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Nový sortimeNt 

Heavy Duty brúsok

Trvanlivosť
a výkonnosť
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Optimalizované  
prúdenie vzduchu 
a odvetrávanie chráni  
motor pred prehrievaním

Špeciálna vrtsva chrá-
ni kollektora pred poško-
dením spôsobené s nečistotami

Nové vybavenie a  
bezpečnostný systém 
chráni náradie pred poškodením 
spôsobené s nečistotami.

AVS prídavná 
rukoväť pre po-
hodlie používateľa

Prevodovka ob-
rábaná z jedného 
kusu pevnej oce-
le za trvanlivosť

Menší obvod  
pre pohodlné držanie.

Nová séria malých uhlových brúsok AEG POWERTOOLS  
ponúka vynikajúcu trvanlivosť, vďaka zlepšenému bezpeč-
nosti motoru, ventilácie a kovového zariadenia.

noVinka



maLÁ uHLovÁ brúska

Ws 9-115
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meDium aNGLe GriNDer

• výkonný 900 W motor
• kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné  miesto
• Chránené ventilačné otvory  zabránia prehriatie,  

aj pri blokovaním s rukami
• Najkompaktnejšia dížka a objem pre komfortné 

použitie na celý deň
• patentovaný antivibračný systém pre bezpečnosť 

a komfort
• patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Aretácia hriadeľa

maLÁ uHLovÁ brúska

Ws 9-125
€115,60

akciová cena s DPH

WS 9-125  Obj. číslo: 4935 4193 90
Tiež dostupný: WS 9-125 set – s kufrom 

• výkonný 900 W motor
• kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné  miesto
• Chránené ventilačné otvory  zabránia prehriatie,  

aj pri blokovaním s rukami
• Najkompaktnejšia dížka a objem pre komforné 

použitie na celý deň
• patentovaný antivibračný systém pre  

pohodlnejšiu prácu a bezpečnosť 

maLÁ uHLovÁ brúska

Ws 11-115

€127,60
akciová cena s DPH

WS 11-115  Obj. číslo: 4935 4194 00

• výkonný 1100 W motor
• kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné  miesto
• Chránené ventilačné otvory  zabránia prehriatie,  

aj pri blokovaním s rukami
• Najkompaktnejšia dížka a objem pre pohodlné  

použitie na celý deň
• patentovaný antivibračný systém pre  

pohodlnejšiu prácu a bezpečnosť

maLÁ uHLovÁ brúska

Ws 11-125

meDium aNGLe GriNDer

• výkonný 1100 W motor
• kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné  miesto
• Chránené ventilačné otvory  zabránia prehriatie,  

aj pri blokovaním s rukami
• Najkompaktnejšia dížka a objem pre pohodlnejšiu 

prácu a bezpečnosť
• patentovaný antivibračný systém pre  

pohodlnejšiu prácu a bezpečnosť

maLÁ uHLovÁ brúska

Ws 12-125 Xe
• výkonný 1100 W motor
• variabilná elektronika rýchlosti pre nižšie rýchlosti  

pri ukončení práce
• konštantná rýchlosť pri všetkých aplikáciach
• kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na 

pracovné  miesto
• Chránené ventilačné otvory  zabránia prehriatie,  

aj pri blokovaním 

WS 9-115  Obj. číslo: 4935 4193 80

€127,60
akciová cena s DPH

WS 11-125  Obj. číslo: 4935 4194 10

€139,60
akciová cena s DPH

WS 12-125 XE  Obj. číslo: 4935 4194 30

Tiež dostupný: WS 12-125 XE set –  
s kufrom, 3 x kotúč, 1 x flexibilná  
brúsna doska, 10 x fibrový kotúč

Tiež dostupný: WS 11-125 set –  
s kufrom + 2 diamantové kotúče

štandardné príslušenstvo: 
AVS prídavné madlo, bezpečnostný 
kryt, príruba,  matica a kľúč, 4m 
kábel

štandardné príslušenstvo: AVS 
prídavné madlo, bezpečnostný kryt, 
príruba,  matica a kľúč, 4m kábel

štandardné príslušenstvo: AVS 
prídavné madlo, bezpečnostný kryt, 
príruba,  matica a kľúč, 4m kábel

štandardné príslušenstvo: 
AVS prídavné madlo, bezpečnostný 
kryt, príruba, FIXTEC matica a kľúč, 
4m kábel

štandardné príslušenstvo: 
AVS prídavné madlo, bezpečnostný 
kryt, príruba,  matica a kľúč, 4m 
kábel

€115,60
akciová cena s DPH

* od júna 2011



TO jE O  
VŠESTRANNOSTi

výkonní profesionáli od roku 1898

člen 12 v li-iónovej rodiny
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Vďaka vymeniteľným hlavám nové akumuláto-
rové multifunkčné náradie ponúka fantastic-
kú flexibilitu pre používateľa pre širokú škálu 
aplikácií.

NovÉ akumuLÁtorovÉ  
muLtiFuNkČNÉ NÁraDie

MaXiMÁlna
 FlEXiBiliTa!

štandardné príslušenstvo:  
2 x li-iónová batéria, nabíjačka, 
pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia 
hlava, multifunkčná hlava, kruhový 
rezný list, list na drevo/kov, brúsna 
podložka, brúsny papier, taška

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

rázová hlava

kladivová hlava

pre náročné “Heavy duty”  
upevňovacie aplikácie:
• Heavy duty skrutkovanie
• uťahovanie matíc
• upevnenie v obemedzených  

priestoroch

kladivová hlava pribije klince rýchlo  
a bez akékoľvek námahy, bez poškodenia  
obrobku na neprístupných miestach:
• prahy a rámy dverí
• zatĺkanie klincov pod  

podlahovými doskami
• upevňovanie káblových spojok
• upevňovanie stropných nosníkov

Na rezanie, pilovanie, brúsenie, 
obrezávanie a škrabanie!
• zárezy do dreva a kovu
• pílenie v jednej rovine so 

stenou 
• Brúsenie na tažko prístup-

ných miestach 
• Obrezávanie laminovaných 

podláh alebo spodnej časti 
rámu dverí

• Odstraňovanie starej malty 
spomedzi dlaždíc 

* uvedená cena sa vzťahuje iba na hlavu

multifunkčná  
hlava

Pravoúhla  
vŕtacia/ 
skrutkovacia hlava
vhodné na vŕtanie a skrut-
kovanie v ťažko prístupných 
miestach, ako napr.:
• spomedzi nosníkov
• v kuchynských linkách/

skriniach
• v elektrických skriniach 
* uvedená cena sa vzťahuje iba na hlavu

Špecifikácia

  Oscilačný uhol do ľava/prava: 1.5º / 1.5º

  Oscilačný kmitočet bez zaťaženia: 20 000 ot./min

Špecifikácia

  Otáčky bez zaťaženia: 0–550 ot./min

  max. moment: 12 Nm

  priemer vŕtania do dreva/ocele: 18/10 mm

  Skľúčidlo: 1,0–10 mm

Špecifikácia

  Otáčky bez zaťaženia: 0–2000 ot./min

  počet príklepov: 0–3100 pr./min

  max. moment: 62 Nm

  Skľúčidlo: 1/4˝ šesťhranné

Špecifikácia

  počet príklepov: 0 – 3600 pr./min

  max. veľkosť klinca: 3,1 x 80 mm

BWS 12C-MT  Obj. číslo: 4935 4271 31

Obj. číslo 4932 3526 13 Obj. číslo 4932 3526 12 Obj. číslo 4932 3526 11 Obj. číslo 4932 3526 14 Obj. číslo 4932 3526 10Obj. číslo 3035 90002

BWS 12C-RaD   
Obj. číslo: 4935 4271 30

BWS 12C-HH  Obj. číslo: 4935 4271 33

BWS 12C-IH  Obj. číslo: 4935 4271 32
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€289,00
Cena s DPH

€34,90
Cena s DPH

€48,90
Cena s DPH

€82,90
Cena s DPH

€79,90
Cena s DPH

*  štandardné príslušenstvo nezahrňá 
hlavy označené hviezdičkou



komPaktNÁ PrÍkLePovÁ vŔtaČka

€110,00
Cena s DPH

BE 650 R  Obj. číslo: 4935 3817 75

PrÍkLePovÁ vŔtaČka

€120,00
Cena s DPH

SBE 650 R  Obj. číslo: 4935 3817 70

Tiež dostupný: 
SBE 650 R set – s kufrom 
Obj. číslo: 4935 3817 10

sb2 650
• kompakný a výkonný 650W motor
• ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• kapacita vŕtania do betónu/ocele/dreva: 16mm/ 13mm /30 mm
• variabilná rýchlosť
• 2 rýchlosti:  1.stupeň: 0-2250 pr./min,  

2.stupeň: 0-3000 pr./min
• dvojrýchlostná prevodovka pre väčší moment a všestrannosť
• možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• 13 mm kovové kľúčové skľučovadlo
• 43 mm upínacieho krku na používanie s  vŕtacím stojanom

be 650 r
• rýchle vŕtanie, 3000 pr./min
• kapacita vŕtania do betónu/ ocele/ dreva:  

16 mm/ 13 mm/ 30 mm
• plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• kompaktný a výkonný 650W motor
• ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú 

prácu
• plynulá regulácia otáčok s rýchlou voľbou
• 10 mm kovové rýchloupínacie skľučovadlo
• 43 mm upínacieho krku na používanie  

s vŕtacím stojanom

sbe 650 r
• rýchle vŕtanie, 3000 pr./min
• kapacita vŕtania do betónu/ ocele/ dreva:  

16 mm/ 13 mm/ 30 mm
• plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• výkonný 650W motor
• ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a  

pohodlnú prácu
• plynulá regulácia otáčok s rýchlou voľbou
• možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• 13 mm kovové rýchloupínacie skľučovadlo
• 43 mm upínacieho krku na používanie  

s vŕtacím stojanom

ZLePšeNÉ Pre 
rok 2011

štandardné príslušenstvo: 
Skľúčidlo, prídavné madlo, hÍbkový 
doraz, kábel

štandardné príslušenstvo: 
Skľúčidlo, 4 m kábelštandardné príslušenstvo: Skľúčidlo, 

prídavné madlo, hÍbkový doraz, kábel

€91,90
akciová cena s DPH

SB2 650  Obj. číslo: 4935 3817 60

vŔtaČka
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sDs-PLus vŔtaCie kLaDivo sDs-maX kombiNovaNÉ kLaDivo 

bH 22 e
• výkonný 650 W motor
• 22 mm priemer vŕtania do betónu
• Bezpečnostná spojka pre ochranu používateľa
• variabilná elektronika rýchlosti
• možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva  

alebo kovu, pravo-ľavý chod

kH 5 e
• výkonný 1200 W motor
• 40 mm priemer vŕtania do betónu
• vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Soft hammer – redukuje príklepovú energiu pri 

sekaní do senzitivných materiálov
• AvS – významne redukuje vibrácie – pohodlnejšie, 

bezpečnejšie držanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu 

používateľa a náradia
• mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
• Servisná signalizácia upozorňuje na opotrebovanie 

uhlíkov  

štandardné príslušenstvo: 
Postranná rukoväť, kovový hĺbkový 
doraz, 4m kábel a kufor

štandardné príslušenstvo: 
Kufor, postranná rukoväť, mazivo, 
6m kábel

€957,00
akciová cena s DPH

KH 5 E  Obj. číslo: 4935 4123 26BH 22 E  Obj. číslo: 4935 4114 80

€170,00
akciová cena s DPH
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skrutkovaČ

€104,00
akciová cena s DPH

CHvostovÁ PÍLa

S 4000 E  Obj. číslo: 4935 4132 15 PT 600 EC SET  Obj. číslo: 4935 4135 80

€189,00
akciová cena s DPH

us 1300 Xe
• výkonný 1300 W motor
• fiXteC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu 

pílových listov
• variabilné nastavenie rýchlosti pre zvýšenú 

kontrolu rezania a účinnosti
• Nastaviteľná patka pre zvýšenú životnosť 

pílového listu
• ergonomické Softgripové madlo pre pohodlnú 

prácu
• pílové listy sa dajú otočiť o 180˚

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 stacionárne použitie

s 4000 e
• kompaktný skrutkovač s vysokými otáčkami pre 

použitie na sadrokartón
• kompaktný a výkonný 720 W skrutkovač
• kovová skrinka prevodovky pre Hd stabilitu
• Ľahké nastavenie hĺbky skrutkovania pre súzvučné 

hĺbky
• Spätný chod
• ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú 

pracu
•  1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Spona na opasok

štandardné príslušenstvo: 
Hĺbkový doraz, držiak bitov, PH2 bit, 
spona na opasok, 4 m kábel

štandardné príslušenstvo: 
Plochá dýza, reflektorová dýza, 
12 mm okruhlá dýza, kufor

HorúCovZDušNÁ PištoĽ 
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štandardné príslušenstvo: 
Kufor, kábel 4m, 2 pílové listy

US 1300 XE  Obj. číslo: 4935 4132 35

€179,00
akciová cena s DPH



veĽkÁ uHLovÁ brúska

€199,90
Cena s DPH

PÍLa Na kov

€69,00
akciová cena s DPH

€245,00
akciová cena s DPH

SMT 355  Obj. číslo: 4935 4117 70

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 vyššiu bezpečnosť
• uloženie skrutiek na povrchu
• Gumový základ pre vyššiu stabilitu
• vymeniteľné uhlíky
• kontrolka pripojenia svietí na modro pri zapojení  

do elektronickej siete

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

pred abrazívnym 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 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 viditeľ-

nosť na pracovné miesto
• Chránené ventilačné otvory
• Aretácia hriadeľa

štandardné príslušenstvo: 
Prídavná rukoväť, príruba

štandardné príslušenstvo: 
4 m kábel, 355 m kotúč, skrut-
kový kľúč

štandardné príslušenstvo: 
ochranný kryt, prídavná rukoväť s 
AVS, 4 m kábel

WS 21-230 E  Obj. číslo: 4935 4114 95WS 6-125  Obj. číslo: 4935 4134 90

maLÁ uHLovÁ brúska
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PriamoČiara PÍLa

PriamoČiara PÍLa

€189,99
Cena s DPH

€119,00
akciová cena s DPH

185 mm okruŽNÁ PÍLa

€249,90
Cena s DPH

165 mm okruŽNÁ PÍLa

€224,90
Cena s DPH

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

st 800 Xe
• 705 W motor
• veľká hĺbka rezania 110 mm
• patentovaný systém fiXteC pre výmenu pílových  

listov v priebehu niekoľkých sekúnd
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• elektronická plynulá regulácia otáčok
• AvS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• ergonomické, veľmi štíhle telo píly so zabudovaným 

Softgripom pre pohodlné používanie
• Spojenie odsávania prachu
• Odfukovač prachu pre čistejšie a  

presnejšie rezy
• základová doska sa dá posúvať dozadu,  

aby sa dalo rezať v tesnej blízkosti hrán a  
aplikovať presné pokosové rezanie do 45°

ks 66 C
• výkonný 1600 W motor pre náročné rezné práce
• úkos do 56˚ s automatickým upevnením pri 45˚
• Odolná celokovová konštrukcia horného a dolného 

vedenia kotúča pre veľkú silu a nížšiu hmotnosť
• indikátor šírky rezania pre presnejšie rezy
• zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• zabudovaný odfukovač prachu pre čistejšie a 

presnejšie rezy
• Softgrip rukoväť pre max. komfort

steP 70
• ergonomické Softgripové madlo pre poho-

dlnú prácu
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• variabilná rýchlosť

štandardné príslušenstvo: 
Kartón, 1 pílový list, prachová 
krytka

štandardné príslušenstvo: Kufor, 4 m 
kábel, pílový list, vložka proti vytrhávaniu 
materiálu a prachová krytkaprašine

štandardné príslušenstvo: 
Taška, 4 m kábel, paralelné vodidlo, 
24 zubový TCT kotúč, kľúč

štandardné príslušenstvo: 
Taška, 4 m kábel, paralelné vodidlo, 
24 zubový TCT kotúč, kľúč

STEP 70  Obj. číslo: 4935 4129 00

ST 800 XE  Obj. číslo: 4935 4129 50

KS 66 C  Obj. číslo: 4935 4118 40

KS 55 C  Obj. číslo: 4935 4118 30
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eXCeNtriCkÁ brúska

eX 150 e

miNi CHvostovÁ PÍLa

€144,90
Cena s DPH

€134,00
akciová cena s DPH

Combo FrÉZa

€419,00
akciová cena s DPH

PÁsovÁ brúska

€283,00
akciová cena s DPH

bbse 1100
• výkonný 1100 W motor
• mimoriadne veľký brúsny povrch 100 x 140 mm
• dvojcestná elektronika s predvoľbou rýchlosti pásu
• regulačné kolečko pre presné nastavenie pásu
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo 

vysávačom

us 400 Xe
• inovativný 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

mF 1400 ke
• 2 frézky v jednom pre max. pružnosť pri všetkých  

aplikáciach
• mäkký štart pre zabranenie „kickback” efektu
• zabudovaná elektronika udržiava konštantnú  

rýchlosť pod zaťažením
• variabilná elektronika rýchlosti pre optimálnu  

kontrolu v širokej škále materiálov
• veľké madlá so Softgripom pre nížšiu vibráciu a väčší komfort
• plochý kryt motora so zabudovanou gumovou pätkou pre pohodlnejšiu 

obrátenú výmenu bitov s aretáciou hriadeľa
• vysoko kvalitný design objímky a hriadeľa na zníženie opotrebovanosti
• zabudovaná led dióda na jedinečné osvetlenie pracovnej plochy
• vertikálny rozsah nastavenia hĺbky

• dvojitý priemer excentricity pre kontrolu brúsenia
• variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšiu 

prácu
• mäkký štart a integrovaná brzda proti poškrabaniu 

obrobku
• dobre izolovaný prechodný vypínač pre ľahšie 

použitie a spoľahlivosť
• pohodlné svorkové upevnenie papiera
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo 

vysávačom
• vyrobená tlakovým liatím, veľmi odolná a pevná

štandardné príslušenstvo: 
4 m kábel, 3 x 80 zrnity brúsny 
papier, prachové vrecko, madlo

štandardné príslušenstvo: 
Taška, 4 m kábel, 3 pílové listy

štandardné príslušenstvo: 
5 vodiacich kartáčov, 3 x adaptér odsáva-
nia, paralelné vodidlo, 2 x upínacia klieš-
tina (8/12 mm), 2 x kľúč, oválna základňa, 
okrúhla základňa, ochranný kryt a taška

štandardné príslušenstvo: 
Kufor, 4 m kábel, brúsny pás 1 x 
zrno 100, prachové vrecko

EX 150 E  Obj. číslo: 4935 4132 00

US 400 XE  Obj. číslo: 4935 4118 14

MF 1400 KE  Obj. číslo: 4935 4118 50

BBSE 1100  Obj. číslo: 4935 4135 30
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14,4 v vŔtaCÍ skrutkovaČ

12 v 2-rýCHLostNÁ uLtra komPaktNÁ vŔtaČka/skrutkovaČ

€185,00
Cena s DPH

BS 14 G NiCd  Obj. číslo: 4935 4167 90 BS 18 G NiCd  Obj. číslo: 4935 4167 80

€139,90
Cena s DPH

bs 12C2
• kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 171 mm
• 17-stupňové nastavenie momentu plus jeden 

stupeň pre vŕtanie
• dvojrýchlostná prevodovka
• priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje 

dlhú životnosť
• fiXteC aretácia hriadeľa a  

rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm
• elektronika s plynulou reguláciou  

otáčok a predvoľbou rýchlosti otáčania
• vstavaná led dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu

bs 18 G NiCd
• kompaktné a výkonné náradie na realizáciu  

rôznych aplikácií
• 47 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1500 ot./min
• 24 stupňové nastavenie momentu umožňuje  

optimalizáciu výkonu
• 13 mm jednoobjímkové fiXteC skľúčidlo s  

kovovými čeľušťami
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 v  

akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu

bs 14 G NiCd
• kompaktné a výkonné náradie na realizáciu  

rôznych aplikácií
• 32 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1400 ot./min
• 24 nastavenie momentu umožňuje optimálnu 

kontrolu
• 10 mm jednoobjímkové fiXteC skľúčidlo  

s kovovými čeľušťami

štandardné príslušenstvo: 
2 x 1,4 Ah NiCd batéria, nabíjačka 
a kufor

štandardné príslušenstvo: 
2 x 1,7 Ah NiCd batéria,
nabíjačka a kufor

18v vŔtaCÍ skrutkovaČ

štandardné príslušenstvo: 
2 x 1,5 Ah Li- Iónová batéria, 
nabíjačka a kufor

BS 12C2  Obj. číslo: 4935 4115 30

€199,00
akciová cena s DPH

A & m elektrické náradie s.r.o., o.z.,
Saratovská 26., 841 02 Bratislava
Tel.: (02) 63810964
Fax: (02) 63810958
E-mail: www.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 31.08.2011 
alebo do vypredania zásob.
Vytlačené vo Veľkej Británií (4939 5919 92)




