
work. don’t play.
  KOMPRESORY METABO

    NEJLEPŠÍ PRO PRÁCI S TLAKEM: 

KOMPRESORY METABO BASIC, POWER A MEGA  

  URČENO
    PRO VAŠÍ
    STAVBU  



VÝKON

  BASIC    MEGA  

  Lehké, dobře ovladatelné pístové 

kompresory – vhodné pro malé, 

ale i velké komerční použití.  

  Kompresory poháněné klínovým 

řemenem s extrémním výkonem, 

osvědčené pro náročná profesionální 

použití.  

  METABO KOMPRESORY MAJÍ VZDUCH 

I PRO TY NEJTVRDŠÍ ČINNOSTI.

    Sponkování,hřebíkování, výměna nebo huštění pneumatik, lakování nebo čištění, 

v každé oblasti použití jsou požadovány zcela speciální vlastnosti a výkony. Široký 

sortiment kompresorů Metabo vám vždy nabízí vhodný výkon: od lehkého a dobře 

ovladatelného kompresoru z řady Basic přes kompaktní a mobilní řadu Power 

až k extrémně výkonnostní modelové řadě Mega pro dlouhodobé používání. Vedle 

perfektního sladění všech komponentů mají ještě jedno společné: Každý model 

kompresoru byl testován tak dlouho, dokud nebylo dosaženo kvality, kterou 

potřebujete i pro to nejtvrdší nasazení. Na to vám dáváme u všech kompresorů 

nejen své slovo, ale i 3letou záruku XXL a 10letou záruku na nádobu proti 

prorezavění.   Metabo. Work. Don’t play.  



  Stlačený vzduch kompresoru poskytuje velké množství energie. Ale jen se správným 

nástrojem ji dokážete plně využít. Na pneumatické nástroje Metabo se můžete spoleh-

nout: Od sponkovací pistole přes ráčnový šroubovák až k excentrické brusce. Nespočet-

někrát byly naše výrobky použity řemeslníky na stavbách. V perfektní souhře s našimi 

kompresory tak zvládnete každou úlohu, na plný výkon.  

  VY NABÍZÍTE VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM 

KVALITNÍ PRÁCI. MY VÁM ZASE 

VHODNÝ NÁSTROJ.  

  Mnoho síly na jednom místě  

    Tak jdou i větší brousicí práce rychle a bezpečně 

od ruky.  

  Čistě a kvalitně řezat  
    Všechny Metabo kompresory a nástroje jsou 

dimenzovány pro trvalé zatížení.  

  Váš věrný společník  

    Snadná manipulace díky dobrým kolům. Lehce tak 

dostanete potřebný výkon kamkoliv.  

  *   Naši kompletní nabídku výrobků najdete na internetu na adrese 

www.metabo.cz.  

  PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA ES 7700  *  

  Číslo výrobku     0901061017  

  Číslo výrobku     0901061009  

  Číslo výrobku     0901054720  

  PILA NA KAROSERIE KS 6000  *  

  PNEUM. KOMBINOV HŘEBÍKOVAČKA KOMBI 40/50  *  

  Univerzálně použitelná k broušení rovných a klenutých ploch, 

dřeva, plastů, neželezných kovů a ocelového plechu

•     Antivibrační vícesložková skříň: 

stabilní, protiskluzová úprava, 

izolace proti chladu

•     Pro mokré a suché broušení  

  Vhodná k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a sklolaminátu

•     Nastavitelný ochranný držák, přesné nastavení hloubky řezu

•     Bezpečnostní páčka proti 

neúmyslnému zapnutí  

  K použití sponek a hřebíků

•     Snadná změna ze sponek na hřebíky 

a opačně - bez přestavby

•     Jednoduché ovládání, nízká 

hmotnost  



  Metabo Basic
    Velikost nádoby až 50 litrů

    Tlak do 10 barů

    

    Znaky vybavení  
•     K dostání s olejovým i bezolejovým a bezúdržbovým 

pístovým kompresorem

•     Jednofázový / střídavý proud

•     Tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost

•     Dobrý studený start díky tlakovému spínači s náběhovým ventilem

•     Pracovní tlak regulovaný redukčním ventilem s manometrem

•     Doplňkový manometr pro zobrazení tlaku nádoby

•     Nádoba a spodní část povrstvené plastem

•     Pogumovaná, stabilní kola a rukojeť pro pohodlné, mobilní 

použití  

  BASICAIR 350  

  10letá záruka proti 

prorezavění nádoby  

  PŘEHLED PROGRAMU KOMPRESORŮ METABO  

  SROVNATELNÉ 
PARAMETRY STROJE  

  CLASSICAIR
    255  

  BASICAIR 
    250  

  BASIC 
    260  

  BASIC 
    265  

  BASICAIR 
    350  

  POWER 
    150  

  POWER 
    260  

  Zvláštní přednosti    Bezolejový    Bezolejový    Bezolejový  

  Efektivní dodávané množství    120 l/min    120 l/min    125 l/min    125 l/min    150 l/min    46/1,6 l/min    110 l/min  

  Max. tlak    8 bar    8 bar    8 bar    8 bar    10 bar    8 bar    8 bar  

  Jmenovitý příkon    1,5 kW    1,5 kW    1,5 kW    1,5 kW    1,8 kW    0,75 kW    1,5 kW  

  Velikost nádoby    24 l    24 l    24 l    50 l    50 l    3 l    4 l  

  Hmotnost    27 kg    28 kg    22 kg    25 kg    33,5 kg    16 kg    18 kg  

  Číslo výrobku    0230025500    0230125000    0230026203    0230022216    0230135000    0230023204    0230026211  

  W = střídavý proud 230 V/50 Hz D = trojfázový proud 400 V/50 Hz  

  POUŽITÍ  

  Hřebíkování  

  Sponkování  

  Výměna pneumatik  

  Šroubování  

  Vrtání  

  Sekání  

  Řezání pilou  

  Opískování  

  Broušení  

  Lakování  

  Huštění pneumatik/měření  

  Čištění  

  Postřik  

  Těsnění/mazání  

  POUŽITÍ         méně vhodné         velmi vhodné  

  NOVINKA    NOVINKA  



  Metabo Power
    Velikost nádoby až 24 litrů

    Tlak až 10 barů

    
    Znaky vybavení  
•     Jednofázový / střídavý proud

•     Armatury a ovládací prvky v trubkovém rámu chráněné 

a dobře viditelné

•     Dva manometry pro regulování pracovního tlaku a tlaku 

v nádobě

•     Tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost

•     Pogumovaná, stabilní kola a rukojeť pro mobilní použití 

a pohodlný transport

•     Bez hluku a vibrací  

  POWERAIR V400  

  10letá záruka proti 

prorezavění nádoby  

  POWERAIR
    350  

  POWERAIR 
    V400  

  MEGA 
    350 W/D  

  MEGA
    370/100 W/D  

  MEGA 
    490/50 W/D  

  MEGA
    490/100 W/D  

  MEGA 
    500 W/D  

  MEGA
    500/150 D  

  MEGA
    550/200 D  

  150 l/min    180 l/min    165 l/min    150 l/min    220 l/min    220 l/min    240/8,5 l/min    290 l/min    350 l/min  

  10 bar    10 bar    10 bar    10 bar    10 bar    10 bar    10 bar    10 bar    11 bar  

  1,8 kW    2,2 kW    2,2 kW    1,7 kW    2,4 kW    2,4 kW    2,2 kW    2,6 kW    4,55 kW  

  23 l    24 l    50 l    90 l    50 l    90 l    60 l    150 l    200 l  

  34,5 kg    47 kg    52 kg    56 kg    46 kg    56 kg    88 kg    85 kg    109 kg  

  0230135100    0230140000  
  W: 0230035040
    D: 0230035059  

  W: 230137000
    D: 230137100  

  W: 0230145000
    D: 0230145100  

  W: 0230145200
    D: 0230145300  

  W: 0010050081
    D: 0010056004  

  0230148000     0230155000   

  NOVINKA    NOVINKA    NOVINKA    NOVINKA    NOVINKA    NOVINKA    NOVINKA  



  Číslo výrobku  :     0901059748  

  Číslo výrobku  :     0901054509  

  Číslo výrobku  :     0901026742  

  RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" SR 2900  *  

  PÍSKOVACÍ, TRYSKACÍ ZAŘ. SSA 176  *  

  MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK RF 100  *  

•   Vysoce výkonný utahovák pro 

výměnu pneumatik, opravy 

a montáže

•     Vysoké otáčky a silný utahovací 

moment  

  Metabo Mega
    Velikost nádoby až 200 litrů

    Tlak až 15 barů

    
    Znaky vybavení  
•     Robustní kvalita s dlouhou životností

•     Dvouválcový kompresor se stabilní ochrannou mřížkou 

řemene

•     Dva manometry pro regulování pracovního tlaku a tlaku 

v nádobě

•     Tepelná ochrana motoru

•     Až 3 značkové rychlospojky

•     Tlakový spínač s náběhovým ventilem pro dobrý rozběh 

v chladu

•     Velké, pogumované pneumatiky a rukojeť pro maximální 

pohyblivost  

•   Odstraňuje zbytky rzi a barev 

v rozích, na svarech a malých 

plochách  

  Ke kontrole a huštění pneumatik

•     Manometr a pryžová ochrana

•     S nástrčným ventilem  

  MEGA 550/200 D  

  10letá záruka proti 

prorezavění nádoby  

  MEGA 
    600 D  

  MEGA
    650/200 D  

  MEGA 
    700 D  

  MEGA 
    715 D  

  330 l/min    420 l/min    440 l/min    360 l/min  

  10 bar    11 bar    10 bar    15 bar  

  3 kW    5 kW    4 kW    4 kW  

  90 l    200 l    90 l    90 l  

  103 kg    132 kg    119 kg    125 kg  

  0010060338    0230165000     0010070058    0010071500  

  NOVINKA  



  POWERAIR V400  

SÍLA

  POWER  

  Kompaktní a mobilní pístový kompresor pro 

profesionální použití v interiéru a na stavbách – 

ideální ke sponkování a hřebíkování i k profukování 

potrubí.  

  Pogumované rukojeti   

    K pohodlné přepravě.  

  Dobrá manipulace  

    Díky velkým, stabilním kolům.  

  Nízkootáčkový motor   

    S malou hlučností a malými 

vibracemi.  

  Nádoba o objemu 24 litrů   

    Vysoká výkonnostní rezerva 

pro různorodé úlohy.  

  Silný dvouválcový agregát  

    Maximální výkon pro 

ty nejnáročnější úlohy.  

  Redukční ventil s manometrem   

    Pro regulaci pracovního tlaku  
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  Přímé brusky  

  např. přímá bruska STS 7000

    Obj. č.     0901006040  

  Ofukovací pistole  

  např. ofukovací pistole BP 60

    Obj. č.     0901025718  

  Stříkací pistole na barvy  

  např. stříkací pistole na barvy 

FB 2200 HVLB

    Obj. č.     0901054460  

  Pískovací tryskací zařízení  

  např. pískovací tryskací zařízení 

SSA 176

    Obj. č.     0901054509  

  Vrtačky  

  např. vrtačka BM 500

    Obj. č.     0901054533  

  Měřicí přístroje pro huštění pneumatik  

  např. měřicí přístroj pro huštění 

pneumatik RF 480

    Obj. č.     0901054630  

  Hřebíkovačky/sponkovačky  

  např. narážecí hřebíčkovačka 

SKN 50

    Obj. č.     0901054738  

  Rázové utahováky  

  např. rázový utahovák 1“ SR 4500

    Obj. č.     0901059764  

  Excentrické brusky  

  např. excentrická bruska ES 7700

    Obj. č.     0901061017  

  Ráčnové utahováky  

  např. ráčnový utahovák ½“ RS 4000

    Obj. č.     0901063273  

  Úhlové brusky  

  např. úhlová bruska WS 7400

    Obj. č.     0901063710  

  Sekací kladiva  

  např. sekací kladivo MHS 5050

    Obj. č.     0901063729  

  Šroubováky  

  např. šroubovák DS 1610

    Obj. č.     0901012440  

  Stříkací pistole  

  např. kombinovaná stříkací pistole 

UBS 820

    Obj. č.     0901054479  

  Mycí a čisticí pistole  

  např. mycí a čistící pistole WRP 61

    Obj. č.     0901056110  

  Tlakové maznice  

  např. tlaková maznice FP 8500

    Obj. č.     0901060983  

  Kartušové pistole  

  např. kartušová pistole KP 950

    Obj. č.     0901058911  

  Pily na karoserie  

  např. pila na karoserie KS 6000

    Obj. č.     0901061009     

  ŠIROKÝ SORTIMENT PNEUMATICKÝCH NÁSTROJŮ METABO

    Naši kompletní nabídku výrobků najdete na internetu na adrese www.metabo.cz.  

  www.metabo.cz  


