НОВІ ПЕРФОРАТОРИ В 2-КІЛОГРАМОВОМУ КЛАСІ:
НАДЗВИЧАЙНО НАДІЙНІ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ РОБОТИ
В СКЛАДНИХ УМОВАХ
ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

ДО

3,4 ДЖ

Надзвичайна надійність
міцним корпусом редуктора, виготовленим литтям
алюмінію під тиском
Найкращий захист від зовнішніх механічних впливів
Гарантована довговічність і надзвичайна стійкість до
навантажень
З

Надзвичайна потужність
ударний механізм
3,2 Дж / 880 Вт
Потужний

Власний ливарний цех для
виготовлення алюмінієвих відливок
Наш власний ливарний цех для вигото
влення алюмінієвих відливок на території головного підприємства в місті
Нюртінген гарантує максимальну продуктивність "Виготовлено в Німеччині".

Metabo Quick
Швидка заміна патрона для перфоратора
SDS-plus і свердлильного патрона

Запобіжна муфта
Metabo S-automatіc
для моментального від'єднання
приводу при блокуванні свердла

KHE 2860 Quick

Надзвичайна зручність
перфоратор
у своєму класі
Значно легший
Найкоротший

Більш детальну інформацію
ви з найдете за адресою
www.metabo.ua

НАДЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ,
НАДЗВИЧАЙНА НАДІЙНІСТЬ,
НАДЗВИЧАЙНА ЗРУЧНІСТЬ.
Надзвичайна потужність
Нове покоління виробів з потужним ударним
механізмом встановлює нові стандарти
продуктивності в швидкості свердління, і з
силою удару до 3,4 Дж належить до числа
найсильніших у своєму класі.

Надзвичайна надійність
Metabo пропонує унікальний професійний
перфоратор з корпусом редуктора,
виготовленим литтям алюмінію під тиском.
Вироби розробляються та виготовляються в
Нюртінгені, їх якість - це рівень "Зроблено в
Німеччині", що одночасно є уособленням
довговічності.

Універсальність
в застосуванні
Роботи з використанням свердел,
зубил, коронок – нове
покоління перфораторів цілеспрямовано
орієнтоване на
вимоги професіоналів.

Надзвичайна зручність
У порівнянні з попередніми моделями, 
вироби нового покоління не тільки значно
легші та коротші, а й до того ж комплексно
оптимізовані для зручності у використанні.
Краще переконайтесь самі - під час щоденних
випробувань на витривалість на будівельному
майданчику.

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ
KHE 2860 Quick

UHEV 2860-2 Quick

3,2 ДЖ

3,4 ДЖ

UHE 2660-2 Quick
2,8 ДЖ
KHE 2660 Quick
3,0 ДЖ

Багатофункціональні перфоратори SDS-plus
З

2-ю передачею для високої частоти обертання
більш швидкого виконання робіт з безударного
свердління, наприклад, при обробці газобетону,
пустотілої цегли, деревини, металу

Для

Комбіновані перфоратори SDS-рlus

АСОРТИМЕНТ ПЕРФОРАТОРІВ METABO
Ударне свердління
бетону / каменю
(Ø мм)

Довбання
легке важке

Макс. сила
удару**

Номінальна
споживана
потужність /
напруга
акумулятора

Змінний
патрон

Антивібраційна
Електроніка
ручка MVT
забезпечення
постійних обертів

Акумуляторні перфоратори SDS-plus
KHA 18 LTX
№ для замовлення 600210

24 мм



–

2,2 Дж

18 В

32 мм





3,1 Дж

36 В

24 мм

–

–

2,3 Дж

800 Вт

26 мм

–

–

2,3 Дж

800 Вт

24 мм



–

2,3 Дж

800 Вт

26 мм



–

2,3 Дж

800 Вт

26 мм



–

3,0 Дж

850 Вт



28 мм



–

3,2 Дж

880 Вт



32 мм





3,1 Дж

800 Вт



KHA 36 LTX
№ для замовлення 600795





Перфоратори SDS-plus
BHE 2444
№ для замовлення 606153

BHE 2644
№ для замовлення 606156

Комбіновані перфоратори SDS-рlus
KHE 2444
№ для замовлення 606154

KHE 2644
№ для замовлення 606157

KHE 2660 Quick
№ для замовлення 600663

KHE 2860 Quick
№ для замовлення 600878

KHE 3251
№ для замовлення 600659



Багатофункціональні перфоратори SDS-plus з редуктором з двома передачами
UHE 2660-2 Quick
№ для замовлення 600697

26 мм



–

2,8 Дж

800 Вт



28 мм





3,4 Дж

1.100 Вт



40 мм





7,5 Дж

1.010 Вт





45 мм





8,5 Дж

1.300 Вт





50 мм





11,9 Дж

1.500 Вт





50 мм





20 Дж

1.700 Вт









8,6 Дж

1.300 Вт









20 Дж

1.600 Вт





UHEV 2860-2 Quick
№ для замовлення 600713



Комбіновані перфоратори SDS-max
KHE 5-40
№ для замовлення 600687

KHE 56
№ для замовлення 600340

KHE 76
№ для замовлення 600341

KHE 96
№ для замовлення 600596

Відбійні молотки SDS-max
MHE 5
№ для замовлення 600688

MHE 96
№ для замовлення 600396

** згідно з процедурою EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструментів) від 05/2009

Використання:

 підходить



добре підходить



оптимально

Оснащення:

l

наявне

ВАША ТУРБОПРОДУКТИВНІСТЬ:
ПРАВИЛЬНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
Свердла SDS-plus

Свердла SDS-plus

Свердла SDS-max

»Pro 4«

»Pro 4 Premium«

»Pro 4«

Найвища швидкість свердління

Надзвичайна міцність та довгий
строк служби

Особлива швидкість та довгий
строк служби
Fast, Faster, PRO

Inclined side cutters (Pat-Pend.)
Aggressive drilling rate through spiky
cutting angle
Result: highest drilling speed

Потужні пробійники створюють
мікротріщини в матеріалі для відчутно
швидшого свердління

2-спіральна геометрія з підсиленням
осердя. Невелика ширина задньої
поверхні спереду та посиленої задньої
поверхні позаду зменшує тертя і
одночасно гарантує високу міцність
на злам

Збільшена фаза армування. При
потраплянні на армування можливість
застрягання суттєво знижена

Оптимальна геометрія 4-х різальних
кромок з високосортного твердого
сплаву з симетрією 4 x 90° допомагає
не застрягати при потраплянні на
армування

Допоміжні різальні кромки,
встановлені навскіс, для агресивного
просування робіт з найвищою
швидкістю свердління

Правильна 4-спіральна геометрія
сприяє оптимальному розподілу
навантаження на всі спіралі, завдяки
чому досягається низька вібрація
при свердлінні

Коротка головка з каналами для
відведення пилу великого об'єму для
відведення свердлильного пилу без
тертя та з мінімальним тепловиділенням
для стабільно довгого строку служби

Завдяки високоякісній спеціальній
сталі свердла відрізняються надзвичайною міцністю та довговічністю.
Підвищенню витривалості сприяє
також спеціальна обробка поверхні

Stra ight
i h s ide
id cutters

Limited drilling speed = increased
cost per hole
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Неперевершена руйнівна сила
завдяки надзвичайно надійній та
агресивній суцільній твердосплавній
різальній кромці S-форми

Зубило SDS-plus / SDS-max
»professional«

»professional premium«

Максимальний строк служби і продуктивність знімання

Максимальна розпірна дія та ефективність

Використання високоякісної покращеної сталі
Спеціальний процес обробки та гартування, також придатний і
для додаткового загострювання
Широкий асортимент зубил для великої кількості спеціальних
типів застосувань, серед них, наприклад, канальні зубила або
пристрої для забивання штирів заземлення






Самозагострювальні для найвищої продуктивності
розламування
Спеціальна геометрія різальних кромок запобігає
заклинюванню
Зони, загартовані в процесі поверхневого високочастотного
гартування, для найкращої передачі ударного зусилля та
найвищої міцності на злам

Безпечне свердління стін та перекриттів без пилу
Перехідник для відсмоктування пилу
з отвору, яке висвердлюється

DDE 14
до 14 мм

DDE 72
до 72 мм

Для відсмоктування пилу,
який виникає під час обробки
бетону та каміння.

Універсальний пилосмок
ASR 35 M ACP

Ш

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ METABO ДЛЯ РОБОТИ
З БЕТОНОМ, КАМІННЯМ ТА ШТУКАТУРКОЮ
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WEV 10-125 Quick
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MFE 30
RS 14-125

WE 24-230 MVT Quick

WPB 18 LTX BL 150 Quick

ASR 35 M ACP

SSW 18 LTX 400 BL

MHE 96
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MHE 5
BS 18 LTX BL Q I
SB 18 LTX BL Q I

KHE 5-40

гв

ин

чу

ня

ва

KHA 36 LTX
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SBE 1300
KHE 2860 Quick
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Ваш дилер Metabo:

3 роки XXL-гарантії
Ми надамо вам екстрагарантію XXL на всі
вироби. Три роки гарантії без реєстрації
для обслуговування на території України.
Для отримання міжнародної гарантії необхідно зареєструватись.
Реєстрація: www.metabo.com/xxl

Метабо Україна
вул. Зоряна, 22 с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський р-н
Телефон +38 (044) 205 10 56 / 57
Факс +38 (044) 205 10 50
www.metabo.ua

