EXCLUSIVE
У продажу з 1 лютого по 31 липня у Вашого

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛА
З ТЯГОВОЮ ФУНКЦІЄЮ

KGS 305 M

15 566 грн.
12 952 грн.
(381,00 євро)

Номер замовлення 619305000

»»Надзвичайна

продуктивність різання
завдяки особливо потужному
універсальному двигуну та великому
пиляльному полотну
»»Тягова функція для широких заготовок
»»Плавний пуск: обмеження пускового
струму запобігає ривку інструменту і
заклинюванню при запуску
»»Швидке та прецизійне налаштування
завдяки точкам фіксації кутів
»»Лазер для точної індикації лінії різання

25 908 грн.
22 626 грн.
(665,00 євро)

Номер замовлення 612216000

ПІДСТАВКА ДЛЯ
ЦИРКУЛЯРНИХ ПИЛ

KSU 401
»»Легка

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛА З ТЯГОВОЮ
ФУНКЦІЄЮ ТА СИСТЕМОЮ
СИМЕТРИЧНОГО РІЗУ

KGSV 72 XACT SYM
»»Унікальна,

запатентована комбінація
панельної пили з тяговою функцією та
прецизійної рейкової пили із системою
симетрично регульованих упорів
»»Швидке і точне розпилювання під кутом
не вимагає розрахунків і вимірів завдяки
простому перенесенню кутів з малки на
систему упорів
»»Компактна форма і тягова функція
дозволяють обробляти заготовки
шириною до 305 мм, не вимагаючи
вільного простору позаду пили

6 856 грн.
5 720 грн.

(168,00 євро)
і міцна підставка для
Номер замовлення 629006000
торцювальних пил з
коліщатками для переміщення,
також разом зі встановленою пилою
»»Швидка установка і висока стійкість
завдяки відкидним ніжкам, що фіксуються,
з можливістю регулювання
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З регулюванням обертів

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА

WEVA 15-150 QUICK

5 262 грн.
4 363 грн.

З автобалансиром

(128,00 євро)

Номер замовлення 600506000

»»Найвищий

термін експлуатації в
екстремальних умовах використання:
потужна кшм з високим крутним
моментом і з регулюванням кількості
обертів та найвищою концентрацією
потужності в своєму класі для швидкого
просування робіт
»»Новий запатентований двигун Metabo
Marathon: до 50 % більший крутний
момент та до 20 % більша здатність до
перевантажень для швидшого знімання
матеріалу та довшого терміну
експлуатації
»»Повнохвильова електроніка Vario-TachoConstamatic (VTC) з регулювальним
колесом: для роботи з кількістю обертів,
що вимагається властивостями матеріалу
і залишається константною під
навантаженням
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WEVA 15-150 Quick

Номінальна споживана потужність

1 550 Вт

Оберти без навантаження

2 800 - 9 600 / хв

Крутний момент

3.9 Нм

Вага (без кабелю)

2.6 кг

Довжина кабелю

4м

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка
M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка
Metabo VibraTech (MVT)

*Рекомендована ціна виробника без зобов'язань

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

Номер для
замовлення

Ціна з ПДВ, Ціна з ПДВ,
грн
євро

Flexiamant super 150 x 6,0 x 22,23 мм,
алюміній, SF 27

616754000

48,00

1,40 €

Flexiamant super 150 x 3,0 x 22,23 мм,
алюміній, TF 41

616753000

46,00

1,34 €

Flexiamant super 150 x 6,0 x 22,23 мм,
камінь, SF 27

616654000

48,00

1,40 €

Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 мм,
сталь, TF 41

616507000

33,00

0,96 €

Flexiamant 150 x 6,0 x 22,23 мм,
сталь, SF 27

616554000

48,00

1,40 €

Flexiamant super 150 x 6,0 x 22,23 мм,
сталь, SF 27

616487000

63,00

1,86 €

Novoflex 150 x 6,0 x 22,23 мм,
сталь, SF 27

616464000

51,00

1,49 €

Novoflex 150 x 3,0 x 22,23 мм,
камінь, TF 41

616449000

33,00

0,96 €

Novoflex 150 x 3,0 x 22,23 мм,
сталь, TF 41

616448000

31,00

0,92 €

Flexiamant 150 x 3,0 x 22,23 мм,
сталь, TF 42

616313000

38,00

1,13 €

Шлиф. диск по бетону 150 x 6,0 x 22,2 мм

616459000

33,00

0,97 €
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НОВИНКА
POWERMAXX BS BASIC
+ АКУМУЛЯТОРНИЙ
КИШЕНЬКОВИЙ ЛІХТАР
POWERMAXX TLA LED
+ КОРОБКА З БІТАМИ SP (15 ШТ.)

5 760 грн.
4 554 грн.
(134,00 євро)

Номер замовлення 600080930

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Швидкозатискний патрон,
2 акумуляторні блоки Li-Power
(10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій
LC 40, пластиковий чемодан

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PowerMaxx BS Basic

Макс. крутний момент, м’який / твердий

17 Нм / 34 Нм

Діаметр свердління у сталі / м’якій деревині

10 мм / 18 мм

Кількість обертів холостого ходу

0 - 360 / 0 - 1.400 / хв

Вага (з акумуляторним блоком)

0,8 кг

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПИЛОСМОК
ASR 35 L ACP

20 359 грн.
17 269 грн.
(508,00 євро)

Номер замовлення 602057000

»»Підходить

для постійної роботи з
електроінструментом на будівельних
майданчиках і в майстернях
»»Особливо придатний для відсмоктування
бетонного та кам'яного пилу
»»Пилосос для сухого / вологого прибирання
з допуском для промислового
застосування
»»AutoCleanPlus: економія коштів та часу
завдяки автоматичному очищенню
фільтрів MPulse в постійному режимі
роботи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASR 35 L ACP

Продуктивність повітря (на турбіні)

3 660 л / хв

Розрідження повітря

248 гПа (мбар)

Споживана потужність макс.

1 400 Вт

Об'єм контейнера

35 л

Вага

16 кг

EXCLUSIVE
У продажу з 1 лютого по 31 липня у Вашого

УДАРНИЙ ДРИЛЬ З ЕЛЕКТРОНІКОЮ

SBE 650 IMPULSE

3 097 грн.
2 518 грн.
(74,00 євро)

Номер замовлення 600672000

»»Режим

"Імпульс" для засвердлювання на
гладких поверхнях, керніння,
викручування застряглих гвинтів
»»Електроніка Vario (V) - регулювання числа
обертів відповідно до властивостей
матеріалу
»»Регулювальне колесо для встановлення
числа обертів
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий)
патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини
свердління

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SBE 650 Impulse

Номінальна споживана потужність

650 Вт

Оберти без навантаження

0 - 2800 / хв

Діаметр свердління в:
- бетоні
- сталі
- м'якій деревині

16 мм
13 мм
30 мм

Максимальна кількість ударів

44 800 / хв

Вага (без кабелю)

1,8 кг

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

HWAI 4500 INOX

7 765 грн.
6 022 грн.
(177,00 євро)

Номер замовлення 600979000

»»Комплексна

система з компактною
конструкцією, серійним вбудованим
фільтром та зворотнім клапаном для
простого монтажу
»»Для автоматичного водопостачання, для
поливання саду, та відкачування
ґрунтових вод, а також для підйому,
перекачування та циркуляції чистої води
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Ущільнювальна стрічка для різьблення, ключ для
фільтра

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HWAI 4500 Inox

Номінальна споживана потужність

1 300 Вт

Макс. продуктивність

4 500 л / г

Макс. висота підйому

48 м

Макс. тиск

4.8 бар

Макс. висота всмоктування

8м

Вага

11.5 кг

