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NoviNka
Batéria Pro  

Li-iÓN

Odolné von-
kajšie puzdro

Články pokryté 
plastom tlmia 
 vibrácie a zabraňujú 
poškodeniu.

Vysoká kapa-
cita Li-Iónovych 
článkov.

Znižovanie tep-
loty rýchlejší odvod 
tepla.

Zapustené svorky 
proti náhodnému skratu.

Design uchytenia 
akumulátora drží 
akumulátor pevne v 
náradí.

Nezávisle akti-
vované tlačidlá 
zabraňujú vypadnutiu 
batérie.

Tuhá bunka 
kolísky tlmí nárazy 
a drží články pevne 
na mieste, aby sa 
zabránilo poškodeniu

Trojnásobná  
ochrana obvodu.

Thermal moniToring 

Chráni pred  
preťažením

Chráni pred prebíjaním/
pod nabíjania

over CurrenT moniToring

Nabitie akumulátora –  
pomáha používateľovi 
 skontrolovať prevádzku.

Dvojložkové bodo-
vé zvary zabezbečujú 
trvanlivosť počas apliká-
cie s vibráciou a sú viac 
odolné proti teplu. výhoda pre používaTeľov: maximálna Trvanlivosť

nový sorTimenT 12 v a 18 v BaTÉrií

KonTrola prevádzKy 
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KonTrola jednoTlivýCh článKov KonTrola TeploTy 
 

Dostupná 
zanedlho...

TrojnásoBná oChrana

kontrola 
JEDnotlivÝCH 
Článkov

Chráni pred  
prehriatím

oCHrana prED 
prEťažEníM

oCHrana prED 
tEpElnÝM 
prEťažEníM

Typ. L1215 
Obj. číslo 4932 3526 58

Typ. L1815R 
Obj. číslo 4932 3526 54

Typ. L1830R 
Obj. číslo 4932 3526 55

47,90 €
cena s DPH

86,90 €
cena s DPH

119,90 €
cena s DPH



                                    

medium angle grinder12 v KompaKTná vŕTačKa/sKruTKovač medium angle grinder

217,00 €
cena s DPH

BsB 18C li

Bs 18C li
•  ultra kompaktná vŕtačka/skrutkovač, dížka iba 186mm 
•  60nm* krútiaci moment poskytuje plnú energiu
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG pro 

li-ión spolu s trojnásobnou ochranou pre maximálnu 
trvanlivosť batérie a náradia

•  ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
•  2 rýchlosti– 0-450 / 0-1650 ot./min 
•  24 stupňové nastavenie momentu umožňuje 

optimalizáciu výkonu
•  13 mmfiXteC skľúčidlo
*60nm krútiaci moment s 3,0 ah batériami 
3,0 ah verzia: 4935 4284 10

Bs 12C2 li

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 12 V (1,5 Ah) Li-Iónová batéria,  
1 x nabíjačka a kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (1,5 Ah) Li-Iónová batéria,  
1 x nabíjačka a kufor

18 v heavy duTy KomBinovaná vŕTačKa

BsB 18 li

medium angle grinder

390,00 €
cena s DPH

390,00 €
cena s DPH

18 v KompaKTný rázový uťahováK

360,00 €
cena s DPH

medium angle grinder

580,00 €
cena s DPH

BKs 18 li
•  najrýchlejšia akumulátorová okružná píla na 

trhu s rýchlosťou 5000 ot./min
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG 

pro li-ión spolu s trojnásobnou ochranou pre 
maximálnu trvanlivosť batérie a náradia

•  Ľahká hliníková základná doska
•  Vhodná k vodidlu aeG (predávaná zvlášť) 
•  priemer kotúča 165mm s maximálnou híbkou 

rezu 54mm a 50º úkosom

Bss 18C li

Typ. BSB 18 Li-302C  Obj. číslo 4935 4284 50 Typ. BSS 18C LI-152C  Obj. číslo 4935 4283 95

Typ. BUS 18 LI-302C  Obj. číslo 4935 4283 65

18 v KompaKTný vŕTaCí sKruTKovač

Bus 18 li
•  Jedinečná akumulátorová píla na trhu s nastavením 

výkyvného pohybu pre lepší výkon 
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG pro 

li-ión spolu s trojnásobnou ochranou pre maximálnu 
trvanlivosť batérie a náradia

•  0-3600 počet zdvihov za minútu a 19 mm zdvih pre 
rýchlejšie rezné aplikácie

•  fiXteC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu 
pílových listov

•  nastaviteľná pätka pre dlhší život pílového listu
•  Variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšie práce

•  kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom, dížka iba 202mm 
•  60nm* krútiaci moment poskytuje plnú energiu
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG pro li-ión spolu 

s trojnásobnou ochranou pre maximálnu trvanlivosť batérie 
a náradia 

•  3 pracovné možnosti – ľahká zmena medzi rôznymi aplikáciami
•  ukazovateľ stavu nabitia
•  Madlo z jemne rebrovaného plastu pre komfort používateľa 
•  2 rýchlosti – 0-450 / 0-1650 ot./min 
•  24 stupňové nastavenie momentu umožňuje optimalizáciu 

výkonu
•  13mm fiXteC skľúčidlo
*60nm krútiaci moment s 3,0 ah batériami
3,0 ah verzia: 4935 4284 30

Typ. BSB 18C LI-152C  Obj. číslo 4935 4284 35

439,90 €
cena s DPH

18 v ulTra KompaKTná vŕTačKa/sKruTKovač

219,00 €
cena s DPH

Typ. BS 12C2 Li-152C Obj. číslo 4935 4283 75

•  ultra kompaktná vŕtačka/skrutkovač, dížka iba 168mm
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG pro li-

ión spolu s trojnásobnou ochranou pre maximálnu 
trvanlivosť batérie a náradia

•  34nm kr. moment poskytuje maximálnu silu pre 
vŕtanie a skrutkovanie

•  2-rýchlostná prevodovka – 0–350 / 0–1500 ot./min – 
pre široký sortiment aplikácii

•  fiXteC aretácia hriadeľa a rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm

18 v heavy duTy oKružná píla

•  70nm* krútiaci moment poskytuje plnú energiu 
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG pro li-

ión spolu s trojnásobnou ochranou pre maximálnu 
trvanlivosť batérie a náradia

•  2 rýchlosti – 0-450 / 0-1600 ot./min 
•  24-stupňové nastavenie momentu umožňuje 

používateľovi optimálne nastavenie 
•  13mm fiXteC skľúčidlo
•  Madlo z jemne rebrovaného plastu pre komfort 

používateľa
•  3 pracovné možnosti – 

ľahká zmena medzi  
rôznymi aplikáciami

•  ukazovateľ stavu 
nabitia akumulátora

•  Vstavaná led dióda osvetľuje 
miesto práce

•  nezávislý led spínač pre osvetlenie obrobku pred 
začatím aplikácie

*70nm krútiaci moment s 3,0 ah batériami

•  ultra kompaktný výkonný rázový uťahovák, dížka 
iba 145 mm

•  Výkonný motor poskytuje 158 nm kr. moment
•  Vlastnosti akumulátorovej technológie aeG 

pro li-ión spolu s trojnásobnou ochranou pre 
maximálnu trvanlivosť batérie a náradia

•  poskytuje 3100 úderov za minútu pre výššiu 
výkonnosť

•  Madlo z jemne rebrovaného plastu pre komfort 
používateľa

• ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
•  pevná, ľahká hliníková prevodovka 

zabezpečuje dlhú životnosť
•  Vstavaná led dióda osvetľuje 

miesto práce
•  nezávislý led spínač pre osvetlenie 

obrobku pred začatím aplikácie

3,0 ah verzia: 4935 4284 00

18 v heavy duTy ChvosTová píla

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (1,5 Ah) Li-Iónová batéria,  
1 x nabíjačka a kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (1,5 Ah) Li-Iónová batéria, 1 x 
nabíjačka, 1 x skrutkovací bit a kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (1,5 Ah) Li- Iónová batéria,  
1 x nabíjačka a kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (3,0 Ah) Li-Iónová batéria,  
1 x nabíjačka, 18 zubový kotúč, kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2 x 18 V (3,0 Ah) Li- Iónová batéria,  
1 x nabíjačka, 2 x pílový list, kufor

nový sorTimenT aKumu-

láTorovÉho náradia

noVinka 
Nové madlo z jemne 

rebrovaného  

plastu - LED spínačnoVinka

Ukazovateľ 

stavu nabitia

Typ. BKS 18 LI-302C  Obj. číslo 4935 4283 70Typ. BS 18C-LI-152C  Obj. číslo 4935 4284 15
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Uvádzacia akcia:

Adaptér k vodidlu

zadarmo do vyprednia zásob.

DARČEK+

DARČEK

+



maximálna 
aKumuláTorová 
sila

medium angle grinderpríKlepová vŕTačKa medium angle grindersds- plus KomBinovanÉ Kladivo

príKlepová vŕTačKa

sB 22 2e 
•  kompaktná a výkonná 1010 W príklepová vŕtačka
•  aVs antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
•  bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa 

a náradia
•  dvojrýchlostná prevodová skrinka
•  ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
•  plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
•  Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
•  kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm

Kh 26 e 
•  Výkonný 800 W motor
•  26 mm priemer vŕtania do betónu
•  Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
•  Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
•  bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu 

používateľa a náradia
•  Variabilná elektronika rýchlosti
•  pravo-ľavý chod
•  ergonomická softgripová konštrukcia rukoväte pre 

pohodlnú prácu

sBe 570 r 
•  kompaktná a výkonná 570 W príklepová 

vŕtačka
•  ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a 

pohodlnú prácu
•  plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
•  Vďaka priamemu upínaniu nadstavcov stroj 

ubúda na hmotnosti, na dĺžke a miesto 
skrutkovania je lepšie viditeľný

•  Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
•  kovové kľúčové skľučovadlo 1,5–13 mm

Štandardné príslušenstvo – 
Kufor, postranná rukoväť, kovový 
hĺbkový doraz, 4 m kábel

Štandardné príslušenstvo – 
Postranná rukoväť a kovový hĺbkový 
doraz

Štandardné príslušenstvo – 
Kufor, postranná rukoväť, kovový 
hĺbkový doraz, 4 m kábel
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179,00 €
akciová cena s DPH

Typ. SB 22 2E  Obj. číslo 4935 4110 30
Typ. SB 20 2E s výkonom 750W  Obj. číslo 4935  4110 00

Typ. SBE 570 R  Obj. číslo 4935 4126 81

90,00 €
cena s DPH

Typ. KH 26 E  Obj. číslo 4935 4281 80

235,00 €
akciová cena s DPH

sila pre  
hĹBŠie  
vŕTanie



medium angle grindermini ChvosTová píla medium angle grindervŕTačKa

píla na Kov

235,00 €
akciová cena s DPH

Typ. SMT 355  Obj. číslo 4935 4117 70

Typ. US 400 XE  Obj. číslo 4935 4118 14

144,90 €
cena s DPH

sila na  
opraCovanie  
Kovov

smT 355 
•  Výkonný 2300 W motor
•  0˚–45˚ nastavenie pokosu s rýchlym nastavením
•  aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a 

príslušenstva
•  ochrana používateľa pred iskrami
•  Veľký kryt pre výššiu bezpečnosť
•  integrovaný kľúč
•  Gumové nôžky na základni pre lepšiu stabilitu
•  Vymeniteľné uhlíky
•  kontrolka pripojenia svietí na modro pri zapojení 

do el. siete

Be 705 r 
•  kompaktný design
•  kompaktný a výkonný 705 W motor
•  Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-

ľavý chod
•  spona na opasok
•  10 mm rýchloupínacie skľúčidlo

us 400 xe 
•  inovatívny design pre obmedzené miesta
•  kompaktná konštrukcia
•  Jednoručné ovládanie s výnimočnou 

rovnováhou
•  3500 zdvihov za minútu a 13 mm zdvih pre 

rýchlejšie rezné aplikácie
•  fiXteC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu 

pílových listov
•  Zabudované led osvetlenie
•  dvojprstý vypínač regulácie rýchlosti

Štandardné príslušenstvo –  
4 m kábel, 355 mm kotúč, 
skrutkový kľúč

Štandardné príslušenstvo – 
Taška, 4 m kábel, 3 pílové listy

Štandardné príslušenstvo –  
4 m kábel a taška

malá uhlová BrúsKa

malá uhlová BrúsKa

69,00 €
akciová cena s DPH

129,90 €
akciová cena s DPH

veľKá uhlová BrúsKa

199,90 €
cena s DPH

malá uhlová BrúsKa

115,60 €
akciová cena s DPH

Ws 9-125
•  silný 900 wattový motor s vynikajúcim výkonom
•  kovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
•  plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na 

pracovné miesto v obmedzených priestoroch
•  optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú 

prehriatiu, aj pri príležitostnom zablokovaní
•  kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
•  aVs postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
•  pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez 

kľúča pre rýchle nastavenie

Ws 6-125 
•  Výkonný 700 W motor
•  ergonomická, kompaktná konštrukcia
•  kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
•  priamy výfuk vzduchu
•  hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
•  plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné miesto
• Chránené ventilačné otvory
•  aretácia hriadeľa

Ws 21-230 e
•  Výkonný 2100 W motor
•  epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni 

pred abrazivným kovovým prachom, predlžuje 
životnosť

•  Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich 
vynikajúcu ochranu

•  patentované zacvakávanie ochranného krytu
•  pohodlný 3-prstový vypínač
•  „line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu 

používateľa
•  Mäkký štart na jemné štartovanie

Ws 11-125 set 
•  silný 1100 wattový motor s vynikajúcim výkonom
•  kovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
•  plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť 

na pracovné miesto v obmedzených priestoroch
•  optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú 

prehriatiu, aj pri príležitostnom zablokovaní
•  kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné 

používanie celý deň
•  aVs postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
•  pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre 

rýchle nastavenie
•  aretácia vretena

Štandardné príslušenstvo – 
Prídavná rukoväť, príruba

Štandardné príslušenstvo – 
Ochranný kryt, prídavná rukoväť s
AVS, 4 m kábel

Štandardné príslušenstvo – AVS po-
stranná rukoväť, ochranný kryt prestaviteľ-
ný bez kľúča, príruba, matica a kľúč

Typ. WS 11-125 Set  Obj. číslo 4935 4194 95

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

Typ. WS 21-230 E  Obj. číslo 4935 4114 95

Typ. WS 9-125  Obj. číslo 4935 4193 90
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Štandardné príslušenstvo – AVS 
postranná rukoväť, ochranný kryt 
prestaviteľný bez kľúča, príruba, 
matica a kľúč, 2 x diamantový 
kotúč, kufor

Typ. BE 705 R  Obj. číslo 4935 4165 05

139,90 €
akciová cena s DPH



VŔTACÍ SKRUTKOVAČ – SADA

BS 12 G NC sada

MEDIUM ANGLE GRINDERMULTIfUNKČNé NáRADIE

289,00 €
cena s DPH

188,00 €
cena s DPH

VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

195,90 €
cena s DPH

HORúCOVzDUšNá pIšTOL

CHVOSTOVá pÍLA

MEDIUM ANGLE GRINDERpRIAMOČIARA pÍLA

209,00 €
akciová cena s DPH

OKRUžNá pONORNá pÍLA

509,90 €
cena s DPH

MEDIUM ANGLE GRINDER165 MM OKRUžNá pÍLA

224,90 €
cena s DPH

pT 600 EC Set 
•  2000 W
•  Elektronika so snímaním a 

reguláciou teploty na voliteľnú 
hodnotu v rozsahu od 90° do 
600°

•  Robustný ventilátor pre 
nepretržitú prevádzku

•  Protišmyková plocha na 
stacionarné použitie

BWS 12C
•  Vymeniteľné hlavy bez kľúča pre ľahšiu zmenu 

aplikácie
•  Člen kompaktnej 12 V Li-Iónovej rodiny
•  Jednoručné ovládanie
•  Vstavaná LED dióda na 

osvetlenie miesta práce

KS 55 C
•  Výkonný 1200 W motor
•  Úkos do 50˚ s automatickým upevnením pri 45˚
•  Odolná základná doska
•  Zvonku dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
•  Zabudovaný odfukovač prachu pre čistejšie a 

presnejšie rezy
•  Softgrip rukoväť pre max. komfort

STEp 70 
•  Ergonomické Softgripové madlo pre 

pohodlnú prácu
•  4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
•  Variabilná rýchlosť

TS 55 E
•  Výkonný 1500 W motor 
•  Pre rýchle, hladké a precízne rezy do dreva
•  Híbka rezu s vodidlom: 50 mm
•  Vhodná k vodidlám iných značiek, ľahké použitie
•  Ľahká výmena pílových kotúčov

US 900 XE 
•  Výkonný 900 W motor pre rýchle rezanie v 

rôznych materiáloch
•  Výkyvná funkcia s dĺžkou zdvihu 19 mm pre 

výkonnejšie a rýchlejšie rezanie 
•  Regulácia rýchlosti zdvihu od 0 – 3500 z./min, 

dôležité pri rezaní materiálov citlivých na teplo
•  O 24 % ľahšia ako ostatné chvostové píly – 

lepšia kontrola práce
•  Jednoručné vloženie pílového listu 
•  Ergonomické, Softgripové madlo

BS 12 G 12 V 
•  Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu 

rôznych aplikácií
•  30 Nm krútiaci moment poskytuje plný výkon
•  2-rýchlosti: 0–350 / 0–1350 ot./min
•  24 nastavenie momentu umožňuje optimálnu 

kontrolu
•  10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s 

kovovými čeľušťami

•  BS 12 G - 12 V Vŕtací skrutkovač
•  FL 12 - 12 V Svietidlo
•  2 x 1,4 Ah NiCd batéria
•  Nabíjačka
•  Kufor

Štandardné príslušenstvo – 4 m 
kábel, 3 pílové listy, pracovná taška

Štandardné príslušenstvo – 
Kartón, 1 pílový list, prachová krytka

Štandardné príslušenstvo – 2 x 
1,5 Ah Li-Iónová batéria, nabíjačka, 
pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia 
hlava, multifunkčná hlava, kruhový 
rezný list, list na drevo/kov, brúsna 
podložka, brúsny papier, taška

Štandardné príslušenstvo –  
4 m kábel, 48 zubový TCT kotúč, 
kľúč, kufor

Štandardné príslušenstvo – 
Taška, 4 m kábel, paralelné vodidlo, 
24 zubový TCT kotúč, kľúč

Štandardné príslušenstvo – 
Plochá dýza, reflektorová dýza,
12 mm okruhlá dýza, kufor

Typ. US 900 XE  Obj. číslo 4935 4196 10 Typ. BS 12G NC-142CF sada  
Obj. číslo 4935 4270 30

119,00 €
akciová cena s DPH

Typ. STEP 70  Obj. číslo 4935 4129 00

Typ. BWS 12C Li-152X  Obj. číslo 4935 4116 70

Typ. TS 55 E  Obj. číslo 4935 4192 90 Typ. BS 12 G NC-202C  Obj. číslo 4935 4192 55

Typ. KS 55 C  Obj. číslo 4935 4118 30
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Štandardné príslušenstvo –  
2 x batéria, nabíjačka a kufor

Typ. PT 600 EC Set  Obj. číslo 4935 4135 80

104,00 €
akciová cena s DPH

DARČEK

+

DARČEK
+

DARČEK

+
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Výkonní profesionáli od roku 1898

a & M elektrické náradie s.r.o., o.z.,
Saratovská 26., 841 02 Bratislava
Tel.: +421 263 810 964
Fax: +421 263 810 958
E-mail: kancelar@tti-emea.com
www.aeg-powertools.cz

Váš AEG partner

© AEG POWERTOOLS
AEG POWERTOOLS si vyhraďuje právo na zmenu všetkých dát 
včítane obrázkov, špecifikácií, servisných a záručných podmienok 
bez prechádzajúceho upozernenia. Za chyby v tlači AEG 
POWERTOOLS neberie žiadnu zodpovednosť. Akciová ponuka  
je platná do 31.12.2011 alebo do vypredania zásob.
Vytlačené vo Veľkej Británií (4939 5924 92)




