawy - przydatny przy koszeniu większych pow.
ęWskaźnik zapełnienia kosza
B&S 675EX Ready Start
Silnik spalinowy
190 cm³
Pojemność skokowa
9,2 Nm
Maks. moment obrotowy
56 cm
Szerokość koszenia
20 - 75 mm
Wysokość koszenia
8-stopniowa
Regulacja wys. koszenia
na koła (3 biegi)
Napęd
3,0 / 3,4 / 4,5 km/h
Prędkość
70 l
Pojemność kosza
40 kg
Waga

FREZARKI

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM5120

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

PLM5600

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Narzędzia ogrodowe / spalinowe

TRAKTOR SPALINOWY

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

PRM0600
ęNiezawodny, wydajny silnik 4-suwowy Briggs&Stratton
ęPrzeznaczony do ogrodów i gospodarstw o powierzchni do 2500m²
ęPrzekładnia z wariatorem pozwala na bezstopniową zmianę prędk.
ęRozrusznik elektryczny
ęTrwałe, pojedyncze ostrze tnące
ęDuży kosz na trawę opróżniany z siedziska operatora
ęZłączka do podłączenia węża ułatwia czyszczenie osłony ostrza
ęDostarczana z ładowarką akumulatora oraz mulczerem
B&S 875
Silnik
190 cm³
Pojemność skokowa
7 KM
Moc silnika
62 cm
Szerokość koszenia
30 mm
Min wysokość koszenia
75 mm
Maks. wysokość koszenia
2,5 / 4,0 / 8,0 km/h
Prędkość
bieg wsteczny 3,5 km/h
140 l
Pojemność kosza
111 kg
Waga
wariator
Rodzaj przekładni
mechaniczne
Sprzęgło noża
pojedynczy
Nóż
wyrzut, mulczowanie
Typ noża
ręczne
Opróżnianie kosza

PRM0600
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / spalinowe / akumulatorowe
SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

EH6000W

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęMocny i wydajny silnik 2-suwowy
ęPompka zasysająca paliwo
ęPowłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku uzyskana przez
pokrycie warstwą chromonikieliny
ęSystem antywibracyjny
ęWydmuch spalin w kierunku od operatora dla komfortu,
bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia użytkownika
ęRękojeść pokryta elastomerem
0,68 kW / 0,92 KM
Moc silnika
10500 obr./min
Prędk. obr. wrzeciona bez obciążenia
7500 obr./min
Prędk. obr. wrzeciona pod maks. obciążeniem
22 cm³
Pojemność skokowa
4390 /min
Częstotliwośc skoków
0,4 l
Zbiornik paliwa
E95 / 1:50
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)
58,8 cm
Maks. długość cięcia
dwustronne
Typ ostrza
60 cm
Długość ostrza
2,3 mm
Grubość ostrza
35 mm
Odległość między zębami ostrzami
21,5 mm
Maks. średnica cięcia
5,0 kg
Waga

EH6000W

WIERTNICA SPALINOWA

SPALINOWY OPRYSKIWACZ 4-SUWOWY

BBA520

EVH2000

ęDo wiercenia w gruntach przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew owocowych itp.
ęSilnik 2-suwowy
ęTyp gaźnika: membranowy
ęSystem zapłonu: elektroniczny
ęSterowanie obrotów dźwignią gazu
ęSprzęgło zabierakowe odśrodkowe
ęNa wyposażeniu nie ma świdra

51,7 cm³
Pojemność skokowa
1,9 kW (2,6 KM)
Moc silnika
250 mm
Maks. średnica świdra
0,9 l
Pojemność zbiornika
E95 / 1:20
Paliwo / mieszanka (olej Makita Hp50):
E95 / 1:50
olej syntetyczny
E95 / 1:20
olej mineralny lub półsyntetyk
10,5 kg
Waga

ęOpryskiwacz idealny dla rolników i ogrodników
w gospodarstwach małopowierzchniowych (sady,
parki, ogrody)
ęSilnik 4-suwowy MAKITA z niską emisją spalin spełnia wszystkie wymogi norm ochrony środowiska
ęTyp gaźnika: membranowy
ęSystem zapłonu: elektroniczny
ęSkuteczne rozprowadzanie środków chemicznych
ęMożliwość regulacji ciśnienia
ęŁatwy rozruch
ęWysokie ciśnienie wody 2,5 Mpa uzyskiwane
przy zastosowaniu pompy ciśnieniowej
ęDuży pojemnik na środki chemiczne o pojemności 20 l

BBA520

EVH2000

Pojemność skokowa
Maks. ciśnienie
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga

DMUCHAWA SPALINOWA

DMUCHAWA SPALINOWA

BHX2501

BBX7600

ęDmuchawa z opcją zasysania liści
ęCichy i oszczędny silnik 4-suwowy charakteryzujący
się niską emisją spalin (nie wymaga stosowania
mieszanki paliwowej)
ęZ zapłonem elektron. oraz pompką zasysającą paliwo
ęNiewielka i lekka (całkowita długość to tylko 350 mm,
a ciężar jedynie 4,5 kg bez rury dmuchawy), łatwa
do noszenia oraz obsługiwania jedną ręką
ęErgonomiczny uchwyt z regulacją stałej prędkości
oraz miejscem na kciuk zapewnia lepszą kontrolę
oraz mniejsze zmęczenie – dźwignia regulatora
stabilizuje prędkość przepływu powietrza

24,5 cm³
0,81 kW (1,1 KM)
64,6 m/s
8,91 m³/min.
0,52 l
E95
4,5 kg*

ęDmuchawa bez opcji zasysania
ęMocny silnik 4-suwowy z katalizatorem
ęLekka i kompaktowa (10,2 kg) z szerokimi szelkami
i wentylowanym tylnym panelem poprawiającym
komfort pracy
ęSystem łatwego startu z dekompresją
ęWygodnie zamontowany uchwyt typu joystick
ęŁatwy dostęp do miski olejowej wraz z korkiem
wlewu oleju ułatwiającym obsługę
ęFiltr powietrza o dużej powierzchni przenikania
ęNależy stosować olej HP30

BHX2501

BBX7600

Pojemność skokowa
Moc silnika
Prędkość strumienia powietrza
Wydajność dmuchawy
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga

75,6 cm³
2,8 kW (3,8 KM)
87,17 m/s
14,1 m³/min
1,9 l
E95
10,2 kg*

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

Pojemność skokowa
Moc silnika
Prędkość strumienia powietrza
Wydajność dmuchawy
Pojemność zbiornika
Paliwo
Waga

24,5 cm³
2,5 Mpa
0,5 l
20 l
E95
9,1 kg

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY

UH200DWX

UM164DZ

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęDoskonałe nożyce do przycinania żywopłotu
ęCzerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom
naładowania akumulatora lub przeciążenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort
ęBlokada wyłącznika zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu
ęWyposażone w ostrze tnące do żywopłotu oraz ostrze
tnące do trawy
ęDostarczane z akumulatorem i ładowarką

Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga

20 cm
1250 /min
10,8 V / 1,3 Ah
1,2 kg*

* z ostrzem i przystawką
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ęDoskonałe nożyce do strzyżenia i podcinania trawy
w trudno dostępnych miejscach
ęMożliwość zamontowania ostrza do cięcia żywopłotu
(opcjonalnie)
ęBeznarzędziowa wymiana ostrza
ęWysokość cięcia ustawiana w 3 pozycjach
ęCzerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom
naładowania akumulatora lub przeciążenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort
ęBlokada wyłącznika zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu
ęWyposażone w ostrze do cięcia trawy
ęDostarczane bez ładowarki i akumulatora

UH200DWX

UM164DZ

Szerokość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga
* z ostrzem i ramą podstawy

16 cm
1250 /min
10,8 V / 1,3 Ah
1,1 kg*

ęKolejne narzędzie typu 2 w 1 w ofercie firmy Makita
ęMożliwość zamontowania ostrza do cięcia żywopłotu
(opcjonalnie)
ęWysokość cięcia ustawiana w 3 pozycjach
ęCzerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom naładowania
akumulatora lub przeciążenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort
ęBlokada wyłącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
ęWyposażone w ostrze tnące do trawy
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion BL1415
(14,4 V / 1,3 Ah) lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki
16 cm
1250 /min
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
1,3 kg*

Szerokość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1415

ęRegulowany uchwyt typu pętla
ęRura teleskopowa z regulacją długości w zakresie
do 19 cm
ęBlokada wyłącznika
ęFunkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica
przestawiana w zakresie do 180°)
ęMożliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1415
(14,4 V / 1,3 Ah) lub BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

26 cm
6000 obr./min
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
2,5 kg
2-żyłk. głowica tnąca

Szerokość cięcia
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym
Napięcie / pojemność akumulatora

BUM166Z
BUR141Z

Waga
Standardowe narzędzie tnące

ęWymienne ostrze
ęKonstrukcja antywibracyjna
ęIdealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku
uzyskana przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęKompatybilne z akumulatorami BL1415
(14,4 V / 1,3 Ah) lub Li-Ion BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące przed
nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

48 cm
1350 /min
14,4 V / 1,3 Ah
14,4 V / 3,0 Ah
3,1 kg*

ęZderzak pozwalający na bezproblemowe cięcie
od dołu do boku
ęWyłącznik bezpieczeństwa z blokadą włączenia
ęŁatwa regulacja naprężenia łańcucha tnącego
ęPrzy jednokrotnym naładowaniu akumulatora można
wykonać ok. 35 cięć gałęzi o średnicy 5,5 cm
ęMożliwość współpracy z wysięgnikiem
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęMetalowy hak ułatwiający pracę na wysokościach
ęOsłona końcówki prowadnicy
ęW walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

BUH481Z

B-UC122RFE

Prędkość łańcucha
Długość prowadnicy
Podziałka łańcucha
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

300 m/min.
11,5 cm
1/4”
18 V / 3,0 Ah
2,6 kg

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

B-UC122RFE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

AKUM. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

BUH481Z

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

* z ostrzem do trawy

WIERTARKI

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

BUR141Z

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY

BUM166Z

NOŻYCE
DO BLACHY

Narzędzia ogrodowe / akumulatorowe

ęRegulowany uchwyt typu pętla
ęRura teleskopowa z regulacją długości w zakresie
do 19 cm
ęBlokada wyłącznika
ęFunkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica
przestawiana w zakresie do 180°)
ęMożliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana z akumulatorem BL1815 i ładowarką

ęRegulowany uchwyt typu pętla
ęRura teleskopowa z regulacją długości w zakresie
do 19 cm
ęBlokada wyłącznika
ęFunkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica
przestawiana w zakresie do 180°)
ęMożliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęKompatybilna z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki

Szerokość cięcia
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym
Napięcie / pojemność akum.
Waga z akumulatorem BL1815
Standardowe narzędzie tnące
* z ostrzem tnącym i ramą podstawy

26 cm
7800 obr./min
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
2,9 kg*
2-żyłk. głowica tnąca

BUR181Z

BUR181SH

26 cm
Szerokość cięcia
7800 obr./min
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akum.
2,9 kg*
Waga z akumulatorem BL1815
2-żyłk. głowica tnąca
Standardowe narzędzie tnące

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

BUR181SH

NARZĘDZIA
OGRODOWE

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

BUR181Z

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

* z ostrzem tnącym i ramą podstawy

* z ostrzem tnącym i ramą podstawy
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / akumulatorowe
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY

BUM168Z

BUM168SH

BUM168Z

BUM168SH

* z ostrzem do trawy

ęMożliwość zamontowania ostrza do cięcia żywopłotu
(opcjonalnie)
ęWysokość cięcia ustawiana w 3 pozycjach
ęCzerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom
naładowania akumulatora lub przeciążenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort użytkowania
ęBlokada włącznika zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu
ęWyposażone w ostrze tnące do trawy
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDostarczane z akumulatorem BL1815 i ładowarką
16 cm
Szerokość cięcia
1250 /min
Częstotliwość skoków
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
1,4 kg*
Waga z akumulatorem BL1415
* z ostrzem do trawy

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęMożliwość zamontowania ostrza do cięcia żywopłotu
(opcjonalnie)
ęWysokość cięcia ustawiana w 3 pozycjach
ęCzerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom
naładowania akumulatora lub przeciążenie
ęErgonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą
kontrolę oraz komfort użytkowania
ęBlokada włącznika zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu
ęWyposażone w ostrze tnące do trawy
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki
16 cm
Szerokość cięcia
1250 /min
Częstotliwość skoków
18 V / 1,3 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
18 V / 3,0 Ah
1,4 kg*
Waga z akumulatorem BL1415

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

BUH483Z

BUH483RF

ęIdealne do przycinania żywopłotów
ęWymienne ostrze
ęKonstrukcja antywibracyjna
ęIdealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku
uzyskana przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem
oraz przeciążeniem
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki
Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1815 / BL1830

48 cm
1350 /min
18 V / 1,3 Ah
18 V / 3,0 Ah
3,0 kg*

ęIdealne do przycinania żywopłotów
ęWymienne ostrze
ęKonstrukcja antywibracyjna
ęIdealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku
uzyskana przez pokrycie warstwą chromonikieliny
ęKontrolka stanu naładowania akumulatora
ęKompatybilne z akumulatorami Li-Ion BL1815
(18 V / 1,3 Ah) lub BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące
przed nadmiernym rozładowaniem
oraz przeciążeniem
ęDostarczane z akumulatorem BL1830 i ładowarką

BUH483Z

BUH483RF

INNE

* z ostrzem tnącym

AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

AKUMULATOROWY OPRYSKIWACZ
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE
NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE
NARZĘDZIA
OGRODOWE

2.2 Ah

UC250DWB
ęPrzyjazna dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ęWiększa wydajność pracy na jednym naładowaniu
akumulatora dzięki zastosowaniu akumulatora 36 V
Li-ion - zwiększona prędkość cięcia
ęFunkcja anti-Kickback oraz hamulec elektryczny
ęAutomatyczne smarowanie łańcucha
ęBeznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
ęWyłącznik bezpieczeństwa z blokadą włączenia
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęMetalowy hak ułatwiający pracę na wysokościach
ęKompatybilna z adapterem akumulatora BAP36 (opcja)
ęDostarczana z akumulatorem i ładowarką

UC250DWB
BVF154RF

Prędkość łańcucha
Długość prowadnicy
Podziałka łańcucha
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem
* z łańcuchem, prowadnicą oraz olejem
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48 cm
1350 /min
18 V / 3,0 Ah
3,2 kg*

* z ostrzem tnącym

BVF154RF
ęPrzyjazny dla środowiska, niski poziom emisji hałasu
ęWyłącznik 3 pozycyjny: praca ciągła, przerywana
i wyłączony
ęDostępne 2 dysze: dysza z dwiema głowicami
do płynów owadobójczych, dysza szerokątna
na herbicydy
ęDuża wydajność opryskiwania na 1 naładowaniu akum.
ęMożliwość zakupu wygodnych pasów z miękkimi
ramiączkami
ęDostarczany z akumulatorem BL1830 oraz ładowarką
0,3 Mpa
Maks. ciśnienie
Wydajność
0,8 l / min
dysza z dwiema głowicami
1,3 l / min
dysza szerokokątna
Długość pracy na jednym naładowaniu akumulatora
125 min
dysza z dwiema głowicami
200 min
dysza szerokokątna
15 l
Pojemność zbiornika na środki chemiczne
18 V / 3,0 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
4,1 kg
Waga z akumulatorem BL1815

Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem BL1815 / BL1830

500 m/min
25 cm
3/8”
36 V / 2,2 Ah
4,5 kg*

Maks. prędk. obr. z narz. tnącym
1 Bieg
2 Bieg
Standardowe narzędzie tnące
Napięcie / pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

0-7.300 obr./min
0-5.300 obr./min
4-zębny nóż tnący
36 V / 2,6 Ah
7,1 kg*

BBC231URD

BC231UDWB

* z nożem tnącym i uprzężą

* z nożem tnącym i uprzężą

AKUMULATOROWA KOSIARKA DO TRAWY

AKUMULATOROWA KOSIARKA DO TRAWY

LM430DZ

2.2 Ah

2.2 Ah

43 cm
20 - 75 mm
13 pozycji
3600 obr./min
posuw ręczny
50 l
polipropylenowa
36 V / 2.2 Ah
17,9 kg*

LM430DWB
ęPrzyjazna dla środowiska, łatwość manewrowania
ę2-stopniowa regulacja rękojeści
ęSkładana rękojeść dla łatwego przechowywania
ęKoła na łożyskach kulkowych
ęTechnologia akumulatorów bez elektroniki
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V (opcja)
ęDostarczana z akumulatorem i ładowarką

ęPrzyjazna dla środowiska, łatwość manewrowania
ę2-stopniowa regulacja rękojeści
ęSkładana rękojeść dla łatwego przechowywania
ęKoła na łożyskach kulkowych
ęTechnologia akumulatorów bez elektroniki
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V (opcja)
ęDostarczana bez akumulatora i ładowarki
Szerokość cięcia
Wysokość cięcia
Regulacja wysokości cięcia
Prędkość obr. noża bez obciążenia
Napęd
Pojemność kosza
Obudowa
Akumulator
Waga z akumulatorem

LM430DZ

LM430DWB

* z ostrzem i koszem na trawę

Szerokość cięcia
Wysokość cięcia
Regulacja wysokości cięcia
Prędkość obr. noża bez obciążenia
Napęd
Pojemność kosza
Obudowa
Akumulator
Waga z akumulatorem

43 cm
20 - 75 mm
13 pozycji
3600 obr./min
posuw ręczny
50 l
polipropylenowa
36 V / 2.2 Ah
17,9 kg*

* z ostrzem i koszem na trawę

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI
WIERTARKI

BC231UDWB
ęSilnik BLDC, bez szczotek węglowych zapewnia większą
wydajność na jednym cyklu naładowania akumulatora
ęUniwersalna osłona ostrza zarówno metalowego
jak i żyłkowej głowicy tnącej
ęElektryczny hamulec silnika pozwala delikatnie wytracić
obroty
ęFunkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe
obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
ęDwa biegi zmiany prędkości obrotowej silnika
ęErgonomiczny uchwyt rękojeści o asymetrycznym kształcie
ęPoduszka w talii dla zwiększenia komfortu pracy przy
długim, nieprzerwanym użytkowaniu kosy
ęTechnologia akumulatorów bez elektroniki
ęDostarczane z akumulatorem i ładowarką
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym
0-7300 obr./min
1 Bieg
0-5300 obr./min
2 Bieg
4-zębny nóż tnący
Standardowe narzędzie tnące
36 V / 2,2 Ah
Napięcie / pojemność akumulatora
7,1 kg*
Waga z akumulatorem

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

ęSilnik BLDC, bez szczotek węglowych zapewnia większą
wydajność na jednym cyklu naładowania akumulatora
ęUniwersalna osłona ostrza zarówno metalowego
jak i żyłkowej głowicy tnącej
ęElektryczny hamulec silnika pozwala delikatnie wytracić
obroty
ęFunkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe
obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
ęDwa biegi zmiany prędkości obrotowej silnika
ęErgonomiczny uchwyt rękojeści o asymetrycznym kształcie
ęPoduszka w talii dla zwiększenia komfortu pracy
przy długim, nieprzerwanym użytkowaniu kosy
ęDostarczane z akumulatorem i ładowarką

NOŻYCE
DO BLACHY

2.2 Ah

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

2.6 Ah

STRUGI

BBC231URD

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

KOSA AKUMULATOROWA

KOSA AKUMULATOROWA

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

Narzędzia ogrodowe / akumulatorowe

AKUMULATOROWA KOSIARKA DO TRAWY

LM430DWBE

Szerokość cięcia
Wysokość cięcia
Regulacja wysokości cięcia
Prędkość obr. noża bez obciążenia
Napęd
Pojemność kosza
Obudowa
Akumulator
Waga z akumulatorem

43 cm
20 - 75 mm
13 pozycji
3600 obr./min
posuw ręczny
50 l
polipropylenowa
36 V / 2.2 Ah
17,9 kg*

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

ęPrzyjazna dla środowiska, łatwość manewrowania
ę2-stopniowa regulacja rękojeści
ęSkładana rękojeść dla łatwego przechowywania
ęKoła na łożyskach kulkowych
ęTechnologia akumulatorów bez elektroniki
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V (opcja)
ęDostarczana z dwoma akumulatorami i ładowarką

FREZARKI

LM430DWBE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

2.2 Ah

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

* z dyszą płaską

UB360DZ

+

BUB360Z2C

BUB360Z2C
ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń
i bardzo niskim poziomie hałasu
ęWysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
ę2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości
zastosowań
ęDługa dysza dla wygodniejszego zastosowania
ęWiększy komfort użytkowania dzięki paskowi na ramię
ęNa wyposażeniu dysza płaska oraz pasek na ramię
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 (opcja)
lub BCV02 (dostarczone wyposażenie) pozwalającego
na zasilanie dwoma akum. 18 V
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36 (opcja)
ęDostarczana bez ładowarki i akumulatora
1 Bieg
2 Bieg
17000
10000 obr./min
Prędk. obr.na biegu jał.
4,4
2,6 m³/min
Maks. natęż. przepł. pow.
93
57 m/s
Maks. szybk. przepł. pow.
36 V / 2,6 Ah
Napięcie / pojemność akum.
2 x 18 V / 3,0 Ah
3,1 kg*
Waga z akumulatorem BL3626

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

2.6 Ah

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ęWysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
ę2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej
ilości zastosowań
ęDługa dysza dla wygodniejszego zastosowania
ęWiększy komfort użytkowania dzięki paskowi na ramię
ęNa wyposażeniu dysza płaska oraz pasek na ramię
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV02
pozwalającego na zasilanie dwoma akum. 18 V (opcja)
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36 (opcja)
ęDostarczana bez ładowarki i akumulatora
2 Bieg
1 Bieg
17000 10000 obr./min
Prędk. obr.na biegu jał.
2,6 m³/min
4,4
Maks. natęż. przepł. pow.
57 m/s
93
Maks. szybk. przepł. pow.
36 V / 2,2 Ah
Napięcie / pojemność akum.
2 x 18 V / 3,0 Ah
3,1 kg*
Waga z akumulatorem BL3626

2.2 Ah

NARZĘDZIA
OGRODOWE

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

UB360DZ

INNE

* z ostrzem i koszem na trawę

* z dyszą płaską
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Narzędzia ogrodowe / akumulatorowe
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

BUH550Z2C

2.6 Ah

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ę5 różnych ustawień rękojeści
ęDobre wyważenie
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęObracana tylna rękojeść
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36
(opcja)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01 (opcja)
lub BCV02 (na wyposażeniu) pozwalającego
na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki
Długość cięcia
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

Waga z akumulatorem

55 cm
1000 - 1800/ min
36 V / 2,6 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
5,1 kg*

+
BUH550Z2C

* z ostrzem tnącym

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH650DZ

2.2 Ah

2.2Ah
Ah
2.2

ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ę5 różnych ustawień rękojeści
ęDobre wyważenie
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęObracana tylna rękojeść
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36
(opcja)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki
Długość ostrza
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

65 cm
1000 - 1800/ min
36 V / 2,2 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
5,2 kg*

ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ę5 różnych ustawień rękojeści
ęDobre wyważenie
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęObracana tylna rękojeść
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36
(opcja)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V
ęDostarczane z akumulatorem i ładowarką

UH650DZ

UH650DWB

Waga z akumulatorem

FREZARKI
SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

2.2 Ah

ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ę5 różnych ustawień rękojeści
ęDobre wyważenie
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęObracana tylna rękojeść
ęZasilane akumulatorem 36 V / 2,6 Ah
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36
(opcja)
ęMożliwość zastosowania konwertera BCV01
lub BCV02 pozwalającego na zasilanie dwoma
akumulatorami 18 V
ęDostarczane z akumulatorem i ładowarką
65 cm
1000 - 1800/ min
36 V / 2,6 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
5,2 kg*

BUH650RD

2.6 Ah

+

BUH650Z2C
ęPrzyjazne dla środowiska o zerowej emisji
zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
ę5 różnych ustawień rękojeści
ęDobre wyważenie
ęErgonomicznie zaprojektowana rękojeść
ęObracana tylna rękojeść
ęZasilane akumulatorem 36 V / 2,6 Ah
ęKompatybilne z adapterem akumulatora BAP36
(opcja)
ęKonwerter BCV01 lub BCV02 pozwalający
na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
(wyposażenie standardowe)
ęDostarczane bez akumulatora i ładowarki

BUH650Z2C

Długość ostrza
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora
Waga z akumulatorem

* z ostrzem tnącym

INNE

65 cm
1000 - 1800/ min
36 V / 2,2 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
5,2 kg*

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

UH650DWB

Waga z akumulatorem

Długość ostrza
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora

* z ostrzem tnącym

* z ostrzem tnącym

Długość ostrza
Częstotliwość skoków
Napięcie/ pojemność akumulatora

UH650DWB

65 cm
1000 - 1800/ min
36 V / 2,6 Ah
2 x 18 V / 3,0 Ah
5,2 kg*

* z ostrzem tnącym

ZESTAW COMBO
NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

DK18021S

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

ęZestaw zawiera:
· Akumulatorowe nożyce do żywopłotu BUH523
· Akumulatorowa podkaszarka BUR181
· Akumulatorowe nożyce do trawy BUM168
· 2 akumulatory BL1815
· Ładowarka DC18SD

DK18021S
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nr katalog.: 195511-9

Dla urządzeń zasilanych
dwoma akumulatorami 18 V

WIERTARKI

Konwerter BCV01

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Konwertery i adaptery akumulatorów
(jako wyposażenie opcjonalne)

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Użytkownicy, którzy
posiadają dwa akumulatory
18 V (BL1830 lub BL1815)
mogą dzięki konwerterowi
BCV01 korzystać z urządzeń
36 V.

Konwerter BCV02
nr katalog.: 195849-2

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

BCV01 nie stosować do BBC231URD
(niezalecane ze względu na przeniesienie środka ciężkości w kosie).

Dla urządzeń zasilanych
dwoma akumulatorami 18 V

STRUGI

(jako wyposażenie opcjonalne)

Adapter BAP36N
nr katalog.: 195311-7

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

Użytkownicy, którzy
posiadają dwa akumulatory
18 V (BL1830 lub BL1815)
mogą dzięki konwerterowi
BCV02 korzystać z urządzeń
36 V.

Dla urządzeń zasilanych
akumulatorem 36 V

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

(jako wyposażenie opcjonalne)

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

Umożliwia demontaż akumulatora
z urządzenia zmniejszając jego
ciężar przez co praca staje się
bardziej komfortowa i mniej
męcząca.

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

BAP36N nie stosować do BBC231URD
(niezalecane ze względu na przeniesienie środka ciężkości w kosie).
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WIERTARKI

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

System akumulatorów i ładowarek

Standardowe ładowanie

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

Szybkie ładowanie

NOŻYCE
DO BLACHY

(194873-2)

Czas ładowania

tylko dla

Czas ładowania

tylko dla

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

(194863-5)

(195471-5)

(194533-6)

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

STRUGI

(195584-2)

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

ze wskaźnikiem naładowania

Szybkie
ładowanie

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

Szybkie
ładowanie

BCG140, BDF343, BFR540, BML145,
BML146, BML184, BML800, BML801,
BMR050, BMR100, BMR102, BTD134,
BTM40, BUB142, BUB143, BUH421,
BUH481, BUH521, BUM166, BUR141,
BVC340

Szybkie
ładowanie

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

BCG180, BCL180, BCL182, BDF450, BDF452,
BDF453, BDF456, BDF459, BFR550, BFS450,
BHP452, BHP453, BHP456, BHP459, BJS130,
BML184, BML185, BML186, BML800, BML801,
BMR050, BMR100, BMR102, BTD129, BTD141,
BTD142, BTD144, BTD145, BTD146, BTL061,
BTL063, BTM50, BTP140, BTP141, BTW251,
BUB182, BUB183, BUH483, BUM168, BUR181,
BVC350, BVF154

NARZĘDZIA
OGRODOWE

(194588-1)

* Czas ładowania może różnić się w zależności od stanu i temperatury akumulatora.
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(194588-1)

(194320-3)

NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI

FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE

NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE

WIERTARKI

(193759-7)

(193864-0)
(192935-0)
(193827-6)
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MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

(194533-6)

STRUGI

(195584-2)

* Tabela jest informacją poglądową, może zawierać modele wycofane lub dostępne na specjalne zamówienie.
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NARZĘDZIA
OGRODOWE

NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE

NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE

INNE

NARZĘDZIA
WIELOFUNKCYJNE

SZLIFIERKI /
SZLIFIERKOPOLERKI
FREZARKI

WYRZYNARKI /
PIŁY POSUWOWE

UKOŚNICE / PILARKI
STOŁOWE / PILARKI
TARCZOWE
STRUGI

SZLIFIERKI KĄTOWE /
PRZECINARKI /
BRUZDOWNICE
NOŻYCE
DO BLACHY

WKRĘTARKI /
KLUCZE UDAROWE
WIERTARKI

MŁOTY /
MŁOTO-WIERTARKI

Notatki
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