
POWERTOOLS POWER 
DEALS

Výkonní profesionálové od r. 1898

PLATNÝ OD 15.01.2013  
DO 31.07.2013

Obsah...NOVÝ OMNIPRO  .................... 2–3TechNOLOgIe  PROLIThIuM-ION  ....................  4-5Více skVěLÝch  ObchODů  ................................... 6–8

SKVĚLÁ NABÍDKA!

Typ: JP2B18LI-152B
Obj. číslo: 4935 4408 38

bs 18 G2 
•  kompaktní 18 V vrtačka/šroubovák – nová generace
•  Max. točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
•  2 rychlosti: 0 – 400/0 – 1500 ot./min.
•  24 stupňové nastavení točivého momentu pro

plné ovládání
•  Jednoduché sklíčidlo FIXTec 13 mm s kovovými čelistmi
•  Vlastnosti ProLithium-Ion aku technologie s ochranou

proti přetížení pro max. životnost aku a stroje

bsb 18 G2
•  18 V příklepová vrtačka – nová generace
•  Max. točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
•  2 rychlosti: 0 – 400/0 – 1500 ot./min.
•  24 stupňové nastavení točivého momentu 

pro plné ovládání
•  Jednoduché sklíčidlo FIXTec 13 mm s 

kovovými čelistmi
•  3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití 

mezi funkcemi
•  Vlastnosti ProLithium-Ion aku technologie s ochranou 

proti přetížení pro max. životnost aku a stroje

18 V saDa - JP2b18LI-152b 

Standardní vybavení –  
2 x 1,5 Ah ProLithium-Ion aku,  
nabíječka, taška

7.966 Kč
cena vč. DPH



OMNI12c OMNI18c

OMNIPRO 18 V  
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

OMNI300c

OMNIPRO ELEKTRICKÁ  
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

OMNIPRO 12 V  
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA 

SPECIFIKACE

PŘEDNOSTI

– Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
– Dvojprstový spínač s regulací rychlosti
– Ovládání jednou rukou
– LeD pro osvětlení místa práce
– Malé a kompaktní nářadí pro práci na těžko dostupných místech

– Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou 
 změnu aplikace
– Dvojprstový spínač s regulací rychlosti
– Ovládání jednou rukou
– Optimální poměr síly k hmotnosti
– LeD pro osvětlení místa práce

– Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou 
 změnu aplikace
– Dvojprstový spínač s regulací rychlosti
– Ovládání jednou rukou
– LeD pro osvětlení místa práce
– síťové nářadí

OMNI12c OMNI18c OMNI300c

Napětí                                                                12 V

Oscilační frekvence naprázdno (OMNI-MT)       20000 min-1

Oscilační úhel nalevo/napravo (OMNI-MT)       1,5°/1,5°

Napětí                                                                18 V

Oscilační frekvence naprázdno (OMNI-MT)       20000 min-1

Oscilační úhel nalevo/napravo (OMNI-MT)       1,5°/1,5°

Výkon                                                                  300 W

Oscilační frekvence naprázdno (OMNI-MT)       20000 min-1

Oscilační úhel nalevo/napravo (OMNI-MT)       1,5°/1,5°

3 ZÁkLADNí JeDNOTkY, 7 hLAV,

100+ MOŽNOSTÍ
JeDeN sYsTÉM
OMNIPRO je revoluční systém, který umožní uživatelům přizpůsobit svůj systém 
k aplikaci. Všechny hlavy a základní jednotky jsou vzájemně zaměnitelné, nejlepší 
poměr výkonu základny a hlavy pro maximální produktivitu.
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MuLTIFuNkČNí 
hLAVA 
OMNI-MT 
4935 4271 31

kLADIVOVÁ 
hLAVA  
OMNI-hh
4935 4407 10

RÁZOVÁ 
hLAVA
OMNI-Ih
4935 4271 32

PRAVOÚhLÁ 
VRTAcí/
ŠROubOVAcí 
hLAVA
OMNI-RAD
4935 4271 30

hLAVA 
ŠAVLOVÁ PILA
OMNI-Rh
4935 4319 80

RÁČNOVÁ 
hLAVA 
OMNI-IR
4935 4315 65

hLAVA PRO 
PŘíMOČARÉ 
ŘeZÁNí  
OMNI-Jh
4935 4274 95

NEJLEPŠÍ 
eRgONOMIe

NEJLEPŠÍ
VÝkON

NEJDELŠÍ
DObA PROVOZu

VŠECHNY HLAVY A ZÁKLADNÍ JEDNOTKY JSOU ZAMĚNITELNÉ

Omni 12 c nabízí výjimečnou ergonomii  
Lehká, kompaktní základní jednotka je ideální  
pro práci na těžko přístupných místech

Omni 18c poskytuje lepší výkon a delší dobu provozu  
než 12 V základní jednotka a při tom si zachovává  
výhody akumulátorové přenositelnosti.

Omni 300c s výhodami elektrického nářadí je 
doporučeno k aplikacím při kterých akumulátorové 
nářadí je nedostatečné
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ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ – SET1

Typ: OMNI-300 SET1
Obj. číslo: 4935 4317 90

12 V 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ 
VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

Typ: BS 12C2 LI-151B 
Obj. číslo: 4935 4283 85

18 V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ – SET1

Typ: OMNI 18C LI-152B SET1 
Obj. číslo: 4935 4406 44

Standardní vybavení –  
multifunkční hlava, příslušenství, taška

Standardní vybavení –  
1 x 1,5 Ah ProLithium-Ion aku,  
nabíječka, taška

Standardní vybavení –  
multifunkční hlava, 2 x 1,5 Ah ProLithium-Ion  
aku, nabíječka, taška

SPECIFIKACE

PŘEDNOSTI

SPECIFIKACE

PŘEDNOSTI

OMNI-300 SET1

BS 12C2 LI-151B

OMNI 18C LI-152B SET1

3.015 Kč
cena vč. DPH

4.900 Kč
akční cena vč. DPH

7.300 Kč
akční cena vč. DPH

888 Kč
cena vč. DPH

2.100 Kč
cena vč. DPH

1.255 Kč
cena vč. DPH

1.008 Kč
cena vč. DPH

2.143 Kč
cena vč. DPH 1.916 Kč

cena vč. DPH

1.700 Kč
akční cena vč. DPH

Typ: OMNI 12C LI-152B SET1 
Obj. číslo: 4935 4407 65

4.700 Kč
akční cena vč. DPH

Též k dodání 12 V verze: 
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NOVÉ TechNOLOgIe LI-ION

Technologie Li-Ion od AEG POWERTOOLS poskytuje optimální užitek pro dnešní profi uživatele 
i třemi způsoby ochrany stroje i akumulátoru:

1) OCHRANA PŘED TEPELNýM PŘETÍŽENÍM
Ochrana proti přetížení stále monitoruje teplotu aku a automaticky působí  
proti přehřátí, tím se prodlužuje i životnost akumulátoru

2) OCHRANA PROTI PROUDOVÉMU PŘETÍŽENÍ
Velký procházející proud může poškodit články, zkracuje se tím životnost  
baterie. Ochrana před proudovým přetížením chrání ProLithium-Ion tak,  
že při nárůstu proudu baterii odpojí a potom ji zase resetuje, neztrácí  
se produktivita

3) INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKU
Individuální sledování článku zajišťuje to, že každý článek je využíván  
na své maximum. sledování článků při nabíjení zajišťuje jejich  
nepoškození při nabíjení

KONTROLA TEPLOTY KONTROLA JEDNOTLIVýCH 
ČLÁNKŮSLEDOVÁNÍ VELIKOSTI PROUDU

TROJNÁSOBNÁ OCHRANA – MAXIMALNÍ TRVANLIVOST – KOMPATIBILNÍ SE STARýMI TYPY

OCHRANA PŘED
TEPELNýM 
PŘETÍŽENÍM

OCHRANA 
PROTI PROUDOVÉMU 
PŘETÍŽENÍ

INDIVIDUÁLNÍ
SLEDOVÁNÍ
ČLÁNKŮ

13 mm jednoob-
jímkové kovové 
sklíčidlo 
pro lepší uchopení

2 rychlosti
0 – 450/0 – 1500 ot./min

Zlepšený motor  
poskytuje 50 Nm kr.  
moment

Celková délka
196 mm

NOVÁ GENERACE  

VýKONU

LED dioda  
osvětluje místo 
práce 

kratší a lehčí ale s VěTŠíM VÝkONeM a lepšími 
vlastnostmi, Aeg PowerTools zavádí novou 
generaci aku nářadí ...

2 x 1,5 Ah Li-Ion

4

18 V SADA - JP2A18LI-152B
Typ: JP2A18LI-152b

Obj. číslo 4935 4408 35BS 18 C 
• Nový 4-pólový bezrámový motor a  kompaktní převodovka
• Malý, kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
• Délka pouze 186 mm
• krouticí moment 51 Nm (1,5 Ah) poskytuje plný výkon
• 2 rychlosti: 0–450/0–1650 ot./min.
• Integrovaná spojka a FIXTec sklíčidlo, kompaktní konstrukce
• LeD pro osvětlení místa práce
• Pravý – levý chod
• Vlastnosti ProLithium-Ion aku technologie s ochranou proti přetížení 
 pro max. životnost aku a stroje

BSS 18 C 
• Velmi kompaktní dobře vyvážený rázový utahovák
• Délka pouze 145 mm
• Velký krouticí moment 158 Nm
• 3100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
• Průmyslová kovová převodovka zaručuje 
 dlouhou životnost
• upnutí šestihran ¼"
• LeD pro osvětlení místa práce
• Vlastnosti ProLithium-Ion aku technologie s ochranou
 proti přetížení pro max. životnost aku a stroje Standardní vybavení –

2 x 1,5 Ah ProLithium-Ion aku, 
nabíječka, taška

SKVĚLÁ
NABÍDKA!

Typ: bs 18 g2 LI-152c  
Obj. číslo: 4935 4339 50

9.500 Kč
akční cena vč. DPH

5.800 Kč
akční cena vč. DPH



76

14,4 V  KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK - SET 12 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA - SET

Typ: BS 14C LI-KIT3X 
Obj. číslo: 4935 4338 31

Standardní vybavení –  
přední madlo, FIXTec adapter, kovový  
hl.doraz, 4 m kabel a kufr

POWERTOOLS

BSB 12 G NC SET
• kompaktní a výkonný pro dokončování všech 
 stavebních prací
• Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
• 2 rychlosti: 0 – 350/0 – 1350 ot./min
• 24 nastavení točivého momentu
• Jednoduché sklíčidlo FIXTec 10 mm s kovovými čelistmi
• 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití 
 mezi funkcemi

BS 14C LI-SET3X
• Velmi kompaktní vrtačka/šroubovák délka jen 186 mm
• Nový výkonný bezrámový motor poskytující 
 max. moment 43 Nm 
• 2 rychlosti – 0 – 400 / 0 – 1500 ot./min
• 13 mm FIXTec sklíčidlo
• Vlastnosti Aeg ProLithium Ion aku technologie 
 s ochranou proti přetížení pro maximální životnost 
 aku a stroje

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 24 XE
• Výkonný motor 720 W
• kapacita vrtání do betonu max. 24 mm
• Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
• FIXTec, rychlá výměna sklíčidla
• bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
• elektronika pro plynulou regulaci otáček
• Funkce vypínání příklepu pro vrtání do 
 dřeva nebo kovu
• Mechanizmus přepínání směru vpřed – vzad
• softgrip a ergonomická konstrukce 
 pro pohodlnou manipulaci

5 KG KOMBI KLADIVO

KH 5 G
• Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě – energie 
 úderů 9 J (7,5 J ePTA ), příkon: 1100W, počet otáček: 
 450 min-1, počet úderů: 3000 min-1, hmotnost: 6,3 kg
• 2 funkční sDs-Max kombi kladivo
 – Vrtání - vrták: 40 mm/tunelový vrták: 65 mm/
   korunka 105 mm
 – Funkce sekání
• Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro  
 ideální nastavení úhlu břitu sekáče
• bezpečnostní spojka chráni kladivo i obsluhu při 

zaseknutí vrtáku
• Nízka hladina vibrací 16 m/s2

 zlepšuje dovolenou dobu užívání 
 za den
• softgripové madlo

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 600 R
• kompaktní a výkonný motor 630 W
• kompaktní a ergonomická konstrukce 
 nabízí excelentní ovládání
• Řízení počtu otáček s přepínáním 
 levého a pravého chodu
• Vypnutí příklepu pro vrtání bez 
 příklepu
• celokovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm
• 43 mm průmer krku pro použití u stojanů 
 na vrtačku
• Rychlost otáčení se nastavuje regulačním
 kolečkem

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB 22-2 E
• kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 1010 W
• AVs antivibrační systém pro komfortní práci
• bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
• 2-rychlostní převodovka
• ergonomická konstrukce pro bezpečnou 
 a komfortní práci
• stavitelná rychlost, pravý / levý chod
• Možnost vypnout příklep při vrtání
• kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Typ: BSB 12 G NC SET 
Obj. číslo: 4935 4194 80

Typ: KH 24 XE  
Obj. číslo: 4935 4282 20 

Typ: KH 5 G  
Obj. číslo: 4935 4181 60

Typ: SBE 600 R  
Obj. číslo: 4935 3817 00

Typ: SB 22-2 E
Obj. číslo: 4935 4110 30

Standardní vybavení –  
sklíčidlo, přední madlo, kovový  
hl. doraz, kabel

Standardní vybavení –  
přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a kufr 

PŘÍMOČARÁ PILA HOBLÍK

Typ: STEP 70
Obj. číslo: 4935 4129 00

Standardní vybavení –  
plátek, vak na piliny, 4 m kabel a kufr

POWERTOOLS

PL 750
• Výkonný 750 W motor
• Levé a pravé odvádění hoblin pro větší pohodlí
• bota chrání základnu, ostří a pracovní povrch
• Nastavení hloubky 0,2 mm pro lepší ovládání a přesnost
• Indikátor hloubky

STEP 70
• ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
• 4 stupně nastavení předkyvu
• elektronická plynulá regulace otáček

RUČNÍ DELTA BRUSKA

FDS 140 
• Neobyčejně kompaktná 280 W listová bruska
• Ideální pro práci ve stísněných prostorech 
 a nad hlavou
• Delta základna pro koutové broušení
• háček a oko a velká uvolňovací poutka 
 pro pohodlnou výměnu papíru
• Odstraňování prachu pomocí 
 prachového pytle nebo 
 absorpčního systému
• Rukojeť s měkkým gripem

BRUSKA ½ BRUSNÉHO PLÁTNA

FS 280
• Výkonný motor 440 W
• Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce
• Pohodlné uchycení brusiva – suchý zip
• Odsávání prachu buď do filtračního vaku 
 či do vysavače

14,4 V  KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 

BS 14C LI
• Velmi kompaktní vrtačka/šroubovák délka 
 jen 186 mm
• Nový výkonný bezrámový motor poskytující 
 max. moment 43 Nm 
• 2 rychlosti – 0 – 400/0 – 1500 ot./min
• 13 mm FIXTec sklíčidlo
• Vlastnosti Aeg ProLithium Ion aku technologie 
 s ochranou proti přetížení pro maximální 
 životnost aku a stroje

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

PT 560
• Teplovzdušná pistole 1500 W s nastavením 
 teplot (300°/560°)
• Robustní ventilátor pro 
 nepřetržitý provoz
• Protiskluzová plocha 
 pro stacionární použití

Typ: PL 750
Obj. číslo: 4935 4191 40

Typ: FDS 140 
Obj. číslo: 4935 4160 90

Typ: FS 280 
Obj. číslo: 4935 4192 80

Typ: BS 14C Li-152C 
Obj. číslo: 4935 4284 25

Typ: PT 560
Obj. číslo: 4935 4135 50

Standardní vybavení –  
4 m kabel, 3 x brusivo- zrnitost:  
80, 120, 240, prachový pytel a madlo

Standardní vybavení –  
2 x 1,5 Ah ProLithium-Ion aku,  
nabíječka a kufr

Standardní vybavení –  
2 ostří, okrajové vodítko, sáček na 
prach, klíč

Standardní vybavení –  
3 ks brusiva zrnitost 60/80/120, prachový 
pytel, delta základní deska, 4 m kabel

Standardní vybavení –  
4 m kabel, přídavné madlo,
hloubkový doraz 

Standardní vybavení –  
2 x 1,5 Ah ProLithium-Ion aku, nabíječka, 100 ks 
sada příslušenství, kufr

Standardní vybavení – 2 x 1,4 Ah NicD 
akumulátor, nabíječka, 100 ks sada příslušenství, 
univerzální nůž, 8 m svinovací metr

6.544 Kč
cena vč. DPH

12.100 Kč
akční cena vč. DPH

9.300 Kč
akční cena vč. DPH

5.838 Kč
cena vč. DPH

3.040 Kč
cena vč. DPH

4.276 Kč
cena vč. DPH

3.900 Kč
akční cena vč. DPH

3.500 Kč
akční cena vč. DPH

4.500 Kč
akční cena vč. DPH

3.000 Kč
akční cena vč. DPH

1.500 Kč
akční cena vč. DPH

6.958 Kč
cena vč. DPH



SET ÚHLOVýCH BRUSEK WS 2200-230 A WS 6-125 SET ÚHLOVÁ BRUSKA - SET

Typ: WS 2200-230 & WS 6-125 SET
Obj. číslo: 4935 4311 40

Standardní vybavení –  
2 x přídavné madlo, 2 x matice, 2 x klíč,  
2 x ochranný kryt, kufr

POWERTOOLS

WS 12-125 XE SET
• Motor s vynikajícím výkonem 1200 W
• Počet otáček naprázdno: 2800 – 11000 min-1

• elektronická regulace rychlosti, nižší počet 
 otáček pro dokončovací práce
• konstantní otáčky pro všechny aplikace
• celokovová převodovka pro velkou životnost
• Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost 
 místa práce
• Optimalizované chladicí dřážky brání přehřívání 
 dojdeli k náhodnému zablokování
• Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
• Pantentovaná FIXTec matice, snadná výměna kotouče
• kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
• AVs boční madlo pro komfort a bezpečnost
• Aretace hřídele

WS 2200-230
• Výkonný 2200 W motor, průměr kotouče: 230 mm
• Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
• komfortní velkoplošný vypínač

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA - SET

WS 9-125 D SET
• Motor s vynikajicím výkonem 900 W
• celokovová převodovka pro velkou životnost
• Plochá kovová hlava pro dobrou viditelnost místa 
 práce v úzkých místech
• Optimalizované chladicí dřážky brání přehřívání 
 dojde-li k náhodnému zablokování
• kompaktní délka a obvod pro pohodlnou 
 práci po celý den
• Nízká hmotnost pro nejlepší manipulaci
• AVs přední madlo pro komfort a bezpečnost
• Náazu odolný kryt, nastavitelný bez 
 použití nástroje
• Aretace hřídele

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 6-125
• Výkonný motor 700 W
• ergonomická, kompaktní konstrukce
• kovová převodovka pro delší životnost
• směrování vyfukovaného vzduchu
• Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
• Plochá kovová převodová hlava umožňující 
 dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná 
 hloubka řezu
• Vylepšený průtok vzduchu
• Aretace hřídele

Typ: WS 12-125 XE SET 
Obj. číslo: 4935 4195 05

Typ: WS 9-125 D set
Obj. číslo: 4935 4335 25

Typ: WS 6-125
Obj. číslo: 4935 4134 90

Standardní vybavení –  
AVs madlo, ochranný kryt, upínací garnitura, kabel 4 m,  
2 x diam. kotouč, kufr

Standardní vybavení –  
přídavné madlo, upínací garniture,  
kabel

© AEG POWERTOOLS
Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální 
stav a mohou být bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při 
překladu či tisku neručíme. Akce je platná od 15.01.2013 do 31.07.2013 
a nebo do vyprodaní zásob. 
Vytisknuto ve Velké británii. (4939 5943 93) – 01/2013

A&M Elektrické Nářadí s.r.o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
Tel: +420 244 402 531
Fax: +420 244 402 536
e-mail: kancelar@tti-emea.com
www.aeg-powertools.cz

Standardní vybavení –  
AVs přední madlo, bezpečnostný kryt, FIXTec matice, klíč, kabel,  
3 x segment. kotouč, 1 x pružný kotouč, 10 x fibr-kotouč, kufr

Váš partner:Výkonní profesionálové od r. 1898

WS 6-125
• Výkonný 700 W motor, průměr kotouče: 125 mm
• kovová převodovka pro delší životnost
• Vylepšený průtok vzduchu

7.058 Kč
cena vč. DPH

1.704 Kč
cena vč. DPH

4.000 Kč
akční cena vč. DPH

2.800 Kč
akční cena vč. DPH


