
ULTRA SILNé
ULTRA KOMPATIBILNÍ
ULTRA TRVANLIVé

Technická data BS 14,4 LT

Max. točivý moment 55 Nm

Napětí akumulátoru 14,4 V / 4,0 Ah (2x)

Hmotnost 1,8 kg

AKU VRTAčKA BS 14,4 LT 

cENOVý HIT 

Kč 8.990,–
Obj.č. 6.02137.61

Více info na straně č. 3

ULTRA KOMPATIBILNÍ
ULTRA TRVANLIVé
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reds

cENOVý HIT 

Kč 2.990,–
Obj.č. 6.02113.00

KOMPAKTNÍ TVAR A VYSOKÝ VÝKON nynÍ S 3,0 aH

  

cENOVý HIT 

Kč 6.990,–
Obj.č. 6.85018.00

•  vysoce výkonná a kompaktní pistole na kartuše

•  velmi vysoký tlak - 4415 N

•  celokovové převody pro vyšší zatížení a delší životnost

•  vynikající technologie akumulátorů a nabíjení

•  plynulá regulace otáček v rukojeti dle potřeby

•  auto reverse - zamezí zbytečnému vytlačování materiálu

•  vhodné kro kartuše 310 ml, 400 ml a 600 ml

•  vysoce výkonný kompaktní motor

•  magnetizovaný upínací přípravek s 

vnitřním šestihranem

•  vynikající technologie akumulátorů a 

nabíjení

•  kryt převodu z tlakového hliníkového 

odlitku

•  elektronika Variospeed (V)

•  elektronika ESCP (ochrana jednot-

livých článků)

•  Combo 12 obsahuje: PowerMaxx 12, 

PowerImpact 12,  PowerLed 12, úhlo-

vý šroubovací nástavec

AKU PISTOLE NA KARTUŠE POWERMAXX KP
AKU cOMBO 12

POWERMAXX BS POWERMAXX BS PRO

Kč 4.990,–
Obj. č. 6.00091.55

Kč 6.990,–
Obj. č. 6.02117.00

Kč 6.990,–
Obj. č. 6.00092.51

Technická data PowerMaxx KP

Rychlost vytlačování 3 mm/s - 10 mm/s

Napětí akumulátoru 10.8 V / 1,5 Ah (1x)

Hmotnost 2,5 kg

Technická data PowerMaxx BS

Max. točivý moment 28 Nm

Napětí akumulátoru 10.8 V / 1,5 Ah (1x)

10.8 V / 3,0 Ah (1x)

Hmotnost 1,35 kg

Technická data PowerMaxx BS PRO

Max. točivý moment 28 Nm

Napětí akumulátoru 10.8 V / 3,0 Ah (2x)

Hmotnost 1,35 kg

•  vysoce výkonný kompaktní motor

•  magnetizovaný upínací přípravek s vnitřním šestihranem

•  vynikající technologie akumulátorů a nabíjení

•  kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

•  elektronika Variospeed (V)

•  elektronika ESCP (ochrana jednotlivých článků)

•  stavební akumulátorové rádio s integrovanou nabíječkou

•  mimorádně robustní a zároveň nejlehčí radio v této třídě 

s integrovanou nabíječkou na články 10,8 V

•  lze provozovat se zdrojem na 220 V nebo na aku článek

•  digitální tuner s podsvíceným displejem a funkcí Auto Scan

•  fl exibilní anténa, vysoce výkonné reproduktory

•  odolné proti stříkající vodě, prachu a nárazuvzdorné

4.415 ntlak

plynulá regulace otáček

RÁDIO S NABÍJEčKOU POWERMAXX Rc 12 

nOVINKA



cENOVý HIT cENOVý HIT 

 

  

•  elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu

  počtu otáček

•  20 nastavitelných točivých momentů,

  plus stupeň pro vrtání

•  rychlobrzda pro následné rychlé šroubování

•  práce s malou námahou díky perfektní ergonomii

•  zamezení poškození z přehřátí díky zabudované 

ventilaci

•  elektronika Variospeed (V)

•  20 nastavitelných točivých momentů,

  plus stupeň pro vrtání

•  motor s vysokým výkonem a malou konstrukční

  velikostí

•  elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou 

kontrolou teploty (ESCP)

•  integrované LED pracovní osvětlení

•  elektronika Variospeed (V)

•  20 nastavitelných točivých momentů,

  plus stupeň pro vrtání

•  motor s vysokým výkonem a malou konstrukční  

velikostí

•  elektronická ochrana proti přetížení s integrova-

nou kontrolou teploty (ESCP)

•  integrované LED pracovní osvětlení

cENOVý HIT 

Kč 3.490,–
Obj.č. 6.02172.51

cENOVý HIT 

Kč 6.490,–
Obj.č. 6.02190.50

cENOVý HIT 

Kč 8.990,–
Obj.č. 6.02137610

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02135.51

cENOVý HIT 

Kč 5.990,–
Obj.č. 6.02136.50

AKU VRTAčKA BS 12 NIcD 
AKU VRTAčKA BS 14,4 LI

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAčKA SB 18 LI

AKU VRTAčKA BS 18 LI

AKU VRTAčKA BS 14,4 LT 

cENOVý HIT 

AKU VRTAčKA BS 14,4 LT 

Technická data BS 12 Nicd

Max. točivý moment 32 Nm

Napětí akumulátoru 12 V / 1,7Ah (2x)

Hmotnost 1,7 kg

Technická data BS 14,4 Li

Max. točivý moment 40 Nm

Napětí akumulátoru 14,4 V / 1,3 Ah (2x)

Hmotnost 1,35 kg

Technická data BS 14,4 LT

Max. točivý moment 55 Nm

Napětí akumulátoru 14,4 V / 4,0 Ah (2x)

Hmotnost 1,8 kg

Technická data BS 18 Li

Max. točivý moment 48 Nm

Napětí akumulátoru 18 V / 1,3 Ah (2x)

Hmotnost 1,4 kg

Technická data SB 18 Li

Max. točivý moment  48 Nm

Napětí akumulátoru 18 V / 1,3 Ah (2x)

Hmotnost 1,4 kg

•  3-letá záruka na akumulátorové články

•   možnost impulzního režimu provozu

•   elektronika Variospeed (V)

•   momentová spojka se zvětšeným nastavitelným rozsahem

•   14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání

•   motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí

•   elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou 

teploty (ESCP)

•   vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku

•   upínací stopka (43 mm) pro různé použití

•   integrované LED pracovní osvětlení

•   kryt převodu z vysokotlakého 

 hliníkového odlitku

02-03

•  3-letá záruka na akumulátorové články

•  LED osvětlení pracovního místa

•  elektronika Variospeed (V)

•  ESCP - ochrana jednotlivého článku akumulátoru 

- nedochází k přetížení

•  technologie článků Air Cooled 

•  patentovaný LED ukazatel stavu nabití článku

•  5 nastavitelných točivých momentů, 

 plus stupeň vrtání a vrtání s příklepem

•  rychloupínací kovové sklíčidlo 

 s aretací hřídele pro snadnou výměnu nástroje

•  třístupňová planetová převodovka

•  signalizace přetížení formou akustického tónu

4.0



Technická data BS 18 LTX QUIcK BS 18 LTX X3 QUIcK

Kapacita akumulátoru 4,0 Ah 4,0 Ah

Napětí akumulátoru 18 V 18 V

Max. točivý moment 42/96 Nm 42/96 Nm

Max. točivý moment s PowerX3 - 120 Nm

Průměr vrtání do:  - ocel 13 mm 13 mm

- dřevo 50 mm 50 mm

Rozpětí sklíčidla 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm

Hmotnost  2,0 kg  2,0 kg

Kč 18.990,–
Obj. č.  6.02114.61

PRECISION STOP

Technologie nabíjení AIR cOOLED 

Rychlé nabíjení a delší životnost: Inovované vedení vzduchu

ochlazuje blok akumulátorů během procesu nabíjení:

o 30 % kratší doba nabíjení a delší životnost akumulátorů. 

Přesné zastavení:  

Momentová spojka s přesným ektronickým odpojením

pro extrémně dlouhou životnost stroje. 

•   možnost impulzního režimu provozu

•   elektronika Variospeed (V)

•   momentová spojka se zvětšeným nastavitelným rozsahem

•   14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání

•   motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí

•   elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou 

teploty (ESCP)

•   vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku

•   upínací stopka (43 mm) pro různé použití

•   integrované LED pracovní osvětlení

•   kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku

Tři roky záruka na akumulátory  
Vztahuje se na tyto akumulátory:                      

Li-Power Compact, Li-Power Plus a Li-Power Extreme s napětím 14.4 a 18 V 

ULTRA SILNé
Pro veškeré použití s akumulátorovými stroji Metabo o napětí 18 V,

k vrtání, šroubování, řezání nebo broušení: díky naší technologii

Ultra–M dosáhnete s 4,0 Ah akumulátorem o 33 % delší

provozní doby.

ULTRA KOMPATIBILNÍ
Akumulátor pro všechny akumulátorové stroje Metabo o napětí 18 V

(i pro naši řadu akumulátorových strojů INOX pro úpravu povrchu

nerezové oceli).

ULTRA TRVANLIVé
Díky technologii Ultra-M Metabo nabízíme jako výhradní výrobce

elektrického nářadí 3letou plnou záruku na naše akumulátory!

Silné akumulátory kombinované s inteligentním konceptem tvoří nejlepší celek:

Jedinečná souhra inteligentního systému baterie patentovaného 

chlazení baterie „AIR COOLED“ během nabíjení, ochrany jednotlivých 

článků (ESCP) procesorem řízeného systému nabíjení a vybíjení 

Vám ve spojení s konceptem motorů a převodovek 

nabízí optimum pro Vaše dení potřeby.

metabo ultra-m-technologie 
+

*v porovnání s 3,0 Ah články

++
*v porovnání s 3,0 Ah články*v porovnání s 3,0 Ah články

•  BS LTX: se 4pólovým motorem pro nejtvrdší nasazení

•  indikace kapacity ke kontrole aktuálního stavu nabití   

   akumulátorů

•  přesné zastavení pro dlouhou životnost stroje

•  multifunkční kontrolní systém k ochraně stroje

•  možnost impulzního režimu k přesnému šroubování 

    a snadnému navrtávání

•  kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální 

   odvod tepla a stabilitu

•  technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení a dlouhou     

    životnost Kč 14.990,–
Obj. č.  6.02109.61

Technologie Metabo „Impuls“ 

S tímto chytrým systémem lze snadno utáhnout či povolit pevně 

utažené šrouby, dokonce i u poškozené hlavy. Navrtávání hlad-

kých ploch pomocí systému Impuls nyní zvládnete bez důlkování.

PRACUJTE
O 33% DÉLE4.0



Naše nová generace akumulátorů s sebou přináší velké výhody týkající se 
vytrvalosti: Lithium iontový akumulátor 4,0 Ah a jedinečná technologie 
baterie v perfektní shodě zajišťují o 33 % delší provozní dobu u všech strojů 
Metabo o napětí 18 V. Další přidaná hodnota pro Vás: Hmotnost a velikost 
zůstávájí beze změny a odpovídají lithium iontovým akumulátorům Metabo 
3,0 Ah ! Pro Vás to během každodenní tvrdé práce znamená více nezávislosti, 
větší pracovní výkon a více možností

BHA 18 LTX

AKU STAVEBNÍ RÁDIO Rc 14,4-18

4.04.04.0 ASA 18 LTX

STA 18 LTX

W 18 LTX

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAčKA SB 18 LTX

KSA 18 LTX

SSW 18 LTX
4.0

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAčKA SB 18 LTX

NovÁ GENERACE AKUMULÁTORŮ                S ULTRA SILNÝMI PŘEDNOSTMI

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

- 2x akumulátor 4.0 Ah

- točivý moment 96 Nm

- hmotnost 2 kg

- dodáváno s nabíječkou v kufru

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

- bez akumulátoru a nabíječky

- baleno v kartonu

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02106.00

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02269.85

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02298.85

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02128.85

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02268.85

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.02174.85

cENOVý HIT 

Kč 5.990,–
Obj.č. 6.00203.85

cENOVý HIT 

Kč 12.990,–
Obj.č. 6.02145.61

cENOVý HIT 

Kč 13.990,–
Obj.č. 6.02148.61

cENOVý HIT 

12.990,–
Obj.č. 6.02145.61

AKU VRTAčKA BS 18 LTX

- 2x akumulátor 4.0 Ah

- točivý moment 96 Nm

- hmotnost 2 kg

- dodáváno s nabíječkou v kufru

04-05
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VŠE PRO NEREZ:
               AKUMULÁTOROVé PROVEDENÍ

Technická data S 18 LTX 115 SET

Napětí akumulátoru 18 V / 3 Ah (2x)

Počet otáček 3.000 /min

Hmotnost 3,1 kg

Průměr brusného tělesa 100-115 mm

Šířka brusného tělesa 50-100 mm

Technická data BF 18 LTX 90 SET

Napětí akumulátoru 18 V / 3 Ah (2x)

Rychlost pásu 8 m/ s

Šířka pásu 6-19 mm

Užitná délka ramene 90 mm

Hmotnost 2,6 kg

Technická data KNS 18 LTX 150 SET

Napětí akumulátoru 18 V / 3 Ah (2x)

Počet otáček 3.800 /min

Průměr kotouče 150 mm

Hmotnost 3 kg

PÁSOVý PILNÍK     

BF 18 LTX 90 SET BRUSKA KOUTOVýcH SVARŮ                   

KNS 18 LTX 150 SET 

úHLOVÁ BRUSKA            

W 18 LTX 125 INOX SET

Kč 19.990,–
Obj. č. 6.00154.87

Kč 19.990,–
Obj. č. 6.00321.87

Kč 23.990,–
Obj. č.6.00191.87

Kč 19.990,–
Obj. č. 6.00174.87

Světová novinka Metabo: Akumulátorová bruska koutových svarů 
INOX! Akumulátorový specialista k perfektnímu broušení a leštění 
koutových svarů nerezové oceli bez poškození hraničících povrchů

• otočný Li-ion akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
• rameno otočné o 270° a extrémně plochá konstrukce 
• speciální kotouč pro koutové svary: broušení jemných svarů
 bez nástavců, bez poškození hraničících povrchů
• kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power vhodný
 pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo
• štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
• 3letá záruka na blok akumulátorů

Světová novinka Metabo: Akumulátorová úhlová bruska INOX! Univerzální 
sada příslušenství pro broušení svarů WIG, vybrušování škrábanců na trubkách, 
profi lech a plochách

• otočný Li-ion akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
• redukce otáček pro obrábění povrchů za studena
• kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power je vhodný pro celou řadu 18 V LTX
• štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
• 3letá záruka na akumulátory

Novinka: Akumulátorová satinační bruska INOX Metabo. Obrábění povrchů od úběrového broušení 
přes satinování až k leštění do vysokého lesku

•  otočný Li-ion akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
•  bez deformací plechu z ušlechtilé oceli kvůli horku díky optimálně redukovaným otáčkám
•  zvláště silný točivý moment díky dvoustupňové převodovce do pomala
•  štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
•  kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power vhodný pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo
•  světelný signál informuje o zvláštních situacích (např. inicializovaná ochrana
 proti opětovnému rozběhnutí)
•  3letá záruka na blok akumulátorů

Technická data W 18 LTX 125 SET

Napětí akumulátoru 18 V / 3 Ah (2x)

Počet otáček 5.000 /min

Závit vřetene M 14

Průměr kotouče 125 mm

Hmotnost 2,4 kg

               ZPRAcOVÁNÍ NEREZU BEZ OMEZENÍ
SATINAčNÍ BRUSKA          

S 18 LTX 115 SET

Světová novinka Metabo: Akumulátorový pásový pilník INOX! rozsáhlá sada příslušenství pro 
všechny běžné práce, např. broušení, satinování a odstraňování otřepů

•  otočný Li-ion akumulátor pro práci na těžko dostupných místech
•  výměna pilového pásu bez použití nástroje 
•  brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení i na místech pod úhlem
•  kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
•  štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
•  3letá záruka na akumulátory



 SVĚTOVÁ NOVINKA:
               ZPRAcOVÁNÍ NEREZU BEZ OMEZENÍ

Technická data MAG 28 LTX 32

Napětí akumulátoru 25,2 V / 3,0 Ah Lion (2x)

Max. hloubka vrtání 50 mm

Max. průměr vrtáku
– s vrtací korunkou
– se spirálovým vrtákem 

32 mm
13 mm

 Volnoběžné otáčky 380/680 /min

Upínání Morseův kužel MK 2, stopka 
Weldon 19 mm (3/4")

 Výška (vč. motoru) při
– nejnižší poloze 
– nejvyšší poloze

455 mm
615 mm

 Hmotnost 14,5 kg

 Vrtačka s magnetickým upínáním Metabo s akumulátorovou technologií

 je celosvětově jedinečná a prvotřídní při používání. Již nejste závislí

 na elektrické síti a všude můžete vrtat přesně a o 40% rychleji než se 

spirálovými vrtáky. Zda u větrných elektráren, při stavbě mostů a lanovek 

nebo na stožárech: Velká síla upínacích magnetů umožňuje bezpečnou

 práci jak při vertikálním a horizontálním použití tak i při práci nad hlavou – 

osvědčený motor LTX s ochranou proti přetížení zajistí perfektní vrtání.

AKU VRTAčKA S MAGNETIcKýM UPÍNÁNÍM MAG 28 LTX 32 
AKU VRTAčKA S MAGNETIcKýM UPÍNÁNÍM MAG 28 LTX 32 

SVĚTOVÁ NOVINKA

Kč 49.990,–
Obj. č.  6.00334.50 

Kč 25.990,–
Obj. č.  6.00192.87 

PÁSOVÁ BRUSKA NA TRUBKy                 

RB 18 LTX 60 SET 

• pro hrubé broušení, opracování a leštění do zrcadlového lesku

• vhodné pro opracování povrchu nerezové oceli - zábradlí 

• vysoký točivý moment

• štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci

• rychlé přestavení pracovní části bez použití nářadí

• vhodné pro opravu povrchu zábradlí - díky jedinečné konstrukci není 

nutno demontovat zábradlí

• otočná baterie pro práci v těžko přístupných místech.

• velký úhel 190 ° opásání pro efektivní práci

• výměna brusného pásu bez použití nářadí 

• robustní a odolný 4-pólový motor proti opotřebení

• odnímatelný prachový fi ltr pro ochranu před průniku částic

• LED indikátor pro informace o specifi ckých situacích 

• tepelná ochrana proti přetížení

• multifunkční monitorovací systém pro ochranu zařízení a baterie

• AIR-COOLED technologie pro rychlé nabíjení a dlouhou životnost

• výkonná baterie s LED ukazatelem nabití 

Technická data RB 18 LTX 60 SET

Napětí akumulátoru 18 V / 3.0 Ah (2x)

Počet otáček 9,2 m/s

Úhel opásání 190°

Rozměr brusného tělesa 30 x 533 mm mm

HSS KORUNKy „RAPID cUT“ 
unikátní tenké jádro korunek, zajištující • 
vyšší rychlost a nížší odpor
zvláště vhodné použití v akumulátorové • 
vrtačce -MAG 28 LTX 32.
se stopkou Weldon 19 mm (3/4 „)• 
o 30% rychlejší a o 50% více vyvrtaných • 
děr na jedno nabití akumulátoru oproti 
standardním  korunkám

Rozměr Obj.č. ceny s DPH

14 x 30 mm 6.26542.00 Kč 870,-

18 x 30 mm 6.26543.00 Kč 1.030,-

22 x 30 mm 6.26544.00 Kč 1.150,-

26 x 30 mm 6.26545.00 Kč 1.330,-

3-dílná sada 6.26546.00 Kč 3.290,-

(14/18/22 mm včetně centrovacího pinu)

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Kč 4.990,–
Obj. č.  6.00865.50

Kč 2.990,–
Obj. č.  6.00133.81

Kč 2.790,–
Obj. č.  6.00132.81

Technická data SBE 730

Průměr vrtáku do: 
– Beton 
– Ocel 
– Dřevo

 
12 mm 
10 mm 
20 mm

Volnoběžné otáčky 0 – 1.000/0 – 3.100 /min

Točivý moment 28/12 Nm

Hmotnost 2,5 kg

Technická data SBE 900 Impuls

Průměr vrtáku do: 
– Beton 
– Ocel 
– Dřevo

20 mm
13/8 mm
40/25 mm

Volnoběžné otáčky 0 – 1.000/0 – 3.100 /min

Točivý moment 38/14 Nm

Hmotnost 2,5 kg

Technická data SBE 1100 Plus

Průměr vrtáku do: 
– Beton 
– Ocel 
– Dřevo

 
 20 mm 
 16/8 mm 
 40/25 mm

Volnoběžné otáčky 0 – 900/0 – 2.800 /min

Točivý moment  44/16 Nm

Hmotnost  2,8 kg

Technická data WBE 700

Jmenovitý příkon 705 W

Počet otáček 850-2.050 /min

Točivý moment 8 Nm

Hmotnost 1,8 kg

Technická data BE 6 BE 10

Volnoběžné otáčky 0-4.000 /min 0-2.400 /min

Jmenovitý příkon 450 W 450 W

Rozpětí sklíčidla 1-10 mm 1-10 mm

Hmotnost 1,1 kg 1,1 kg

•  robustní motor

•  rychloupínací sklíčidlo

•  regulace otáček ve spínači

•  nový design, ergonomičnost, kompaktnost

•  vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů

•  šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou

•  silný a výkonný Metabo motor 

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  automatické vypnutí při opotřebení uhlíků

•  nízká váha a kompatní velikost

•  lze použít, jako stojanovou vrtačku

•  vysoký točivý moment

•  vhodné k vrtání, míchání, závitování

•  pravý a levý chod stroje

•  dodáváno v kartonu

Kč 7.990,–
Obj. č.  6.00580.00

•  kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

•  optimální chlazení stroje díky axiálnímu/radiálnímu ventilátoru

•  dvourychlostní převodovka

•  robustní motor Metabo Marathon

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  ochranná mřížka vinutí Metabo

•  pravý/levý chod

•  vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku

•  ochranný kloub kabelu

•  elektronika Vario-Constamatic (VC)

•  předvolba počtu otáček

•  automatické vypnutí při opotřebení uhlíků

•  vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity

•  minimální pracovní prostor (bez nástroje) 10 cm

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

HSS-R-SADA VRTÁKŮ  
„PROMOTION“, 19-DÍLNÁ

Kč 290,- 
Obj. č.: 6.27151.00

SADA 1 (8-DÍLNÁ)
Sada Bi-Metallových děrovek o Ø 22, 29, 35, 44, 51 
a 64 mm, Adaptér pro děrovky-Ø 14 – 30 mm (SW 
9), Adaptér pro děrovky-Ø 32 – 152 mm (SW 9). 

Kč 4.840,–
Obj. č.: 6.25434.00

BEZPŘÍKLEPOVé VRTAčKy BE 6 / BE 10
BEZPŘÍKLEPOVÁ VRTAčKA BE 75-16

SBE 730

SBE 900 IMPULS

SBE 1100 PLUS

MÍcHADLO RWE 1100

úHLOVÁ VRTAčKA WBE 700

PŘÍKLEPOVé VRTAčKy

Kč 7.990,–
Obj. č.  6.00512.00

HSS-cO-SADA VRTÁKŮ   
„PROMOTION“, 19-DÍLNÁ

Kč 1.190,-
Obj. č.: 6.27157.00

cENOVý HIT 

Kč 6.990,–
Obj.č. 6.011110.00

cENOVý HIT 

Kč 3.390,–
Obj.č. 6.007315.00

•  ideální míchadlo pro náročnou dlouhodobou 

zátěž při malířských a zednických pracích

•  velmi vhodné k míchání velmi hustýchmateriálů

•  elektronika Variospeed

Kč 5.990,–
Obj. č.  6.00867.50

Technologie Metabo Impuls
  Bezproblémové vyšroubování příliš pevně 

utažených šroubů nebo šroubů s poškozenou 
hlavou. Perfektní k navrtávání hladkých ploch.

Technická data BE 75-16

Jmenovitý příkon 750 W

Točivý moment 75 Nm

Počet otáček 0-660 /min

Průměr vrtáku do dřeva 50 mm

Hmotnost 2,3 kg



HSS-R-SADA VRTÁKŮ 
„PROMOTION“, 19-DÍLNÁ

OPRACOVÁNÍ KAMENE:

•  leštička pro profesionální trvalé leštění žuly, mramoru a jiných druhů

  hornin za mokra  

•  externí přívod vody v dolní části krytu pro optimální manipulaci  

•  bezpečná práce díky plastovému krytu odolnému proti vodě

•  integrovaný bezpečnostní spínač v přívodním kabelu zajišťuje 

  bezpečnou práci

•  robustní Metabo Marathon motor

•  nastavitelná rukojeť pro rovnoměrné vedení stroje ve tvaru U

•  kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku

•  celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) 

•  předvolba počtu otáček

•  ochrana před přetížením díky elektronickému sledování teploty vinutí. 

•  světelná signalizace při počínajícím přetížení

•  aretace vřetene pro jednoduchou výměnu nástroje 

•  automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

•  dodáváno v kartonu - podložný talíř není součástí

•  kvalitní diamantové leštící kotouče se suchým zipem

 s pojivem z umělé pryskyřice, speciálně pro použití

 s leštičkou za mokra

• vysoký úběrový výkon při velmi dobré životnosti

• vhodný ke zkosení hran, úběru, odstranění otřepů

 a leštění mramoru, přírodního kamene, žuly

               NIc NENÍ PŘEKÁŽKOU

DIAMANTOVé LEŠTÍcÍ KOTOUčE        

K PWE 11-100 (100 MM)

Kč 10.990,–
Obj. č. 6.02050.00

LEŠTIčKA NA KÁMEN                   

PWE 11-100

Technická data PWE 11-100

Jmenovitý příkon 1.100 W

Počet otáček 1.700-6.100 /min

Průměr kotouče 100 mm

Hmotnost 2,2 kg

6.26139.00    5ks zrnitost P50      3.520 Kč

6.26140.00    5ks zrnitost P100      3.240 Kč

6.26141.00    5ks zrnitost P200      3.240 Kč

6.26142.00    5ks zrnitost P400      3.240 Kč

6.26143.00    5ks zrnitost P800      3.240 Kč

6.26144.00    5ks zrnitost P1500     3.240 Kč

6.26145.00    5ks zrnitost P3000     3.240 Kč

6.26146.00    5ks buff black      3.520 Kč

6.26147.00    5ks buff white      3.520 Kč

6.26148.00    Podložný talíř M 14       740 Kč

Technická data WE 14-125 VS

Jmenovitý příkon 1.450 W

Počet otáček 2.800-10.500 /min

Průměr kotouče 125 mm

Hmotnost 1,9 kg

*   diamantové kotouče

k MFE 65 nejsou součástí

*   diamantové kotouče k MFE 30 jsou 

součástí

Kč 5.990,–
Obj. č.  6.00292.00

DRÁŽKOVAcÍ FRéZA             

MFE 30 + ASR 2025

•   vhodné k rychlému a čistému vyřezávání drážek do zdiva
•   nastavitelná šířka drážky
•   aretace vřetene
•   plynule nastavitelná hloubka řezu
•   robustní motor Metabo Marathon
•   nenáročná práce díky řezu, vedenému shora dolů
•   nastavitelná přídavná rukojeť
•   s vylamovacím dlátem
•   při použití pouze jednoho diamantového kotouče je fréza 
 vhodná i k prořezávání
•   ochranná mřížka vinutí Metabo

Technická data BE 75-16

Jmenovitý příkon 750 W

Točivý moment 75 Nm

Počet otáček 0-660 /min

Průměr vrtáku do dřeva 50 mm

Hmotnost 2,3 kg

Technická data MFE 30 MFE 65

Možné šířky drážek 10/17/23/30 mm 3/9/17/29/33/37/41 mm

Nastavitelná hloubka 0 - 30 mm 20 - 65 mm

Průměř kotoučů 125 mm 230 mm

Jmenovitý příkon 1.400 Watt 2.400 Watt

Počet otáček 8.200 /min 6.500 /min

Váha 3,9 kg 8,2 kg

•  výkonná úhlová  bruska určená k řezání, 

  broušení a leštění mramoru a žuly

•  silný motor Metabo Marathon

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  Metabo "Quick" - rychlá výměna kotouče

•  VTC elektronika - udržuje otáčky pro rychlejší

  řezání, broušení a leštění mramoru a žuly

•  ochrana proti opětovnému rozběhnutí

•  automatické vypnutí při opotřebení uhlíků

úHLOVÁ BRUSKA NA KÁMEN 

WE 14-125 VS

DRÁŽKOVAcÍ FRéZA             

MFE 65 + ASR 2025

08-09

cENOVý HIT 

Kč 29.990,–
Obj. č.  6.00365.00

cENOVý HIT 

Kč 19.990,–
Obj. č.  6.01119.00



KGS 254 M + UMS

KS 305 M + UMS
UNIVERZÁLNÍ STŮL

Vhodný pro: KS 216 M,   
KGS 216 M, KGS 254 M, 
KGS 216 Plus, KGS 254 

Plus, KGS 254 I Plus,    
KGS 315 Plus, KS 254 Plus, 

KS 305 Plus, KGT 300,  
BAS 260  Swift,  DH 330

cENOVý HIT 

Kč 6.990,–
Obj.č. 010 216 0400

cENOVý HIT 

Kč 8.990,–
Obj.č. 010 254 0400
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KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M

STŮL PRO POKOSOVé PILy UMS

Technická data KS 216 M Lasercut KGS 216 M KGS 254 M

Rozměry d x š x v 480 x 543 x 325 mm 820 x 543 x 355 mm 850 x 620 x 400 mm

Počet otáček 5.000 /min 5.000 /min 4.500 /min

Šíře řezu 90°/45° 120 mm/83 mm 305 mm/205 mm 305 mm/205 mm

Hloubka řezu 90°/45° 60 mm/42 mm 65 mm/36 mm 90 mm/47 mm

Jmenovitý příkon 1,3 kW 1,5 kW 1,8 kW

Průměr kotouče Ø 216 x 30 mm Ø 216x 30 mm Ø 254 x 30 mm

Hmotnost 9 kg 14 kg 17,5 kg

Kč 3.990,–
Obj. č.  010 216 0300

Kč 3.490,–
Obj. č.  6.31317.00

•  efektivní odsávání třísek integrovaným odsávacím kanálem

•  uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design

•  všechny ovládací prvky lze ovládat z pracovní polohy

•  integrovaná a vysouvatelná rozšíření stolu

•  velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor

•  stabilní, mobilní a robustní konstrukce

•  otočný stůl s přesným nastavením úhlu

•  pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku

•  extra velká dosedací plocha

•  horizontální nastavení úhlu vlevo do 47° a vpravo do 58°

•  všechny stupnice viditelné z pracovní pozice

•  vysoké bočně posuvné profi ly dorazů k lepší fi xaci obrobků

•  aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče

•  laser k přesnému vyznačení řezu a LED pracovní světlo

•  upínací přípravek k horizontální nebo vertikální fi xaci obrobků

•  přepravní zajištění

Kč 10.990,–
Obj. č.  6.90618.00

Kč 16.990,–
Obj. č.  6.90617.00

STOJAN STROJE KSU 400
Stojan stroje a rozšíření stolu v rámci jediné    
stabilní a robustní konstrukce. Díky univerzálním 
upínacím profi lům je vhodný i k použit             
pro všechny běžné kapovací pily značkových 
výrobců.

Max. celková délka: 400 cm
Max. zatížení ve střední části: 250 kg
Hmotnost: 25 kg

Kč 9.990,–*
Obj. č.: 0910066110

POKOSOVÉ
PILY



Technická data KGS 216 PLUS KGS 254 I PLUS KGS 315 PLUS

Rozměry d x š x v 930  x  565 x  520 mm 930 x 690 x 590mm 950  x  765  x  660 mm

Počet otáček 3.800 - 4.800 /min 4.650 /min 3.100 - 4.100 /min

Šíře řezu 90°/45° 305 mm/214 mm 305 mm/214 mm 320 mm/223 mm

Hloubka řezu 90°/45° 70 mm/41 mm 90 mm/54 mm 120 mm/76 mm

Jmenovitý příkon 1,6 kW 1,8 kW 2,2 kW

Průměr kotouče Ø 216 x 30 mm Ø 254 x 30 mm Ø 315 x 30 mm 

Hmotnost 21 kg 32,5kg 26 kg

•  nová řada profesionálních pil s novým designem a výkonným   
 motorem
•  pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní výstavbu
•  vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných  
 kovů
•  stabilní, mobilní a robustní konstrukce
•  zabudovaná regulace hloubky řezu
•  oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu az 46°
•  ergonomické ovládací prvky, které lze všechny  ovládat z pracovní   
 pozice
•  vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
•  stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
•  pila je naklopitelná na obě strany
•  nový dvoubodový systém odsávání pilin
•  otočný stůl s přesným nastavením úhlů (aretace na 
přednastavených úhlech)
•  zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°,31,6°,45°
•  možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 60° vpravo
•  pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového tlakového odlitku
•  standardně dodávaný sběrný sáček a adaptér pro napojení       
   vysavače
•  laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
•  upínka materiálu - horizontálně a vertikálně použitelná Kč 18.990,–

Obj. č.   010 216 0200
Kč 29.990,–
Obj. č.  010 315 0000

cENOVý HIT 

Kč 23.990,–
Obj. č.  010 254 0200

+

+

+

KSU 250 MOBILE

Kč 11.990,–
Obj. č.  6.31318.00

Výměna kotouč Metabo „Quick“
rychlá výměna kotoučů bez použití 
klíče - rychlá, pohodlná a bezpečná. 

Ergonomické ovládací prvky, 
které lze všechny ovládat z pracovní pozice

Regulace hloubky řezu 
zajišťuje přesný výsledek práce

Pracovní stůl a boční rozšíření 
z hliníkového tlakového odlitku

Možnost nastavení stolu 
do 47° vlevo a 60° vpravo

Oboustranně sklopná hlava pily
v rozsahu až 46°

Ochrana uživatele proti prachu 
stroje s optimální ochranou proti 
prachu pro čistou, příjemnou práci. 

Nový dvoubodový systém odsávání pilin
zajišťující čisté pracovní prostředí 

Velmi kompaktní a výkonný motor
s výkonem až 2,2 kW 
*dle modelu

KGS 315 PLUS

10-11

pro
nÁROČNÉ

VHODNý PRO VŠEcHNy BĚŽNé KAPOVAcÍ A POKOSOVé PILy

KGS 254 M + KSU 250 MOBILE

KGS 254 PLUS + KSU 250 MOBILE

KGS 315 PLUS + KSU 250 MOBILE

• s funkcí pojezdu
• 2 pracovní výšky
• výsuvné provedení
• sklopný i s namontovanou pilou
• dvojitě podepřené rozšíření stolu

• nosnost 250 kg

Technická data KSU 250 

Celková délka max. 250 cm max

Max. zatížení ve 
střední části 

250 kg

Pracovní výšky  38/89 cm

Hmotnost 36 kg
Kč 16.990,–
Obj. č.  6.90619.00

Kč 29.490,–
Obj. č.  6.90607.00

Kč 36.990,–
Obj. č.  6.90595.00



 

Technická data KS 54 KS 66 PLUS KSE 68 PLUS

Jmenovitý příkon 1.010 W 1.400 W 1.600 W

Hloubka řezu 54 mm 66 mm 68 mm

Počet otáček při volnoběhu 4.200 /min 4.200 /min 2.000 - 4.200 /min

Hmotnost 3,4 kg 5,5 kg 5.6 kgHmotnost 3,4 kg 5,5 kg 5.6 kg

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 6.00540.00

cENOVý HIT 

Kč 8.990,–
Obj.č. 6.00544.00

cENOVý HIT 

Kč 9.990,–
Obj.č. 6.00545.00

Pokosové pily
Popis Řez Obj.č. Cena

Pilové kotouče pro KS 216, KS 216 Plus, KGS 216, KGS 216 Plus: 216mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ 628009000 1 910 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 0° 628041000 2 510 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=60 FZ/TZ  628083000 2 800 Kč
Pilové kotouče pro KS 254 Plus, KGS 254 a KGS 254 Plus: 254mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ  628220000 1 990 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 5°neg. 628221000 1 710 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ 5°neg. 628222000 1 850 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ 5°neg.  628223000 2 600 Kč
Pilové kotouče pro KS 305 Plus,  KGS 305, KGS 315 Plus: 305 a 315mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ 628054000 2 690 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=80 WZ 628055000 3 130 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ  5°neg. 628091000 3 760 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 1.8x30 T=84 WZ 628058000 3 130 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ 5°neg. 628092000 3 760 Kč
Pilové kotouče pro KGT 300 a 501
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=42 WZ 2NL 628046000 1 720 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=80 WZ 2NL 628087000 2 170 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 2.0x30 T=80FZ/TZ 5°neg.2NL 628088000 2 490 Kč

Pilové kotouče Metabo
Rychlý řez

– K rychlejšímu hrubému a středně jemnému řezání za plynulého posuvu a nízkého výkonu

– Dobré řezné vlastnosti při podélném řezání masivního dřeva

– Možnost použití i k úpravám stavebního dřeva s hřebíky a zbytky betonu

– Při řezání dřeva s nanesenou povrchovou úpravou nebo jiných kompozitních materiálů lze dosáhnout pouze

  kvality hrubého řezu

Precizní řez

 – Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva

– Pro velmi dobré výsledky řezání, čistý podélný i příčný řez do měkkého a tvrdého dřeva

– Velmi vhodné na masivní a vrstvené dřevo, surovou dřevotřísku, s povrchovou úpravou nebo dýhovanou,

   překližku, vrstvené materiály

– Je nezbytná výkonnější okružní pila

Multifunkční řez

– Univerzální použití pro náročné materiály

– Při vyšších nárocích na kvalitu řezu,např. laminát, plastové, hliníkové, měděné a mosazné profily

– Ideální k použití pro různé aplikace při úpravách interiérů

– Perfektní výsledky řezu i při příčném řezání surového dřeva, dýhovaných překližek a dřevotřísek nebo desek

   s povrchovou úpravou

– Je nezbytná velmi výkonná okružní pila

– Relativně pomalé řezání

•   bezpečnostní spojka Metabo  S-automatic

•   aretace hřídele pily

•   po obvodu uzavřená vodící deska pro bezpečné 

  dosednutí

•   dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky

•   ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje

•   pro maximální přesnost řezu je možné

  dodatečné nastavení úhlu pilového kotouče 

  k vodící desce

•   úhlově přesné šikmé řezy do 45°

•   mazací systém pro dlouhou životnost převodu

RUčNÍ OKRUŽNÍ PILy KS 54/ KS 66 PLUS/ KSE 68 PLUS

PILOVÉ KOTOUČE



 

Technická data STEB 70 QUIcK STEB 80 QUIcK STE 100 ScS

Jmenovitý příkon 570 W 590 W 630 W

Točivý moment 6 Nm 6 Nm 6,3 Nm

Max. tlouštka: dřevo/nekovy/ocelový plech 70/20/6 mm 80/25/8 mm 100/25/8 mm

Stupně kyvného zdvihu 4 4 4

Hmotnost 2 kg 2 kg 2,2 kg

Kč 4.990,–
Obj. č.  6.01043.50

Kč 4.490,–
Obj. č.  6.01041.50

•  rychlá výměna pilového listu „Quick” Metabo

•  nízko posazený opěrný válec pilového listu

•  optimální manipulace díky ergonomickému tvaru

•  pogumovaná oblouková rukojeť

•  zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí

•  spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu

•  elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček

•  kolečko pro přednastavení počtu zdvihů

•  nastavitelný kyvný zdvih

•  možnost externího odsávání

•  ochrana proti otřepu ve vodicí desce

•  rychlá výměna pilového listu „Quick” Metabo

•  nízko posazený opěrný válec pilového listu

•  optimální manipulace díky ergonomickému tvaru

•  pogumovaná oblouková rukojeť

•  zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí

•  spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu

•  elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček

•  kolečko pro přednastavení počtu zdvihů

•  nastavitelný kyvný zdvih

•  možnost externího odsávání

•  ochrana proti otřepu ve vodicí desce

cENOVý HIT 

Kč 2.990,–
Obj. č.  6.01040.00

 

PŘÍMOčARé PILy STEB 70 QUIcK/ STEB 80 QUIcK/ STE 100 ScS

PŘÍMOčARé PILy STE 100 PLUS/ STE 135 PLUS/ STEB 135 PLUS

Kč7.490,–
Obj. č.  6.11000.50Kč.6.990,–

Obj. č.  6.10900.50Kč5.990,–
Obj. č.  6.10501.50

Technická data STE 100 PLUS STE 135 PLUS STEB 135 PLUS

Jmenovitý příkon 680 W 720 W 720 W

Točivý moment 6 Nm 7 Nm 7 Nm

Max. tlouštka: dřevo/nekovy/ocelový plech 110/25/8 mm 135/35/10 mm 135/35/10 mm

Stupně kyvného zdvihu 5 5 5

Hmotnost 2,6 kg 2,5 kg 2,6 kg

•  robustní převodovka a silný motor

•  nízko posazený opěrný válec pilového listu

•  rychlá aretace vodicí desky pro šikmé řezy

•  optimální manipulace díky ergonomickému tvaru

•  ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu

•  výškově nastavitelná ochrana proti dotyku

•  celovlnná elektronika Vario-Constamatic(VC)

•  kolečko pro přednastavení počtu zdvihů

•  nastavitelný kyvný zdvih, převodová skříň z               

   tlakového hliníkového odlitku

•  možnost externího odsávání

•  vypínací uhlíkové kartáčky

•  ochrana proti otřepu ve vodicí desce

•  vodicí lišta a vodicí přípravek k dodání jako příslušenství

•  uložení klíče pro 6hranné šrouby
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Nejprodávanější plátek                 
pro rychlý řez v tvrdém 
dřevě a měkkém dřevě             
či překližce (5 - 50 mm).

Materiál: HCS• 
Užitná délka: 74 mm• 
Rozteč: 4,0 mm• 
Obsah: 5 kusů• 

Materiál: HCS• 
Užitná délka: 74 mm• 
Rozteč: 2,5 mm• 
Obsah: 5 kusů• 

Materiál: HSS• 
Užitná délka: 51 mm• 
Rozteč: 1,2 mm • 
Obsah: 5 kusů• 

Nejprodávanější plátek            
pro velmi čisté řezy v měkkém    
a tvrdém dřevě. (3-30 mm).

PILOVé PLÁTKy NA DŘEVO 
„PROFESSIONAL“

PILOVé PLÁTKy NA DŘEVO 
„PROFESSIONAL“

PILOVé PLÁTKy NA KOV 
„cLASSIc“ 

Kč 140,–
Obj. č.: 6.23633.00

Kč 160,–
Obj. č.: 6.23634.00

Kč 160,–
Obj. č.: 6.23637.00

Ideální pro použití ve vrstvených dřevěných deskách.
Použití bez předkmitu zaručuje perfektní výsledek bez 
otřepů na obou stranách.

Velmi rychlá rychlost řezání               • 
s dlouhou životností
Rozteč: 2.2 mm• 
Užitná délka: 93 mm• 
Obsah: 5 kusů• 

PILOVé PLÁTKy NA DŘEVO 
„PROFESSIONAL“

Material Obj.č.
cena s DPH.

HCS 6.23998.00 Kč 290 

BiM 6.23999.00 Kč 520

Nejprodávanější plátek               
pro železné plechy o šířce          
1 – 3 mm a nekovy. 

PILOVÉ KOTOUČE



 

Technická data SR 356

Brusná deska 92 x 190 mm

Počet kmitů 22.000 /min

Jmenovitý příkon 350 W

Rozsah kmitů 2,5 mm

Váha 2,5 kg

•  univerzální použití k broušení dřeva, umělých hmot,  kovů a lakovaných ploch

•  velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu

•  velmi nízké vibrace díky elektrodynamickému jemnému vyvážení

•  rychloupínání brusných papírů

•  variospeed (V) elektronika

•  možnost externího odsávání

Technická data HO 882

Šíře hoblovací plochy 82 mm

Nastavitelná hloubka 0-3 mm

Počet otáček 12.000 min

Hmotnost 3,3 kg

•  hoblovací nože ze slinutého karbidu
•  plynule nastavitelná hloubka hoblování a polodrážky
•  zabroušená základna hoblíku z tlakového hliníkového odlitku
•  drážka V v přední části základny hoblíku pro jednoduché uchopení
•  možnost externího odsávání
•  pružný třmen na základně hoblíku k postavení přístroje

cENOVý HIT 

Kč 10.990,–
Obj.č. 6. 01229.00

•  stabilní vedení dvěma sloupky

•  robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku 

  opláštěná umělou hmotou

•  aretace vřetene pro snadnou výměnu frézy

•  velmi vhodná k frézování materiálů 

 a plastů citlivých na teplo

•  kolečko pro nastavení předvolby otáček

•  zapnutí a vypnutí bez nutnosti puštění rukojetí

•  patní deska z tlakového hliníkového odlitku

  s povrstvením pro snadný pohyb

•  paralelní doraz v prizmatickém vedení

Technická data OFE 1229

Jmenovitý příkon 1.200 W

Elektronika VTC

Max. výška zdvihu 50 mm

Nastavitelná hloubka 0-3 mm

Průměr kleštiny 8 mm

Počet otáček 5.000-25.000 min

Hmotnost 3,4 kg

Technická data SXE 450 TT

Jmenovitý příkon 350 W

Počet kmitů 8.400-22.000 /min

Průměr talíře 150 mm

Rozsah kmitů 2,8 /6,2 mm

Váha 2,2 kg

•   univerzálně použitelná k broušení rovných a klenutých ploch, dřeva, plastů, 

neželezných kovů a ocelového plechu

•   rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus

•   kolečko pro nastavení předvolby otáček

•   kuličková ložiska chráněná proti prachu

•   robustní skříň ložiska z hliníkového tlakového odlitku

•   opěrný talíř se suchým zipem

Kč 6.990,– 
Obj. č.  6.00129.00

Kč 5.990,– 
Obj. č.  6.00356.00

cENOVý HIT 

Kč 7.990,–
Obj.č. 6.00882.54

Technická data H 16-500 HE 20-600 HE 23-650 control

Jmenovitý příkon 1.600 W 2.00 W 2.300 W

Množství vzduchu 240/ 450 l/min 150/ 300/ 500 l/min 150-250/ 150-500 l/min

Teplota vzduchu °C 300/500 °C 50/ 50 - 600 °C 50/ 50 - 650 °C

Regulace teploty ne otočné kolečko s 9 stupni digitální

Elektronika ne ano ano

Hmotnost 700 g 850 g 940 g

•   nová řada s novým designem a ergonomií

•   2-polohový a 3-polohový spínač (dle modelu)

•   odnímatelný přední kryt

•   tepelná pojistka zamezující přehřátí

•   lze použít jako stacionární

•   vstup vzduchu chráněn mřížkou (proti vniknutí částic)

•   digitální zobrazení teploty a programování (jen u modelu HE 23-650)

HORKOVZDUŠNé PISTOLE H 16-500 /HE 20-600 /HE 23-650

Kč 2.490,– 
Obj. č. 6.01650.50

Kč 3.490,–
Obj. č. 6.02060.50

Kč 4.490,– 
Obj. č. 6.02365.50

RUčNÍ HOBLÍK HO 882

VIBRAčNÍ BRUSKA SR 356

HORNÍ FRéZKA OFE 1229

EXcENTRIcKÁ BRUSKA SXE 450 TT



 

 

 

cENOVý HIT 

Kč 10.990,–
Obj.č. 6. 01229.00

•  univerzální stolní okružní pila v základní výbavě

 s optimálním poměrem ceny a výkonu

•  ideální k řezání hranolů, prken a podobných materiálů

•  univerzální doraz pro rovné řezy, použitelný podobně

 jako pojezdové saně

•  plynule nastavitelný pokos pilového kotouče

•  robustní konstrukce z ocelového plechu 

•  podstavec a motor jsou předmontované

Technická data TKHS 315 c - 2,0 
WNB

TKHS 315 c - 2,8 
DNB

Jmenovitý příkon 2 kW 2,8 kW

Pilový kotouč 315x30 mm 315x30 mm

Velikost stolu 800x550 mm 800x550 mm

Max. výška řezu 
45°/90°

60 mm/85mm 60 mm/85mm

Rychlost řezu 50 m/s 50 m/s

Hmotnost 62 kg 64 kg

Technická data ASR 35 L ASR 35 M

Jmenovitý příkon 1.400 W

Objemový průtok 3.660 l/min

Objem nádrže 35 l

Sací hadice: průměr x délka 35 mm x 3,5 m

Podtlak 225 hPa (mbar)

Hmotnost 15 kg

• pro tvrdé trvalé nasazení při broušení, vrtání, frézování a řezání na stavbě nebo v dílně

•  AutoClean: permanentní čištění filtrů, takže jsou filtry stálé volné, aniž bychom přerušili  

 práci (úspora nákladů a času)

•  vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin

•  automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší přívod proudu, jakmile je  

 dosaženo maximální výšky náplně v nádrži

•  integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním

•  robustní a omyvatelný skládaný filtr

•  automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice

Kč 17.990,– 

Obj. č.  6.02056.00Kč 15.990,– 

Obj. č.  6.02055.00

Technická data Hc 260 c 2.2 WNB / 2,8 DNB

Jmenovitý příkon 2,2/2.8 kW

Úběr třísek 0-3 mm

Rychlost posuvu 5 m /min

Stůl tloušťkovačky 400x260 mm

Průchozí výška/šířka 160 mm/260 mm

Počet nožů 2

Hmotnost 71 kg

•  k přesnému srovnávání surového dřeva
•  stabilní mechanismus posuvu
•  konstrukce z masivní šedé litiny
•  pohodlné nastavení výšky pomocí ruční kličky
•  stůl srovnávačky z tlakového hliníkového odlitku
•  hoblovací nože s dvojitým ostřím
•  srovnávací doraz sklopný 90°-45°

•  velká přesnost a čistota řezu
•  pilový stůl ze šedé litiny, odolný proti zkrutu
•  odsávací hrdlo pro odsávání o průměru 100 mm
•  pevný paralelní a sklopný doraz
•  sklopný stůl do 45° proti obrusu

cENOVý HIT 

Kč 29.990,–
Obj. č.  011 402 6000 /2.2 WNB
Obj. č.  011 402 6100 /2.8 DNB

cENOVý HIT 

Kč 8.990,–
Obj. č.  010 315 2000 /2.0 WNB
Obj. č.  010 315 2100 /2.8 DNB

STOLNÍ STAVEBNÍ PILA TKHS 315
PÁSOVÁ PILA BAS 317 W/D

HORNÍ FRéZKA OFE 1229

EXcENTRIcKÁ BRUSKA SXE 450 TT

VySAVAč ASR 35 L / ASR 35 M Rozsah dodávky:

- sací hadice 3,5 m

- rukojeť - mezikus

- 2 sací trubky

- 2 polyesterové filtrační

   kazety

- filtrační sáček PE (1ks)

- štěrbinová hubice

HOBLOVKA Hc 260 c 

Technická data BAS 317 PREcISION

Jmenovitý příkon 900 W

Výška řezu 165 mm

Šířka pilového pásu 6-20 mm

Dosedací plocha 548x400 mm

Délka pilového pásu 2.240 mm

Šířka průchodu 305 mm

Hmotnost 70/ 72 kg

Kč 19.990,– 
Obj. č.  009 0317 000 /WNB
Obj. č.  009 O317 100 /DNB
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•  všestranné spektrum použití, k příklepovému vrtání, sekání, 

vrtání bez příklepu a šroubování

•  přesně uložený, vysoce výkonný elektropneumatický 

příklepový mechanizmus v krytu z hliníkové slitiny robustní  

a trvanlivý

•  výměna sklíčidla Metabo „Quick“, rychlá výměna z příkle-

pového sklíčidla na rychloupínací sklíčidlo bez nářadí

•  celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k ply-

nulé změně otáček. Při zatížení zůstanou otáčky automaticky 

na stejné hodnotě (dle modelu)

•  bezpečnostní západková spojka omezuje zpětný točivý mo-

ment při uvíznutí nebo zaseknutí pracovního nástroje

Kč 4.490,–
Obj. č. 6.04480.00

Kč 4.790,–
Obj. č.  6.00597.00

Kč 6.990,–
Obj. č.  6.00854.00

Kč 8.490,–
Obj. č.  6.00952.00

SDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUSSDS-PLUS

Technická data UHE 2250

Jmenovitý příkon 705 W

Elektronika V

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 2,3 J

Příklepový výkon 141 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 22 mm

Hmotnost 3,4 kg

Technická data UHE 2650

Jmenovitý příkon 1.010 W

Elektronika VTC

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 2,7 J

Příklepový výkon 200 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 26 mm

Hmotnost 3,4 kg

Technická data BHE 2243

Jmenovitý příkon 800 W

Elektronika V

Energie jednotlivého úderu 
(EPTA)

2,3 J

Příklepový výkon 166 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 22 mm

Hmotnost 2,5 kg

Technická data KHE 2443

Jmenovitý příkon 800 W

Elektronika V

Energie jednotlivého úderu 
(EPTA)

2,3 J

Příklepový výkon 166 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 24 mm

Hmotnost 2,5 kg

cENOVý HIT 

Kč 7.990,–
Obj.č. 6.00567.00

Technická data KHE 2650

Jmenovitý příkon 850 W

Elektronika VC

Energie jednotlivého úderu 
(EPTA)

2,7 J

Příklepový výkon 154 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 26 mm

Hmotnost 3,2 kg

Technická data KHE 2851

Jmenovitý příkon 1.010 W

Elektronika VTC

Energie jednotlivého úderu 
(EPTA)

3,1 J

Příklepový výkon 207 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 28 mm

Hmotnost 3,2 kg

•  všestranné spektrum použití:

  k příklepovému vrtání, sekání, vrtání

  bez příklepu a šroubování

•  přesně uložený, vysoce výkonný  

 elektropneumatický příklepový  

 mechanizmus v krytu z hliníkové

  slitiny – robustní a trvanlivý

•  výměna sklíčidla Metabo „Quick“,  

 rychlá výměna z příklepového 

  sklíčidla na rychloupínací sklíčidlo

cENOVý HIT 

Kč 5.490,–
Obj.č. 6.00658.00

VRTAcÍ KLADIVO BHE 2243

PNEUMATIcKÁ VRTAcÍ A KOMBINOVANÁ KLADIVA
PNEUMATIcKÁ MULTIFUNKčNÍ KLADIVA

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 2243

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 2650

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 2851 MULTIFUNKčNÍ KLADIVO UHE 2650

MULTIFUNKčNÍ KLADIVO UHE 2250



Kč 8.490,–
Obj. č.  6.00952.00

Technická data UHE 2250

Jmenovitý příkon 705 W

Elektronika V

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 2,3 J

Příklepový výkon 141 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 22 mm

Hmotnost 3,4 kg

Technická data UHE 2650

Jmenovitý příkon 1.010 W

Elektronika VTC

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 2,7 J

Příklepový výkon 200 J/s

Upínání nástroje SDS-plus

Max. průměr vrtáku do betonu 26 mm

Hmotnost 3,4 kg

PNEUMATIcKÁ MULTIFUNKčNÍ KLADIVA

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 76

•  Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby - integrovaný systém tlumení v rukojetích

•  variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°, možnost nastavení úhlu

•  dlouhá, úzká konstrukce pro dosažení kolmé pracovní polohy při práci na podlaze

•  vypnutí otáčení
•  celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

•  Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše 
  klouby – integrovaný systém tlumení v rukojetích
•  přídavná rukojeť – možnost přišroubování
  na 3 místech krytu
•   variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°,
  možnost nastavení úhlu
•   celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
•  elektronický pozvolný rozběh
•  pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanizmus
•  spínač s možností aretace pro pohodlné sekání
 při dlouhodobém sekání

Technická data KHE 56/MHE 56

Jmenovitý příkon 1.300 W

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 8,3 J

Příklepový výkon 390 J/s

Upínání nástroje SDS-max

Hmotnost 6,7 kg

Technická data KHE 76

Jmenovitý příkon 1.500 W

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 11,8 J

Příklepový výkon 538 J/s

Upínání nástroje SDS-max

Hmotnost 8,4 kg

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 56 
SEKAcÍ KLADIVO MHE 56 

Kč 24.990,–
Obj. č.  6.00340.00

•   tlumení vibrací Metabo VibraTech (MVT): hmotnost 

k vyvážení kmitání redukuje vibrací o 30%

•   volitelná redukce příklepů o 30 % 

•   elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání

•  pneumatický vysoce výkonný

   příklepový mechanizmus

•   kryt převodu z magnéziového

  tlakového odlitku

•   bezpečnostní spojka

•  servisní ukazatal např. při nutnosti

    výměny uhlíků

•  Metabo VibraTech (MVT): práce bez

    vibrací šetří vaše klouby – integrovaný

  systém tlumení v rukojetích

•  volitelná redukce příklepů o 30 % 

•  elektronický pozvolný rozběh

  pro přesné vrtání

•  pneumatický vysoce výkonný

  příklepový mechanizmus

•  kryt převodu z magnéziového

  tlakového odlitku

Technická data MHE 96

Jmenovitý příkon 1.600 W

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 20 J

Příklepový výkon 658 J/s

Upínání nástroje SDS-MAX

Hmotnost 11 kg

Technická data KHE 96

Jmenovitý příkon 1.700 W

Točivý moment 120 Nm

Energie jednotlivého úderu (EPTA) 20 J

Příklepový výkon 658 J/s

Upínání nástroje SDS-MAX

Hmotnost 11,8 kg

Kč 21.990,–
Obj. č. 6.00366.00

KOMBINOVANé KLADIVO KHE 96 

SEKAcÍ KLADIVO MHE 96

Kč 29.990,–
Obj. č.  6.00596.00

SDS-MAXSDS-MAXSDS-MAXSDS-MAX

Kč 29.990,–
Obj. č. 6.00396.00  

Kč 26.990,–
Obj. č.  6.00341.00
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Metabo Marathon motor
robustní a necitlivý vůči abrazivním účinkům prachu díky práškovému 

povrchu z epoxidové pryskyřice na cívce a ochranné mřížce vinutí 
Metabo. Extrémně dlouhá životnost!

Bezpečnostní spojka 
Metabo S-automatic

Tepelná ochrana proti 
přehřátí

Metabo VibraTech (MVT)
redukce zdraví škodlivých vibrací 
ruky/ramena díky integrovaným 

tlumicím systémům 

Technologie autobalanceru
kuličky v přírubě autobalanceru vytváří 

opačnou sílu k nevyvážení brusného 
kotouče: pro minimální vibrace 

a maximální trvanlivost 

Výměna nástroje Metabo „Quick“
rychlá výměna nástroje bez použití 

klíče - rychlá, pohodlná a bezpečná. 

NOVINKA
• silný a výkonný motor
• kryt převodu z vysokotlakého
 hliníkového odlitku
• spínač umístněný na boku 
• úzký kryt motorru pro ideální držení
• automatický odpojitelné uhlíky
• aretace vřetene
• ergonomický tvar pro broušení
 s malou námahou

úHLOVÁ BRUSKA W 1080

Technická data WBA 11-125 Quick

Točivý moment 3 Nm

Volnoběžné otáčky 10.000 /min

Hmotnost 2,1 kg

Jmenovitý příkon 1.150 W

Průměr kotouče 125 /150 mm

Technická data WE 14-125/150 Plus

Točivý moment 3,3 Nm

Volnoběžné otáčky 7.000-10.500 /min

Hmotnost 1,9 kg

Jmenovitý příkon 1.450 W

Průměr kotouče 125 /150 mm

Technická data WEA 14-125 Plus

Točivý moment 3,3 Nm

Volnoběžné otáčky 7.000 - 10.500 /min

Hmotnost 2 kg

Jmenovitý příkon 1.450 W

Průměr kotouče 125 mm 

• robustní motor Marathon Metabo
• technologie ochrany proti prachu Metabo 

pro extrémně dlouhou životnost stroje
• kryt převodu z tlak. hliníkového odlitku
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic 

• bruska s AUTOBALANCEREM
• silný motor Metabo Marathon
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• bezpečnostní spojka S-automatic
• Metabo "Quick" - rychlá výměna kotouče
• přestavění chranného krytu
 bez použití nástrojů

• výkonná úhlová bruska třídy 1.150 W       
s extra vysokým výkonem chlazení pro 
rychlý postup práce i ve velmi tvrdých 
podmínkách použití

• technologie ochrany proti prachu

• robustní motor Marathon Metabo
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• rychlá výměna nástroje Metabo „Quick”
• doplňková rukojeť Metabo VibraTech 

(MVT) k tlumení vibrací

• rychlé zastavení brusného kotouče       
po vypnutí do 3 vteřin

• technologie ochrany proti prachu Metabo pro 
extrémně dlouhou životnost stroje: 

 Motor Marathon s ochrannou mřížkou vinutí
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

• bruska s AUTOBALANCEREM
• silný motor Metabo Marathon
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• bezpečnostní spojka Metabo  S-automatic
• Metabo "Quick" - rychlá výměna kotouče

Technická data W 8-115/125 Quick

Točivý moment 2,2 Nm

Volnoběžné otáčky 10.000 /min

Hmotnost 1,8 kg

Jmenovitý příkon 850 W

Průměr kotouče 115 /125 mm

Technická data WA 11-125 Quick

Točivý moment 3 Nm

Volnoběžné otáčky 10.000 /min

Hmotnost 1,9 kg

Jmenovitý příkon 1.150 W

Průměr kotouče 125  mm

Technická data W 11-125/150 Quick

Točivý moment 3 Nm

Volnoběžné otáčky 10.000 /min

Hmotnost 1,8 kg

Jmenovitý příkon 1.150 W

Průměr kotouče 125 mm

úHLOVÁ BRUSKA                 

W 11-125 QUIcK

úHLOVÁ BRUSKA 

WA 11-125 QUIcK

úHLOVÁ BRUSKA W 8-115/125 QUIcK

úHLOVÁ BRUSKA                                          

WBA 11-125 QUIcK
úHLOVÁ BRUSKA 

WEA 14-125/150 PLUS

úHLOVÁ BRUSKA                                       

WE 14-125/150 PLUS

1.080 W
125 mm
3 Nm
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Kč 2.990,–
Obj.č. 6.06722.00

cENOVý HIT 



  Metabo Marathon motor
  robustní a necitlivý vůči abrazivním účinkům prachu díky práškovém 

povrchu z epoxidové pryskyřice na cívce a ochranné mřížce vinutí 
Metabo. Extrémně dlouhá životnost!

Bezpečnostní spínač
ochrana proti neúmyslnému spuštení 
stroje

Metabo VibraTech (MVT)
redukce zdraví škodlivých vibrací 
ruky/ramena díky integrovaným 
tlumicím systémům 

PŘÍMé BRUSKy

•   aretace vřetena pro jednoduchou výměnu nástroje
•   robustní ložisková příruba z Al tlakového odlitku
•   ergonomický tvar pro broušení s malou námahou
•   regulační kolečko k předvolbě otáček
•   robustní motor Marathon Metabo
•   ochranná mřížka vinutí Metabo

•   pro jednofázový střídavý proud
•   vhodná pro přesné řezání oceli, 

neželezných kovů, profilů ze železa
 a litiny
•   motor a převodovka uloženy
 v kuličkových ložiskách
•   bez omezení rozběhového proudu
•   nastavitelný kryt pro odvod jisker
•   nastavitelný hloubkový doraz

PILA NA KOV cS 23-355 

GE 900 PLUS

GE 700

Kč 8.990,– 
Obj. č.  6.02335.00

Bezpečnostní spojka 
Metabo S-automatic

Technologie autobalanceru
kuličky v přírubě autobalanceru vytváří 
opačnou sílu k nevyvážení brusného 
kotouče: pro minimální vibrace 
a maximální trvanlivost 

Výměna nástroje Metabo „Quick“
rychlá výměna nástroje bez použití 
klíče - rychlá, pohodlná a bezpečná. 

Otočná rukojeť
bez použití nástroje 

Kč 6.990,–
Obj. č.  6.06303.00 

Technická data GE 700 GE 900 Plus

Jmenovitý příkon 710 W 900 W

Počet otáček 7.000-27.000 /min 2.500-6.000 /min

Hmotnost 1,8 kg 2 kg

Kč 7.990,–
Obj. č.  6.06305.00 
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úHLOVÁ BRUSKA                     

WX 2000
úHLOVÁ BRUSKA                          

WX 24-230
úHLOVÁ BRUSKA                         

WXLA 24-230 QUIcK
úHLOVÁ BRUSKA                         

WX 26-230 QUIcK

Kč 5.990,–
Obj. č. 6.06449.00

Kč 8.990,–
Obj. č.  6.06451.00

cENOVý HIT 

Kč 4.490,–
Obj. č.  6.06421.00

• Metabo Marathon motor
• spojka Metabo S-automatic
• ochrana proti opětovnému 

rozběhnutí
• omezení rozběhového proudu s 

pozvolným rozběhem
• ochrana proti tepelnému 

přetížení motoru

• bruska s prodlouženým servisním
 intervalem - nový systém uhlíků
• Metabo Marathon motor
• bezpečnostní spojka S-automatic
• ochrana proti opětovnému rozběhnutí
• omezení rozběhového proudu
 s pozvolným rozběhem
• ochrana proti tepelnému
 přetížení motoru

• silný Metabo Marathon
• bezpečnostní spojkaS-automatic 
• ochrana proti opětovnému 

rozběhnutí zamezuje neúmyslnému 
zapnutí stroje

• omezení rozběhového proudu
 s pozvolným rozběhem
• ochrana proti tepelnému přetížení
• rychlá výměna nástroje Metabo 

„Quick” - bez použití nástrojů

• ochranný kryt bezpečný vůči  zkrutu
• možnost nasazení rukojeti podle dru-

hu práce: vlevo,vpravo nebo nahoru
• kryt převodu z tlakového hliníkového 

odlitku
• snadná výměna uhlíků

Technická data WX 2000 WX 24-230 WX 26-230 Quick WXLA 24-230 Quick

Točivý moment 13 Nm 17 Nm 18 Nm 17 Nm

Volnoběžné otáčky 6.600 /min 6.600 /min 6.600 /min 6.600 /min

Hmotnost 5,8 kg 5,8 kg 6,3 kg 5,9 kg

Otočná zadní rukojeť ne ano ano ano

Průměr kotouče 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Kč 7.990,–
Obj. č. 6.06454.00



  Třída A 60-R / A 46-R / A 30-R „Flexiarapid“ Inox  

tenký vysokovýkonný kotouč speciálně pro • 
nerezavějící, tenkostěnný materiál, jako např.
plechy, profi ly, dráty
tvrdost: tvrdý• 
velmi vysoký výkon řezu při vysoké životnosti • 
pomocí využití speciálních korundů
menší spotřeba materiálu, šetří sílu, menší • 
zatížení stroje
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

Quali-
täts-
klasse

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Prove-
dení

Max. 
počet
otáček
/min

Balení Obj.č. cena za 
kus

  A 60-R    115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16186  50 Kč

  A 46-R    125 x 1 x 22,23    12.200    25    6.16187  60 Kč

  A 60-R    115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16181  50 Kč

  A 46-R    125 x 1,6 x 22,23    12.200    25    6.16182  60 Kč

  A 30-R    150 x 1,6 x 22,23    10.200    25    6.16183  70 Kč

  A 30-R    180 x 1,6 x 22,23    8.500    25    6.16184  80 Kč

  A 30-R    230 x 1,9 x 22,23    6.600    25    6.16185  110 Kč

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č cena

  115 x 2,5 x 22,23    13.300    25    6.16442  40 Kč

  125 x 2,5 x 22,23    12.200    25    6.16444  50 Kč

  150 x 3 x 22,23    10.200    25    6.16448  60 Kč

  180 x 3 x 22,23    8.500    25    6.16450  70 Kč

  230 x 3 x 22,23    6.600    25    6.16452  100 Kč

  Ocel třídy A 36-T „Flexiamant Super“ ocel  

univerzální kotouč pro zpracování kovu• 
tvrdost: tvrdý• 
extrémě vysoký řezný výkon stroje u vysoké• 
životnosti díky použití speciálního korundu• 
lepší výsledky při použití úhlové brusky                    • 
s velkým výkonem
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č. cena za 
kus

  115 x 2 x 22,23    13.300    25    6.16105  50 Kč

  125 x 2 x 22,23    12.200    25    6.16107  60 Kč

  150 x 2 x 22,23    10.200    25    6.16109  70 Kč

  180 x 2 x 22,23    8.500    25    6.16111  90 Kč

  230 x 2,5 x 22,23    6.600    25    6.16115  130 Kč

    BRUSNé KOTOUčE

  Třída kvality oceli A 24 „Novofl ex“  

kvalitní novofl ex s obzvláště příznivou cenou• 
poměrem mezi výkonem• 
tvrdost: středně tvrdý• 
univerzálně použitelný ve zpracování kovu• 
velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost• 
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č cena za 
kus

  115 x 6 x 22,23    13.300    25    6.16429  50 Kč

  125 x 6 x 22,23    12.200    25    6.16460  60 Kč

  150 x 6 x 22,23    10.200    25    6.16464  90 Kč

  180 x 6 x 22,23    8.500    10    6.16465  110 Kč

  230 x 6 x 22,23    6.600    10    6.16468  160 Kč

  Ocel třídy A 24-T „Flexiamant Super“ocel  

univerzální kotouč pro celkové zpracování • 
kovu
obvzlášť vhodné pro odstranění otřepů                   • 
a páskového výbrusu, také pro opracování 
odlitků
tvrdost: tvrdý• 
velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost• 
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č cena za 
kus

  115 x 6 x 22,23    13.300    25    6.16275  80 Kč

  125 x 6 x 22,23    12.200    25    6.16486  80 Kč

  150 x 6 x 22,23    10.200    25    6.16487  110 Kč

  180 x 6 x 22,23    8.500    10    6.16277  150 Kč

  230 x 6 x 22,23    6.600    10    6.16279  200 Kč

Třída A 36-O „Flexiamant Super“ Inox

speciální podložka pro opracování oceli     • 
odolné proti korozi
železo- a nízký obsah síry < 0,1%• 
tvrdost: měkký• 
velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost• 
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č cena za 
kus

  115 x 6 x 22,23    13.300    25    6.16739  80 Kč

  125 x 6 x 22,23    12.200    25    6.16747  80 Kč

  150 x 6 x 22,23    10.200    25    6.16604  120 Kč

  150 x 6 x 22,23    8.500    10    6.16610  140 Kč

  230 x 6 x 22,23    6.600    10    6.16622  190 Kč

  ŘEZNé KOTOUčE  

  Třída kvality oceli A 30 „Novofl ex“ ocel  

kvalitní novofl ex s obzvláště výhodným • 
poměrem mezi výkonem a cenou
tvrdost: středně tvrdý• 
univerzálně použitelný v zpracování kovu• 
velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost• 
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s• 

  Třída  A 46-U „combinator“ Inox  

kombinované brusné kotouče pro dvě aplikace: • 
rychlé řezání a lehké odhrotování /
univerzálně použít pro obrábění nerezových • 
ocelí a pro obecné kovoobrábění
železo, síru a chlór-free (f + s + cl ≤ 0,1%)• 
snížení mzdových nákladů z úspor výměny • 
kotoučů
vyhněte se časové -náročným výměnám • 
kotoučů
nejvyšší kvality a bezpečnostních norem• 
textilie vrstvy)• 
provozní rychlost: 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedeni Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č. cena za kus

  115 x 1,9 x 22,23    13.200    25    6.16500  80 Kč

  125 x 1,9 x 22,23    12.200    25    6.16501  90 Kč



  Třída  A 30 - R /A 36 -S „Flexiamant Super“ ocel  

velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost• 
tvrdé provedení pro výkonné stroje• 
a-36 s s vnitřní tkaninou k rychlému řezání• 
provozní rychlost: 80 m/s• 

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Max. počet
otáček
/min

Balení Obj.č. cena za 
kus

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16327  300 Kč

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16339  340 Kč

350 x 3 x 25,4   4.365  10 6.16338 300 Kč

  Třída A 36-U / A 46-U / A 60-U „Flexiarapid Super“ Inox  

nejnovější generace super tenkých velmi• 
výkonných kotoučů speciálně pro ušlechtilou• 
zpracovanou ocel.• 
vysoký výkon řezu při velmi vysoké životnosti• 
pomocí použití speciálniho korundu• 
železo-, síra a chlór.• 
pro všechna nerez a kyselinám odolné ocele• 
(v2a, nirosta, inox), pružinová ocel, nástrojová ocel• 
nasaditelný ve výrobě letadel, výstavbě• 
nádrží, stavbě karoserie, skříňové konstrukce, …• 
kotouče tavné pily pro nehlučné, bez hrotů a přesné • 
dělení

Třída
kvality

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Prove-
dení

Max. 
počet
otáček
/min

Balení Obj.č. cena za 
kus

  A 60-U    115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16216  60 Kč

  A 46-U    115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16218  60 Kč

  A 60-U    125 x 1 x 22,23    12.200    25    6.16220  60 Kč

  A 46-U    125 x 1,6 x 22,23    12.200    25    6.16222  60 Kč

  A 46-U    150 x 1,6 x 22,23    10.200    25    6.16224  100 Kč

  A 46-U    180 x 1,6 x 22,23    8.500    25    6.16226  100 Kč

  A 36-U    230 x 1,9 x 22,23    6.600    25    6.16228  140 Kč

  DIAMANTOVé KOTOUčE  

  Diamantové kotouče PROMOTION  

segmentovaný univerzální diamanto-• 
vý kotouč
výška segmentu 7 mm• 
vhodné pro použití ve všech staveb-• 
ních 
materiálech• 
maximální pracovní rychlost 80 m/s• 

Rozměr 
kotouče

Balení Obj.č. cena za kus

  115 x 22.23 mm    1    6.24306  470 Kč

  125 x 22.23 mm    1  6.24307 540 Kč

  150 x 22.23 mm    1  6.24308 830 Kč

  180 x 22.23 mm    1  6.24309 950 Kč

  230 x 22.23 mm    1  6.24310 1.140 Kč

  Lamelové brusné kotouče „Novofl ex  

Průměr
x vrtání
mm

Zrnitost Provedení Balení Obj.č. Cena
za kus

  115 x 22,23  P 40   šikmý    10    6.23175  100 Kč

115 x 22,23 P 60 šikmý   10    6.23176  100 Kč

115 x 22,23 P 80 šikmý 10 6.23177 100 Kč

115 x 22,23 P120 šikmý   10  6.23178 100 Kč

125 x 22,23 P 40 šikmý   10  6.23195 120 Kč

125 x 22,23 P 60 šikmý 10 6.23196 120 Kč

125 x 22,23 P 80 šikmý   10  6.23197 120 Kč

125 x 22,23 P120 šikmý 10 6.23198 120 Kč

vhodné pro broušení veškerého kovového materiálu• 
dobrý poměr výkon a cena• 
vhodný pro opracovnání nerezavějící oceli• 
provozní rychlost: 80 m/s• 

DVOUKOTOUčOVé BRUSKy

Kč 7.990,–
Obj. č. 6.19200.00

Kč 8.490,–
Obj. č. 6.01750.00

Kč 8.990,–
Obj. č. 6.19201.00

Kč 12.790,–
Obj. č. 6.19250.00

•   malá a kompaktní bruska je perfektně 
určena pro lehké broušení, ostření, 
odhrotování a odrezování oceli

 a kovů, kuchyňských nástrojů
 a zahradního nářadí
•   výkonný, tichý, bezúdržbový indukční 

motor
•   velká skla k optimální ochraně zraku před 

jiskrami
•   gumové podložky pro stabilitu a snížení 

vibrací
•   rychlé nastavení dorazů bez použití 

nářadí
•   jedinečný bajonetový systém ochranného 
 krytu kotouče: snadná a rychlá výměna  
 kotouče

Technická data DS 175 DS 200 BS 175 DSD 200 DSD 250

Jmenovitý příkon 500 Watt 600 Watt 500 Watt 750 Watt /380 V 900 Watt /380 V

Rozměr kotouče

(průměr x šířka x vrtání)

175x25x32 mm 200x25x32 mm 175x25x32 mm 200x25x32 mm 250x40x52 mm

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj. č.  6.19175.00
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VŠE PRO NEREZ:

Technická data BFE 9-90 SET

Jmenovitý příkon 900 W

Rychlost pásu 3,8-9 m/ s

Šířka pásu 6-19 mm

Délka pásu 457 mm

Délka ramene 90 mm

Hmotnost 2,3 kg

Technická data WE 14-125 INOX PLUS SET

Točivý moment 4,2 Nm

Volnoběžné otáčky 2.000 -7.000 /min

Průměr kotouče 125 mm

Jmenovitý příkon 1.450 W

Hmotnosts 1,9 kg

•   k broušení kovu, dřeva a jiných materiálů na těžko přístupných místech

•   výměna pilového pásu bez použití nástroje

•   brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení i na místech pod úhlem

•   robustní motor Metabo Marathon s dlouhou životností

•   štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci

•   celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)

•   regulační kolečko k předvolbě otáček

•   ochranná mřížka vinutí Metabo

•   vypnutí při opotřebení uhlíků

               NIc NENÍ PŘEKÁŽKOU
PÁSOVÁ BRUSKA NA TRUBKy         

RBE 12-180 SET 

BRUSKA KOUTOVýcH SVARŮ                   

KNSE 12-150 SET    

Kč 25.990,–
Obj. č. 6.02132.50

•  ideální k obrábění těžko přístupných svarů 

•  extrémně plochá konstrukce

•  velmi vysoký úběrový výkon díky dvoustupňovému redukčnímu převodu

•  robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností

•  celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

•  regulační kolečko k předvolbě otáček

•  elektronický pozvolný rozběh

•  ochrana proti přetížení

•  ochrana proti opětovnému spuštění

•  ochranná mřížka vinutí Metabo

•  přestavení ochranného krytu bez použití nástrojů

•  kryt převodu z tlakového hliníkového  odlitku

•  vypnutí při opotřebení uhlíků

Kč 11.990,–
Obj. č. 6.02131.50

•  k broušení na hrubo, satinování a leštění

  až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů

•  velký úhel opásání 270° pro efektivní práci

•  přesné vedení brusného pásu pro stejnoměrný výbrus

•  robustní motor Metabo Marathon s dlouhou životností

•  celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

•  regulační kolečko k předvolbě otáček

•  ochrana proti přetížení

•  ochrana proti opětovnému spuštění

•  ochranná mřížka vinutí Metabo

•  kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

•  vypnutí při opotřebení uhlíků

•   ideální k obrábění nerezové oceli díky vysokému točivému momentu

   a regulovatelným otáčkám - bez modrého zabarvení!

•   robustní motor Metabo Marathon s dlouhou životností

•   technologie ochrany proti prachu Metabo 

•   ergonomický design krytu s markantním zúžením pro pohodlné

   držení při řezání a broušení

•   kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

•   bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•   rychlá výměna nástroje Metabo „Quick”

•   rukojeť VibraTech (MVT) Metabo

Kč 13.990,–
Obj. č.  6.02134.50

Technická data RBE 12-180 SET

Jmenovitý přkon 1.200 W

Rychlost pásu 2,7-8,5 m/s

Rozměr brusného pásu 40 x 760 mm

Max. průměr trubky 180 mm

Hmotnost 3,7 kg

Technická data KNSE 12-150 SET

Jmenovitý příkon 1.200 W

Počet otáček 1.300-4.000 /min

Průměr kotouče 150 mm

Hmotnost 3,3 kg

PÁSOVý PILNÍK       

BFE 9-90 SET

Kč 19.990,–
Obj. č. 6.02133.50

úHLOVÁ BRUSKA          

WE 14-125 INOX PLUS SET



•   leštička pro profesionální dlouhodobé použití

•   extrémně silný točivý moment

•   ergonomický čelní kryt pro optimální vedení

•   malá a snadno ovladatelná jako malá úhlová bruska

•   kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

•   celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

•   regulační kolečko k předvolbě otáček

•   ochrana proti přetížení

•   ochrana proti opětovnému spuštění

LEŠTIčKA                    

PE 12-175 SET

Kč 10.990,–
Obj. č. 6.02175.91

SATINAčNÍ BRUSKA              

SE 12-115 SET

Technická data PE 12-175

Jmenovitý příkon 1.200 W

Volnoběžné otáčky 700-2.200 /min

Průměr kotouče do 175 mm

Točivý moment 14 Nm

Hmotnost 2,4 kg

Technická data MAG 32 MAG 50

Max. hloubka vrtání 50 mm 50 mm

Průměr vrtání

vrtací korunkou 32 mm 50 mm

spirálovým vrtákem 13 mm 20 mm

Magnetický stojan

Max. zdvih 160mm 160 mm

Rozměry magnetu 84x168 mm 84x168 mm

Otáčky při zatížení 450 /min. 50 - 250 / 150 - 450 /min

Hmotnost 11 kg 13 kg

Technická data SE 12-115 SET

Jmenovitý příkon 1.200 W

Volnoběžné otáčky 900-2.810 /min

Průměr tělesa 100 - 115 mm

Šířka tělesa 50 - 110 mm

Hmotnost 3 kg

Kč 19.990,–
Obj. č.  6.02115.50

Kč 34.990,–
Obj. č. 6.00330.50

Kč 44.990,–
Obj. č.  6.00331.50

•  kompaktní stroj pro mobilní použití

•  vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových 

vrtáků

•  extra vysoká magnetická přídržná síla

•  výkonný motor Marathon Metabo s dlouhou 

životností

•  velmi vysoký rozsah zdvihu

•  robustní a přesné rybinové vedení

•  přímé upnutí Weldon

•  vestavěná nádrž pro chladící kapalinu

•  automatický přívod chladící kapaliny k hrotu vrtáku

•  stroj s excelentním poměrem výkonu a hmotnosti 

při vrtání

•  extra vysoká magnetická přídržná síla

•  výkonný motor Metabo Marathon s dlouhou 

životností

•  celovlnná regulační elektronika

  Vario-Tacho-Constamatic

•  tepelná ochrana proti přetížení

•  vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových

MAGNETIcKé VRTAčKy     

MAG 32/ MAG 50 

•   k matování, satinování a leštění ušlechtilé 

 oceli, barevných kovů a jiných materiálů

•   přesné vedení stroje díky opěrnému válci

•   aretace vřetene

•   robustní motor Marathon Metabo

•   celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

•   regulační kolečko k předvolbě otáček

•   elektronický pozvolný rozběh

•   ochrana proti přetížení

•   ochrana proti opětovnému spuštění

•   ochranná mřížka vinutí Metabo

•   vypnutí při opotřebení uhlíků

22-23



Kč 10.990,–
Obj. č. 6.02050.00

•  výkonná úhlová  bruska určená k řezání, 

  broušení a leštění mramoru a žuly

•  silný motor Metabo Marathon

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  Metabo "Quick" - rychlá výměna brusného    

  kotouče

•  VTC elektronika - udržuje otáčky pro rychlejší,

  snadnější řezání, broušení a leštění mramoru

  a žuly
Technická data WE 14-125 VS

Jmenovitý příkon 1.450 W

Počet otáček 2.800-10.500 /min

Průměr kotouče 125 mm

Hmotnost 1,9 kg

Kč 10.990,–
Obj. č. 6.02050.00

•  výkonná úhlová  bruska určená k řezání, 

  broušení a leštění mramoru a žuly

•  silný motor Metabo Marathon

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  Metabo "Quick" - rychlá výměna brusného    

  kotouče

•  VTC elektronika - udržuje otáčky pro rychlejší,

  snadnější řezání, broušení a leštění mramoru

  a žuly  a žuly
Technická data WE 14-125 VS

Jmenovitý příkon 1.450 W

Počet otáček 2.800-10.500 /min

Průměr kotouče 125 mm125 mm

Hmotnost 1,9 kg1,9 kg

Technická data cLASSIc AIR 250 BASIc AIR 350

Sací výkon 240 l/min 290 l/min

Plnící výkon 140 l/min 165 l/min

Max. tlak 8 bar 10 bar

Otáčky 2.850 /min 2.850 /min

Velikost tl. nádoby 24 l 50 l

Rozměry 555 x 310 x 
600 mm

760 x 380 x 
660 mm

Hmotnost 28 kg 33,5 kg

Technická data MEGA 370/100-W/D

Sací výkon 250 l/min

Plnící výkon 170 l/min

Max. tlak 10 bar

Otáčky 1.250 /min

Velikost tl.nádoby 90 l

Rozměry 1.070 x 500 x 860 mm

Hmotnost 56 kg

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kč 450,-
Obj. č.  090 105 4606 

Kč 19.990,–
Mega 370/100 W:
Obj. č. 023 013 7000

Mega 370/100 D:
Obj. č. 023 013 7100

KOMPRESSOR cLASSIc AIR 255

KOMPRESOR MEGA 370/100-W/D

KOMPRESSOR BASIc AIR 350

OFUKOVAcÍ           

PISTOLE 

BP 200

NAVIJÁK PRO HADIcE SA 100

Pracovní tlak  2 - 6 bar

Potřeba vzduchu 200 l/min

Hmotnost   0,12 kg

Délka 20 m

Vnitřní Ø  9 mm

Vnější Ø  15 mm

Max. tlak  15 bar 

Hmotnost  4 kg

Kč 2.490,-
Obj. č.  090 105 4975 

Kč 25.990,–
Mega 490/50 W:
Obj. č. 023 014 500

Mega 490/50 D:
Obj. č. 023 014 510

KOMPRESOR MEGA 490/50-W/D

KOMPRESOR POWER AIR V 400

cENOVý HIT 

Kč 4.990,–
Obj.č. 023 002 5500

cENOVý HIT 

Kč 9.990,–
Obj.č. 023 013 5000

•  jednofázový / střídavý proud
•  tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost
•  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

•  pro jednofázový střídavý proud    
•  tepelná ochrana motoru
•  tlakový spínač s náběhovým ventilem
•  redukční ventil s manometrem 
•  přídavný manometr k měření tlaku v nádobě

•  robustní konstrukce  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

•  robustní konstrukce  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

•  kompaktní a mobilní pístový kompresor
  k profesionálnímu použití jak v interiéru,
  tak na stavbách
•  pomaloběžný motor, mimořádně tichý,
  bez vibrací
•  pro jednofázový střídavý proud
•  tlakový spínač s přídavným velkým
  rozběhovým ventilem pro dobrý rozběh
  za chladného počasí
•  10 let záruka na antikorozní ochranu tlakové  
  nádoby

cENOVý HIT

Kč 19.990,–
Obj. č. 023 014 0000



Kč 34.990,–
Obj. č. 6.90506.00

MAGNETIcKé VRTAčKy     

MAG 32 SET/MAG 50 SET
MAGNETIcKé VRTAčKy     

MAG 32 SET/MAG 50 SET

Technická data MEGA 550/200D MEGA 650

Sací výkon 510 l/min 650 l/min

Plnící výkon 390 l/min 490 l/min

Max. tlak 10 bar 11 bar

Otáčky 1.400 /min 1.450 /min

Velikost tl.nádoby 200 l 200 l

Rozměry 1.430 x 550 x 
1.010 mm

1.500 x 570 x 
1.050 mm

Hmotnost 109 kg 132 kg

Kč 2.990,-
Obj. č.  090 105 9721 

Kč 7.990,-
Obj. č.  090 106 1017 

Kč 44.990,–
Mega 550/200 D:
Obj. č. 023 015 5000

Kč 54.990,–
Mega 650 D:
Obj. č. 023 016 5000

PNEUMATIcKý 

RÁZOVý UTAHOVÁK 

SR 1500 SET

KOMPRESOR MEGA 550/200
KOMPRESOR MEGA 650/200 D

PNEUMATIcKÁ      

EXcENTRIcKÁ 

BRUSKA ES 7700

SET PNEU. PŘÍSLUŠENSTVÍ LPZ 4

PNEUMATIcKÁ PŘÍMÁ 

BRUSKA STS 630 SET

Pracovní tlak 6,2 bar

Potřeba vzduchu 320 l/ min

Upínání 1,/2"

Točivý moment 320 Nm

Rozsah dodávky:

- ofukovací pistole

- pneuhustič

- stříkací pistole

- spirálová hadice Rilsan

Kč 1.490,-
Obj. č.  090 101 3845 

Pracovní tlak          6,2 bar

Spotřeba vzduchu 320 l/min

Hmotnost            0,6 kg

Kč 1.990,-
Obj. č.  090 105 4576

•  robustní konstrukce  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

PNEUMATIcKý 

PNEUMATIcKÁ      
SET PNEU. PŘÍSLUŠENSTVÍ LPZ 4

PNEUMATIcKÁ PŘÍMÁ 

PNEUHUSTIč 

RF 100

Pracovní tlak 7 bar

Hmotnost  0,45 kg

Kč 990,-
Obj. č.  090 102 6742 

STŘÍKAcÍ PISTOLE          

FB 150

Pracovní tlak          4,5 bar

Spotřeba vzduchu 240 l/min

Hmotnost            0,6 kg

Kč 1.490,-
Obj. č.  090 100 3874 

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pracovní tlak 6,3 bar

Ø kotouče 150 mm

Potřeba vzduchu 550 /min

Počet otáček     12.000 /mincENOVý HIT

Kč 19.990,–
Obj. č. 023 014 0000
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         Vzduchové hadice SUPER-AIR

•  Velmi fl exibilní hadice, také při nízké teplotě

•  Odolné proti naolejovanému stlačenému vzduchu

Délka
m

Průměr
mm

Max. tlak
bar

Provedení Cena Obj.č.

10 6,3 20 s rychlospojkou 
a spojovacím 
kusem

850 Kč 0901056048

10 10 20 s rychlospojkou 
a spojovacím 
kusem

920 Kč 0901056056

50 10 20 2.600 Kč 0901057303

           Spirálová hadice, polyuretan

•   Vysoce elastická speciální hadice pro profesionální použití

•   Žádné trvalé zúžení průřezu díky přehnutí

•   Odolná vůči otěru

Délka
m

Průměr
mm

Max. tlak
bar

Provedení Cena Obj.č.

6 8 8 s rychlospojkou 
a spojovacím

2.790 Kč 0901062145

         Hadicové bubny

Naviják pro hadice SA 200 - automatický 

•   Možnost připevnění na stěnu či strop po-

mocí držáku, snadná aretace a navinutí hadi-

ce. Vysoce ohebná PU - hadice, umělý kryt

Délka: 8 m

Vnitřní průměr: 8 mm

Vnější Ø: 13 mm

Max. tlak: 12 bar

Hmotnost: 3,5 kg

Cena

2.990 Kč

Obj.č.

0901054550

         Hadicové bubny

Naviják pro hadice SA 300 - automatický 

•   Vysoce ohebná PU - hadice, odolná vůči 

otěru, snadná aretace a navinutí hadice, ko-

vový kryt s rychlospojkou, zástrčnou koncov-

kou, nástěnným držákem

Délka: 15 m

Vnitřní průměr: 8 mm

Vnější Ø: 12 mm

Max. tlak: 12 bar

Hmotnost: 8,57 kg

Cena

5.990 Kč

Obj.č.

0901063427

Hadicové bubny

Naviják pro hadici ST 200, otočný 

•   S otáčivým kloubem, 360°otočný

vysoce ohebná PU-hadice

Délka: 30 m

Vnitřní průměr: 8,5 mm

Vnější Ø: 12,5 mm

Max. tlak: 12 bar

Hmotnost: 8 kg

Cena

3.990Kč

Obj.č.

0901054568

Otočný a sklopný kloub pro přívod vzduchu

Možná dodatečná montáž na veškeré 

vzduchové nářadí, optimální

vedení hadice a nářadí, žádné

kroucení hadice kompresoru

závit připojení: 1/4"

Cena

530 Kč

Obj.č.

0901060991

         Spirálové hadice, Rilsan

Délka
m

Průměr
mm

Max. tlak
bar

Provedení Cena Obj.č.

5 8 8
s rychlospojkou            

a spojovacím kusem

680 Kč 0901054940

7,5 8 8 s rychlospojkou 

a spojovacím kusem

990 Kč 0901054959

10 10 8 s rychlospojkou 

a spojovacím kusem
1.490 Kč 0901054967

         Rychlospojky

Provedení Závit
připojení

Balení Cena Obj.č.

Vnější závit 1/4" 1 190 Kč 7802009083

Vnější závit 3/8" 1 190 Kč 7802009091

Vnější závit 1/2" 1 190 Kč 7802009105

Vnitřní závit
1/4" 1 190 Kč 7801009055

Vnitřní závit 3/8" 1 190 Kč 7801009063

Vnitřní závit

1/2" 1 200 Kč 7801009071

Hadicový nástavec 6 mm 1 200 Kč 7800009035

Hadicový nástavec 9 mm 1 200 Kč 7800009043

Hadicový nástavec 13 mm
1 200 Kč 7800009558

   
           Závitové nástrčné koncovky

Vnější závit 1/4" 1 60 Kč 7803009117

Vnější závit
3/8" 1 60 Kč 7803009133

Vnitřní závit 1/4" 1 60 Kč 7803009125

Vnitřní závit 1/8" 1 60 Kč 7803010395

Vnitřní závit 3/8" 1 60 Kč 7803009141

 
          Dvojité koncovky

1/4" 1 70 Kč 7806009185

3/8" 1 120 Kč 7806034996

1/2" 1 180 Kč 7806009207

Hadicové bubny

Naviják pro hadice SA 100 

•  S 20 m hadice s textilní vložkou a zástrčnou

   spojkou

Délka: 20 m

Vnitřní průměr: 9 mm

Vnější Ø: 15 mm

Max. tlak: 15 bar

Hmotnost: 4 kg

Cena

2.490 Kč

Obj.č.

0901054975



PŘÍMÁ BRUSKA STS 7000

OFUKOVAcÍ PISTOLE BP 60

STŘÍKAcÍ PISTOLE NA BARVy 

FB 2200 HVLP

VRTAčKA                                

BM 500

NARÁŽEcÍ HŘEBÍčKOVAčKA 

SKN 50

RÁZOVý UTAHOVÁK              

1“ SR 4500

RÁčNOVý UTAHOVÁK          

½“ RS 4000

úHLOVÁ BRUSKA                 

WS 7400

SEKAcÍ KLADIVO              

MHS 5050 SET

ŠROUBOVÁK                          

DS 1610

MycÍ A čISTÍcÍ PISTOLE    

WRP 61

TLAKOVÁ MAZNIcE               

FP 8500

KARTUŠOVÁ PISTOLE          

KP 950

•   pracovní tlak 6,2 bar

•   spotřeba vzduchu 570 l/min

•   otáčky 20.000 /min

•   hmotnost 0,55 kg

•   obj.č. 0901006040

•   pracovní tlak 2 - 6 bar 

•   spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min

•   hmotnost 0,1 kg

•   obj.č. 0901026718

•   pracovní tlak 6 bar

•   spotřeba vzduchu 200 l/min

•   čtyřhranné upnutí 1/4"

•   otáčky 1.800 /min

•   kroutící moment 10 Nm

•   hmotnost 0,9 kg

•   obj.č. 0901012440

• pracovní tlak 6,2 bar 

•   upnutí 10 mm 

•   spotřeba vzduchu 370 l/min

•   počet příklepů 2.000 /min

•   hmotnost 1,94 kg

•   obj.č. 0901063729

•   Ø brusného kotouče 125 mm

•   pracovní tlak 6,3 bar

•   spotřeba vzduchu 400 l/min

•   počet otáček při volnoběhu 11.000 /min

•   závit vřetena M 14

•   hmotnost 1,8 kg

•   obj.č. 0901063710

•   pracovní tlak 4,5 bar

•   spotřeba vzduchu 200 l/min

•   hmotnost 0,75 kg

•   obj.č. 0901054460

•   pracovní tlak 6,2 bar

•   spotřeba vzduchu 440 l/min

•   otáčky 1.800 /min

•   rozpětí sklíčidla 1 - 10 mm

•   hmotnost 1,2 kg

•   obj.č. 0901054533

•   pracovní tlak 10 bar

•   spotřeba vzduchu 130 l/min

•   hmotnost 0,4 kg

•   obj.č. 0901056110

•   pracovní tlak 2 - 10 bar

•   spotřeba vzduchu na zdvih 0,4 l

•   hmotnost 1,55 kg

•   obj.č. 0901060983

•   typ hřebíků SKN

•   délka hřebíků 15 - 50 mm

•   spotřeba vzduchu na úder 0,66 l

•   hmotnost 0,92 kg

•   obj.č. 0901054738

•   pracovní tlak 6,3 bar

•   spotřeba vzduchu 600 l/min

•   upnutí 1"

•   moment 1.490 Nm

•   hmotnost 5,8 kg

•   obj.č. 0901059764

•   pracovní tlak 6 bar

•   spotřeba vzduchu 65 l/min

•   hmotnost 0,46 kg

•   obj.č. 0901058911

•   pracovní tlak 6,2 bar

•   spotřeba vzduchu 490 l/min

•   čtyřhranné upnutí 1/2"

•   otáčky 160 /min

•   moment uvolnění/utahovací 

moment 95 Nm

•   hmotnost 1,2 kg

•   obj.č. 0901063273

Kč 3.990,–

Kč 9.990,–

Kč 6.990,–

Kč 4.490,–

Kč 990,–

Kč 2.190,–

Kč 3.990,–

Kč 250,–

Kč 3.990,–

Kč 4.490,–

Kč 9.990,–

Kč 1.890,–

Kč 16.990,–
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Kč 2.390,–
Obj. č. 025 080 0000

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kč 390,-
Obj. č.  090 306 3122

Kč 590,-
Obj. č.  090 306  0778

Kč 790,-
Obj. č.  090 306 3130 

Kč 790,-
Obj. č.  090 306 3149 

ZAHRADNÍ 

POSTŘIKOVAč SB 2

ZAHRADNÍ čERPADLO            

P 3000 G

PONORNé čERPADLO S 

PLOcHýM SÁNÍM NA čISTOU 

VODU TPF 7000 S

ZAHRADNÍ čERPADLO                   

P 4000 S

PONORNé čERPADLO           

TP 8000 S

ZAHRADNÍ PISTOLE 

GB 7

ZALéVAcÍ Tyč  GS 10

MULTIFUNKčNÍ 

ZAVLAŽOVAč FR 9

Plynule nastavitelný tvar vodního 

paprsku od plného proudu

až k jemné mlze

7 forem paprsků vody od plného 

proudu, přes kropení až k jemné 

mlze

10 forem paprsků vody od plného 

proudu až k jemnému rosení, 

šetrné plošné zavlažování, ideální

k zavlažování květin

Multifunkční zavlažování ploch nebo 

malých zahrádek před domem,

9 zavlažovacích způsobů od kruhového 

nebo obdelníkového až po rosení,

nastavení otáčením

PONORNé KALOVé 

čERPADLO PS 7500 S
PONORNé KALOVé 

čERPADLO PS 15000 S

AKčNÍ cENA 

Kč 2.490,–
Obj.č. 025 075 0000

cENOVý HIT 

Kč 1.990,–
Obj.č. 025 030 0042

•  zavlažování zahrad

•  čerpání, odčerpání, 

 vyčerpání, cirkulace čisté vody

•  čerpání povrchové vody 

•  zahradní kropení, až 2 postřikovače

•  zavlažování zahrad

•  čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody

•  čerpání povrchové vody

•  zahradní kropení, až 2 postřikovače

•  plošné sání, zbytek vody 2-3 mm

•  plovákový spínač k automatickému provozu

•  regulace hladiny pomocí plovákového spínače

•  připojovací koleno s multi adaptérem

•  odčerpání, vyčerpání, cirkulační čerpání

 čisté vody

•  zavlažování zahrad

•  připojovací koleno

•  plovákový spínač k automatickému 

 provozu

•  vypumpování a pumpování znečištěných vod

•  zahradní zavlažování

•  plovákový spínač k automatickému provozu

•  regulace hladiny pomocí plovákového spínače

•  připojovací koleno s multiadaptérem

Technická data PS 7500 S PS 15000 S

Max. dopravované množství 7500 l/min 15000 l/min

Max. tlak 0,5 bar 0,95 bar

Max. hloubka ponoru 5 m 9,5 m

Max. dopravní výška 5 m 5 m

Hmotnost 4,8 kg 6,5 kg

Technická data P 3000 G P 4000 S

Max. dopravované 
množství

3000 l/min 4000 l/min

Max. tlak 4,3 bar 4,8 bar

Max. výška sání 8,5 m 8 m

Max. dopravní výška 43 m 48 m

Hmotnost 14 kg 10,5 kg

Kč 2.990,–
Obj. č. 025 040 0140

Technická data TPF 7000 S TP 8000 S

Max. dopravova-
né množství

7000 l/min 8000 l/min

Max. tlak 0,7 bar 0,7 bar

Max. hloubka 
ponoru

5 m 5 m

Max. dopravní 
výška 

6 m 7 m

Hmotnost 4,3 kg 4,3 kg

AKčNÍ cENA 

Kč 4.990,–
Obj.č. 025 150 0000

Kč 2.990,–
Obj. č. 025 080 0002



Plynule nastavitelný tvar vodního 

paprsku od  plného proudu až k 

TIP NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kč 990,-
Obj. č.  090 306 1227 

Kč 1.390,-
Obj. č.  090 306 3190 

SOUPRAVA SAcÍ 

HADIcE 4 M

DOMÁcÍ VODÁRNA          

HWW 3000/20G
DOMÁcÍ VODÁRNA                 

HWW 4000/20 S

SOUPRAVA 

ZAHRADNÍ HADIcE 

20 M

STAVEBNÍ čERPADLO 

NA ZNEčIŠTĚNOU VODU                  

PS 24000 SG

HLUBINNé čERPADLO                  

TBP 4000 M

•  zahradní zavlažování
•  automatické napájení v domě
•  čerpání, vypumpování, cirkulační
 čerpání čisté vody
•  pro jednofázový střídavý proud
•  základní čerpání vody

•  zahradní zavlažování
•  automatické napájení v domě
•  čerpání, vypumpování, cirkulační čerpání čisté vody
•  pro jednofázový střídavý proud
•  základní čerpání vody

•  mimořádně vysoký čerpací výkon, 

 výborné k čerpání znečištěné, dešťové, podzemní, 

vsakovací a drenážní vody

•  přípojka 1 1/2” s požární spojkou

•  plovákový spínač

Technická data PS 24000 SG

Max. dopravované množství 24.000 l/min

Max. tlak 1,1 bar

Max. hloubka ponoru 10 m

Max. dopravní výška 11 m

Hmotnost 18 kg

Technická data TBP 4000 M

Max. dopravované množství 3.800 l/min

Max. tlak 5,5 bar

Max. hloubka ponoru 20 m

Max. dopravní výška 55 m

Hmotnost 12 kg

Technická data HWW 3000/20 G HWW 4000/20 S

Max. dopravované 
množství

3000 l/min 4000 l/min

Max. tlak 4,3 bar 4,8 bar

Max. výška sání 8,5 m 8 m

Max. dopravní výška 43 m 48 m

Hmotnost 19 kg 18,3 kg

Hadicové spony, pozinkovaná ocel

Mosazné šroubení 1" IG

Dvojitý čep mosazný 1" AG

Mosazný zpětný ventil 1" IG 

se sítkem

Kč 4.990,–
Obj. č. 025 030 0120

Mosazná armatura, kompaktibilní na všechny 

obvyklé zástrčné systémy. Flexibilní, z pravé 

potravinářské PVC, hadice s NTS tkaninou.

Zesílená, odolná proti roztržení,

UV stabilní.

Pracovní tlak: 10 bar

•  velmi vhodné pro velké hloubky jako jsou vrtané studny nebo šachty

•  integrovaný zpětný ventil: voda v hadici se nevrací zpět do čerpadla

•  kvalitní čerpadlová hlava pumpy s mosazným závitovým nástavcem 

 a s upevňovacími oky pro spouštěcí lano (1“ vývod čerpadla)

•  vhodné pro vrtané studny Ø 100 mm (4“)

 7 stupňové čerpadlové hnací ústrojí pro čerpací výšku 

 do max. 55 m = tlak 5,5 baru

•  kryt čerpadla z nerezové ušlechtilé 

 oceli a z umělé hmoty odolné 

 proti nárazu

cENOVý HIT 

Kč 14.990,-
Obj.č. 025 024 0000 

cENOVý HIT 

Kč 10.990,-
Obj.č. 025 040 0055 

cENOVý HIT 

Kč 3.990,-
Obj.č. 025 030 0110
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Kč 9.990,–
Obj. č. 6.02177.00

Kč 3.990,–

Obj. č
. 6.08745.00

Kč 4.490,–

Obj. č
. 6.08755.00

Kč 4.990,–

Obj. č
. 6.08765.00

Kč 13.990,–
Obj. č. 6.02203.00

36-V-AKUMULÁTOROVé NŮŽKy 

NA ŽIVý PLOT AHS 36 V

NŮŽKy NA ŽIVý PLOT                

•  vysoký výkon, nízká váha a hlučnost

•  nově vyvinutá rukojeť s o 40 % větším dosahem

•  bezpečnostní obouruční obsluha a patentovaná rychlobrzda

•  bezpečnostní spodní nůž

•  velká ochrana rukou

•  optimální zabroušení nožů

•  bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

•  optimální vzdálenost špiček zubů

•  bezpečnostní uchycení kabelu

Technická data HS 45 HS 8745 HS 8755 HS 8765

Jmenovitý příkon 460 W 560 W 560 W 560 W

Rychlost řezu 3.200 /min 3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min

Délka nože 450 mm 450 mm 550 mm 650 mm

Hmotnost 3,4 kg 3,8 kg 3,9 kg 4,1 kg

Technická data AHS 36 AHS 36 - 65 V

Napětí akumulátoru 36 V / 1,5 Ah (1x) 36 V / 1,5 Ah (2x)

Rychlost řezu 2.700 /min 2.700 /min

Délka nože 55 cm 65 cm

Výdrž článku při práci 50 min 50 min

Doba nabíjení 30 min 30 min

Hmotnost 3,9 kg 4,1 kg

•  velmi lehké profesionální akumulátorové nůžky v třídě 36 V

•  nízké vibrace  při používání a perfektní ergonomie

•  pogumovaná rukojeť pro dobré držení a neúnavnou práci

•  bezpečnostní spodní nůž

•  elektronická ochrana motoru při zaseknutí

•  elektronické zastavení nože za 0,3 s

•  bezpečnostní spínač - okamžité vypnutí při uvolnění spínače

•  výkonný Li-Ion akumulátor bez pamětového efektu

cENOVý HIT 

Kč 2.990,–

Obj. č
. 6.20016.00

HSS-R sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena 290 Kč

Obj.č. 6.2715100

HSS-G sada vrtáků
"Promotion", 25dílná

Cena 990 Kč

Obj.č. 6.2715400

HSS-R Sada vrtáků
"Promotion", 25dílná

Cena 570 Kč

Obj.č. 6.2715200

HSS-TIN sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena 570 Kč

Obj.č. 6.2715600

HSS-G sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena 550 Kč

Obj.č. 6.2715300

HSS-CO sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena 1190 Kč

Obj.č. 6.2715700

Sada bitů a vrtáků I. 
17dílná

Cena 1280 Kč

Obj.č. 6.3045100

Box s bity "Promotion" 
32dílná souprava

Cena 590 Kč

Obj.č. 6.3044500

Sada bitů a vrtáků II. 
15dílná

Cena 800 Kč

Obj.č. 6.3045200

Box s bity "Promotion" 
15dílná souprava

Cena 360 Kč

Obj.č. 6.3042700

Sada bitů a vrtáků III. 
15dílná

Cena 1100 Kč

Obj.č. 6.3045300

Box s bity "Promotion" 
55dílná souprava

Cena 990 Kč

Obj.č. 6.3042100

Box s bity "Promotion" 
71dílná souprava

Cena 1190 Kč

Obj.č. 6.3042500

Sada bitů IV.
20dílná

Cena 470 Kč

Obj.č. 6.3045400

Sada bitů "Promotion"  
s ráčnou, 26dílná souprava

Cena 990 Kč

Obj.č. 6.3042600



Kč 13.990,–
Obj. č. 6.02203.00

Technická data AHS 36 AHS 36 - 65 V

Napětí akumulátoru 36 V / 1,5 Ah (1x) 36 V / 1,5 Ah (2x)

Rychlost řezu 2.700 /min 2.700 /min

Délka nože 55 cm 65 cm

Výdrž článku při práci 50 min 50 min

Doba nabíjení 30 min 30 min

Hmotnost 3,9 kg 4,1 kg

Kč 200,–
Obj. č. 6.23520.00

Kč 200,–
Obj. č. 6.23522.00

Kč 210,–
Obj. č. 6.23524.00

OPRACOVÁNÍ
NEREZU
KOMBINOVANý LAMELOVý KOTOUč 

z vysoce kvalitní brusné tkaniny z pravého korundu v kombi-
• 

naci s kvalitním brusným rounem

od broušení materiálu až k jemnému výbrusu v rámci           
• 

jednoho pracovního kroku.

velmi rovnoměrný výbrus při dobrém úběru materiálu.
• 

k obrábění svárů jako např. k zabroušení nebo doplňkovému 
• 

leštění. K odstranění lehkých škrábanců a poškození povrchu 

obrobku

vhodný k broušení, čištění a konečné úpravě ušlechtilé oceli, 
• 

oceli, barevných a lehkých kovů, titanových slitin

   Ø x vrtání v mm: 125 x 22,23 mm

doporučené otáčky. 3.000 /min• 

ROUNOVý KOMPAKTNÍ 

KOTOUč „UNITIZED“

ze slisovaného rounového materiá-• 
lu na kotouči ze skelné tkaniny

k čištění a předleštění povrchů,      • 
k zabroušení svárů; menší počet 

pracovních kroků

pro legované a vysoce legované • 
oceli, barevné a lehké kovy, chro-

mové a niklové oceli, titanové oceli

Naše bity z ušlechtilé oceli jsou perfektním řešením při šroubování šroubů     
z ušlechtilé oceli a při práci na povrchu z ušlechtilé oceli. Díky použití nástrojů 
z ušlechtilé oceli zajistíte, že ušlechtilá ocel zůstane i nadále bez rzi.

Box s bity z ušlechtilé oceli (10dílný)
Skládá se z: nejčastěji používaných 
bitů pro zpracování dřeva: 2 bity     
Phillips vel. 2, po 1 bitu Pozidriv vel. 1, 
Torx vel. 10, 15, 25, 30.1 držák bitů  
„rapid in/ easy out“. Bity a držák jsou   
z ušlechtilé oceli.

•  k předleštění a leštění VA ocelí,              
ve spojení se sisalovými lešticími kroužky, 
např. 6.23507

•  Hmotnost 250 g

•  k leštění a předleštění neželezných 
kovů s použitím rounových lešticích 
kroužků, např. 6.23508

•  Hmotnost 250 g

•  k leštění všech kovů do vysokého 
lesku, ve spojení s rounovými 
lešticími kroužky, např. 6.23509

•  Hmotnost 250 

Box s bity z ušlechtilé oceli (10dílný)
Skládá se z: nejčastěji používané bity 
pro obrábění kovů: po 2 bitech Phillips 
vel. 1, Phillips vel. 2 po 1 bitu Phillips 
vel. 3, inbus 2,5; 3,0; 4,0; 5,0,1 držák 
bitů „rapid in/ easy out“. Bity a držák 
jsou z ušlechtilé oceli.

SADA BITŮ
NEREZOVé BITy (10-DÍLŮ)

LEŠTIcÍ PASTA BÍLÁ

LEŠTIcÍ PASTA, HNĚDÁ

LEŠTIcÍ PASTA, MODRÁ

Ø x vrtání 
v mm

Počet

ks

Obj.č. cena s 
DPH.*

125 x 22,23 1 6.26368.00 Kč 1.030,-

125 x 22,23 5 6.26417.00 Kč 4.690,-
Kč 600,–
Balení: 1 kus 

Hrubá zrnitost: Obj.č. 6.26369.00

Střední zrnitost: Obj.č. 6.26370.00

Kč 2.720,–
Balení: 5 kusů 

Hrubá zrnitost: Obj.č. 6.26415.00

Střední zrnitost: Obj.č. 6.26416.00

Kč 1.730,-
Obj. č.: 6.25388.00

Kč 1.730,-
Obj. č.: 6.25389.00
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V případě technických dotazů, či předvedení strojů      
ve Vaší fi rmě nás neváhejte kontaktovat:.

Technické poradenství:
Radek Peroutka
tel.: 602 110 686
radek.peroutka@metabo.cz

Metabo vstoupí do roku 2012 s plným nasazením!

Více informací na adrese www.go4metabo.com

Praktické inovace, nekompromisní 
kvalita, důsledné zaměření
na profesionály: Kdo jednou pracoval 
s Metabem, již nechce pracovat
s ničím jiným! Naše výrobky jsou 
jedinečné a byly vyvíjeny s cílem,
aby perfektně naplňovaly přání
a požadavky profesionálních uživatelů. 

I v nadcházejícím roce, Vás jako 
uživatele, budeme přesvědčovat
o naší výkonnosti nově připravenými 
výrobky, atraktivními akcemi
a pravidelnými návštěvami
přímo u Vás.

www.metabo.com

www.metabo.com

www.metabo.com

TechnickÉ PORADENSTVÍ:

www.metabo.cz

Váš autorizovaný prodejce: Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012.

Obrázky mohou být pouze ilustrační. Změny ve smyslu technického vývoje, cen a designu, jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny.


