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NOVINKA

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

Vďaka vymeniteľným hlavám nové akumulátorové multifunkčné náradie ponúka 
fantastickú flexibilitu pre dnešného používateľa pre širokú škálu aplikácií …

FANTASTICKÁ FLEXIBILITA
 
 
BWS 12C
•	Vymeniteľné hlavy bez kľúča pre  

ľahšiu zmenu aplikácie
•	Jednoručné ovládanie
•	Vstavaná LED dióda na osvetlenie  

pracovného miesta

Obj. číslo	4935411670

18 V KOMPAKTNÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ
BS 12 G NiCd
•	 Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu rôznych aplikácií
•	 30 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
•	 2 rýchlosti: 0-350 / 0-1350 ot./min
•	 24 nastavenie momentu
•	 10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s kovovými čeľušťami
•	 Priemer vŕtania do kovu/dreva 10/30 mm

BS 18C Li
•	 Kompaktné a výkonné náradie na aplikácie s vysokým momentom
•	 52 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
•	 2 rýchlosti: 0-450/0-1650 ot./min
•	 Zabudovaná spojka a 1,5 – 13 mm FIXTEC skľúčidlo 
•	 Priemer vŕtania do kovu/dreva 13 / 36 mm
•	 Vstavaná LED dióda na osvetlenie pracovného miesta
•	 Pravo-ľavý chod
•	 Ochrana proti preťaženiu

Obj. číslo	4935416800 Obj. číslo	4935411940

Štandardné príslušenstvo –  
2	x	1,4	Ah	NiCd	batéria,	nabíjačka	
(60 min)	a	kufor

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

12 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

€	280,00
Cena	s	DPH

€	120,00
Cena	s	DPH

€	220,00
Cena	s	DPH
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NOVINKA
BWS 12C SADA 1
•	BWS 12C – Multifunkčné náradie
•	BS 12C2 – 2-rýchlostný kompaktný  

vŕtací skrutkovač
•	Pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia hlava
•	Multifunkčná hlava
•	Kruhový rezný list
•	List na drevo/kov
•	Brúsna podložka
•	Brúsny papier
•	2 x 1,5 Ah Li-Iónová batéria
•	Nabíjačka 30 min
•	Nástrojový kufor

Obj. číslo	4935427043

14,4 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
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
•	 Priemer vŕtania do kovu/dreva 10 / 32 mm

BS 14C Li
•	Najkompaktnejší 14,4 V vŕtací skrutkovač na svete, s dĺžkou len 194 mm
•	45 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
•	2-rýchlosti: 0–350/0–1400 ot./min
•	 Zabudovaná spojka a skľúčidlo – kompaktnejší dizajn
•	Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce

Obj. číslo	4935416790 Obj. číslo	4935427056

Štandardné príslušenstvo –  
2	x	1,4	Ah	NiCd	batéria,	nabíjačka	
(60 min)	a	kufor

Štandardné príslušenstvo –  
2	x	1,4	Ah	Li-Iónová	batéria,	nabíjačka,	
skrutkovací	bit	a	kufor

14,4 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

€	140,00
Cena	s	DPH

€	270,00
Cena	s	DPH

€	300,00
Cena	s	DPH
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BS 12C2 + BLL 12C SADA
+  BS 12C2 - 2 rýchlostný 

kompaktný vŕtací skrutkovač 
s dĺžkou len 171 mm

+  17-stupňové nastavenie 
momentu plus jeden stupeň 
pre vŕtanie

+  Dvojrýchlostná (0–320/ 
0–1300 ot./min) hliníková 
prevodovka

+  Priemer vŕtania do ocele/
mäkkého dreva 10/20 mm

+  Vstavaná LED dióda 
osvetľuje miesto práce

+  BLL 12C – LED svietidlo

BS 12 G NC SADA
+  BS 12 G – 12 V Vŕtací 

skrutkovač

+  FL 12 – 12 V Svietidlo

+  1 x Univerzálný nôž

+  1 x Merací pás

+  2 x 1,4 Ah NiCd batéria

+  1 x Nabíjačka 60 min

+  1 x Nástrojový kufor

PE 150 SADA 
+ PE 150 E – Leštička
+  1 x Leštiaci kotúč z  jahňacej vlny

+  1 x Leštiaca huba HL 150
+  1 x Leštiaca huba HL 150/S

BS 12C2 SADA 3

+  BS 12C2 – 2-rýchlostný 

kompaktný vŕtací skrutkovač

+  BLL 12C - Svietidlo

+  1 x 40 ks sada príslušenstva

+  1 x Univerzálny nôž

+  1 x Merací pás

+  2 x 1,5 Ah Li-Iónová 

batéria

+  Nabíjačka 30 min

+  Nástrojový kufor

Obj. číslo 4935411979	
Obj. číslo 4935419470 Obj. číslo 4935409474	

Obj. číslo 4935413680

		

Štandardné príslušenstvo –		
2	x	1,5	Ah	Li-Iónová	batéria,	
nabíjačka	(30	min),	nástrojový	kufor

Štandardné príslušenstvo –		4	m	kábel,	prídavná	rukoväť,	krytka,	vystužovacia	podložka

box
#3box

#2box
#1 box

#4

POWERDEALS

€	200,00
Cena	s	DPH

€	250,00
Cena	s	DPH

€	190,00
Cena	s	DPH

€	300,00
Cena	s	DPH
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VYSÁVAČ 25 L

•	„CLEAR-PRESS” systém  
na čistenie filtra

•	Max. príkon 1400 W
•	Množstvo vzduchu 3600 l/min
•	Max. podtlak 190 mbar
•	Ochrana pred preplnením za mokra 
•	„Click systém” – ľahká výmena 

príslušenstva
•	Dvojstenné prachové vrecko  

a vrecko na odpad

AP 250 ECP

Obj. číslo 4935411880

VYSÁVAČ 30 L

•	„CLEAR-PRESS” systém na 
čistenie filtra

•	Max. príkon 1500 W
•	Množstvo vzduchu 3700 l/min
•	Max. podtlak 250 mbar
•	„PET” filtračná vložka
•	Automatické zapínanie pri  

použití s náradím
•	 Trieda prachu L pre prach až 1 mg/m3

•	Vysávanie za mokra a za sucha

AP 300 ELCP

Obj. číslo 4935411890

„CLEAR-PRESS”-SYSTÉM –  
POSTUP PRI ČISTENÍ FILTRA:

Stlačte tlačidlo

Uzavrite  
odsávací vývod

Prúd vzduchu s 
vysokou rýchlosťou 
čistí filter

VÝKONNÉ ODSTRAŇOVANIE  
PRACHU

Štandardné príslušenstvo – 
Adaptér,	32	mm	x	3,5	m	hadica,	
2	x	predĺžovacie	trubice,	hubica	
na	podlahy,	štrbinová	hubica,	
prachové	vrecko,	vrecko	na	odpad

DRÁŽKOVACIA FRÉZA NA MURIVO

Obj. číslo: 4935413605

•	Výkonný 1500 W motor
•	Elektronika s tepelnou ochranou proti preťaženiu  

a mäkkým štartom
•	Variabilná šírka rezu pre mnohostranné použitie
•	Šírka/hĺbka drážky 8-30/8-26 mm
•	Priemer kotúča 125 mm
•	Bajonetový adaptér pre  

odsávanie prachu
•	Aretácia hriadeľa

MFE 1500 

Štandardné príslušenstvo –		
Kufor,	4	m	kábel,	vylamovacie	dláto,	
predná	rukoväť,	adaptér	odsávania,	
skrutkový	kľúč

€	540,00
Cena	s	DPH

€	260,00
Cena	s	DPH

€	500,00
Cena	s	DPH

Štandardné príslušenstvo – 
Adaptér,	32	mm	x	3,5	m	hadica,	
2	x	predĺžovacie	trubice,	hubica	
na	podlahy,	štrbinová	hubica,	
prachové	vrecko,	vrecko	na	odpad
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CHVOSTOVÁ PÍLA

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

Obj. číslo	4935419610

•	 Výkonný 900 W motor pre rýchle rezanie v rôznych materiáloch
•	 Predrez 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

US 900 XE

CHVOSTOVÁ PÍLA

PRIAMOČIARA PÍLA

•	Výkonný 1300 W motor
•	 FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
•	Variabilné nastavenie rýchlosti pre zvýšenú kontrolu rezania a účinnosti
•	Nastaviteľná pätka pre zvýšenú životnosť pílového listu
•	 Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 0-2800 z./min
•	 Zdvih 30 mm
•	 Pílové listy sa dajú otočiť o 180˚

•	Kompaktná a ergonomická priamočiara píla
•	Výkonný 500 W motor
•	4 stupňové nastavenie predrezu
•	Úkosové rezné uhly do 45°
•	Regulácia rýchlosti zdvihu od  

1000 – 3200 z./min,  zdvih 19 mm
•	Dvojité vedenie pílového listu pre presné rezy
•	Max. hĺbka rezu v dreve/oceli/hliníku 

100/8/15 mm

US 1300 XE

STEP 70

Štandardné príslušenstvo –		
Kufor,	4	m	kábel,	2	pílové	listy

Štandardné príslušenstvo –	Kartón,	4	m	kábel,	
pílový	list,	vložka	proti	vytrhávaniu	materiálu

Obj. číslo 4935413235

Obj. číslo 4935412900

PRIAMOČIARA PÍLA

•	Výkonný 705 W motor
•	Spojenie odsávania prachu
•	Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu 

pílových listov v priebehu niekoľkých sekúnd
•	4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
•	Regulácia rýchlosti zdvihu od  

600 – 2700 z./min,  zdvih 26 mm
•	Max. hĺbka rezu v dreve/oceli/hliníku 

110/10/25 mm
•	AVS systém a elektronická plynulá regulácia 

otáčok

ST 800 XE

Štandardné príslušenstvo –	Kufor,	
4	m	kábel,	pílový	list,	vložka	proti	
vytrhávaniu	materiálu	a	prachová	krytka

Obj. číslo 4935412950

€	190,00
Cena	s	DPH

€	280,00
Cena	s	DPH

€	190,00
Cena	s	DPH

€	130,00
Cena	s	DPH
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POKOSOVÁ PÍLA

Štandardné príslušenstvo –		60	zubový	305	x	30	mm	kotúč

Obj. číslo	4935411570

•	 Výkonný 1800 W motor umožňuje 4400 ot/min.•	 Veľké rezy: max. 343 mm x 111 mm prierezy pri 90˚•	 Dvojitý pokos od 0˚ do 47˚ doľava alebo doprava•	 60˚ úkos doľava alebo doprava•	 Odolná konštrukcia pre priemyselné použitie•	 Jednou rukou nastaviteľné zvierky pre rýchle nastavenie  a upevnenie

PS 305 DG

OKRUŽNÁ PÍLA

•	Výkonný 1600 W motor pre náročné rezné práce
•	Úkos do 56˚ s automatickým upevnením pri 45˚
•	Hĺbka rezu pri 90˚/45˚/56˚ 61/49/35 mm
•	 Priemer kotúča 185 mm, priemer vretena 30 mm
•	Odolná celokovová konštrukcia  

horného a dolného vedenia kotúča
•	 Indikátor šírky rezania pre  

presnejšie rezy
•	 Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu  

výmenu

KS 66 C

Obj. číslo 4935411840

MINI CHVOSTOVÁ PÍLA

•	 Inovatívny design pre obmedzené priestory
•	Dvojprstý vypínač regulácie rýchlosti
•	 Jednoručné ovládanie s výnimočnou rovnováhou
•	3500 zdvihov za minútu a 13 mm zdvih pre rýchlejšie rezné aplikácie
•	Príkon 400 W
•	FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
•	Zabudované LED osvetlenie

US 400 XE

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

Obj. číslo 4935411814

OKRUŽNÁ PÍLA

•	Výkonný 1200 W motor pre náročné  
rezné práce

•	Úkos do 50˚ s automatickým upevnením  
pri 45˚

•	Hĺbka rezu pri 90˚/45˚/50˚  
54/45/38 mm

•	Priemer kotúča 165 mm, priemer vretena  
20 mm

•	Odolná základná doska
•	Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu

KS 55 C

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

Obj. číslo 4935411830

€	1200,00
Cena	s	DPH

€	250,00
Cena	s	DPH

€	225,00
Cena	s	DPH

€	135,00
Cena	s	DPH
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HORÚCOVZDUŠNÁ PIŠTOL

•	Príkon 2000 W
•	Elektronika so snímaním a reguláciou teploty  

na voliteľnú hodnotu v rozsahu od 90˚ do 600˚
•	Množstvo vzduchu 300/500 l/min
•	Robustný ventilátor pre nepretržitú prevádzku
•	Protišmyková plocha na stacionárne použitie

PT 600 EC SET

Obj. číslo 4935413580

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

EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Štandardné príslušenstvo –		4	m	kábel,	3	x	brúsny	papier	(zrnitosť	80),	prachové	vrecko

Obj. číslo	4935413200

•	 Dvojitý priemer excentricity pre kontrolu brúsenia•	 Priemer oscilačnej dráhy 3,2/6,4 mm•	 Príkon 440 W, priemer brúsnej dosky 150 mm•	 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

EX 150 E

HOBLÍK

•	Výkonný 750 W motor
•	 Pravé alebo ľavé odvádzanie triesok pre väčšiu variabilitu
•	Odkladacia opierka chráni základňu, nože a pracovnú plochu
•	0 – 2 mm nastavenie hĺbky pre ľepšiu kontrolu a presnosť
•	 Indikátor hĺbky
•	 Šírka hoblovania 82 mm
•	Hĺbka polodrážky 12 mm

PL 750

Štandardné príslušenstvo –		
2	nože,	okrajové	vodidlo,	prachové		
vrecko,	kľúč

Obj. číslo 4935419140

PÁSOVÁ BRÚSKA

•	Výkonný 1010 W motor
•	Dĺžka a šírka pásu 533 x 75 mm
•	Rozmer brúsnej dosky 75 x 145 mm
•	Elektronická kontrola rýchlosti pre optimálny výsledok
•	Napínacia páka pre rýchlu a ľahkú výmenu  

brúsneho pásu
•	 Zvonka dostupné uhlíky pre  

ľahšiu výmenu
•	Regulácia pre presné nastavenie  

pásu

HBS 1000 E

Štandardné príslušenstvo –	Kufor,	
4	m	kábel,	brúsny	pás	(zrnitosť	80),	
prachové	vrecko,	madlo

Obj. číslo 4935413205

€	150,00
Cena	s	DPH

€	160,00
Cena	s	DPH

€	300,00
Cena	s	DPH

€	120,00
Cena	s	DPH
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ROZBRUSOVAČKA

Štandardné príslušenstvo –		4	m	kábel,	skrutkový	kľúčObj. číslo	4935411770

•	Výkonný 2300 W motor•	0º–45º nastavenie pokosu s rýchlym nastavením•	Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a príslušenstva
•	Ochrana používateľa pred iskrami•	Veľký kryt pre vyššiu bezpečnosť•	Gumové podložky pre vyššiu stabilitu•	Vymeniteľné uhlíky
•	Kontrolka pripojenia svieti na  modro pri zapojení do el.siete

SMT 355

UHLOVÁ BRÚSKA

UHLOVÁ BRÚSKA

UHLOVÁ BRÚSKA

•	Výkonný 700 W motor s priemerom kotúča 125 mm
•	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
•	Hĺbka rezu 33 mm

•	Výkonný 1200 W motor s priemerom kotúča 125 mm
•	Kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
•	Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
•	Plochá hlava prevodovky
•	Optimalizovaná pre použitie  

ľavou a pravou rukou
•	Patentované  

prestavovanie  
ochranného krytu  
zacvakávaním

•	Aretácia hriadeľa
•	Hĺbka rezu 33 mm

•	Výkonný 2100 W motor s priemerom kotúča 230 mm
•	Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym 

kovovým prachom, predlžuje životnosť
•	Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
•	Hĺbka rezu 68 mm
•	Patentované prestavovanie ochranného  

krytu zacvakávaním
•	Pohodlný 3-prstový vypínač
•	 „Line lock out” funkcia pre  

lepšiu ochranu používateľa
•	Mäkký štart

WS 6-125

WS 1200-125

WS 21-230 E

Štandardné príslušenstvo –		
4	m	kábel,	prídavná	rukoväť,	príruba,	
ochranný	kryt	a	skrutkový	kľúč

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

Obj. číslo 4935413490

Obj. číslo 4935412704

Obj. číslo 4935411495

Štandardné príslušenstvo –		
Prídavná	rukoväť,	4	m	kábel€	220,00

Cena	s	DPH

€	90,00
Cena	s	DPH

€	170,00
Cena	s	DPH

€	200,00
Cena	s	DPH
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SDS-PLUS 
KOMBINOVANÉ KLADIVO

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

Obj. číslo	4935387500,	Tiež	dostupné KH 24 XE s	FIXTEC	skľúčidlom, Obj. číslo 4935387516

•	Výkonný 720 W motor•	24 mm priemer vŕtania do betónu•	Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie•	Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
•	Variabilná elektronika rýchlosti•	Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu•	Pravo-ľavý chod
•	Ergonomická softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu

KH 24 E

SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO

•	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

BH 22 E

Štandardné príslušenstvo –		
Postranná	rukoväť,	kovový	hĺbkový	
doraz,	4	m	kábel	a	kufor

Obj. číslo 4935411480

SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

•	Výkonný 800 W motor
•	26 mm priemer vŕtania do betónu
•	Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
•	Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
•	Variabilná elektronika rýchlosti
•	Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
•	Pravo-ľavý chod
•	Ergonomická softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu

KH 26 E

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

Obj. číslo 4935387576

€	220,00
Cena	s	DPH

€	260,00
Cena	s	DPH

€	180,00
Cena	s	DPH

€	280,00
Cena	s	DPH
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PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

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

Obj. číslo	4935411000,	Dostupná	tiež SB 22-2E s	príkonom	1010	W,	Obj. číslo 4935411030

•	Kompaktná a výkonná 750 W príklepová vŕtačka•	AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu•	Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a vŕtačky•	Dvojrýchlostná prevodovka (0-1000/0-3200 ot./min) pre väčší moment a všestrannosť•	Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 20/13/40 mm•	Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod•	Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní•	Kovové rýchloupínacie  skľučovadlo 1,5–13 mm

SB 20-2E

PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

•	Kompaktný a výkonný 570 W motor
•	Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 

15/13/30 mm
•	Max. moment 23 Nm
•	13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
•	Plynule nastaviteľná rýchlosť,  

pravo-ľavý chod
•	Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

•	Kompaktný a výkonný 720 W motor
•	Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 

20/13/40 mm
•	Max. moment 60 Nm
•	13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
•	Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
•	Plynule nastaviteľná rýchlosť,  

pravo-ľavý chod
•	Patentovaný systém FIXTEC pre rýchlu  

a ľahkú výmenu vrtáka

•	Kompaktný dizajn
•	Kompaktný a výkonný 705 W motor
•	Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-ľavý chod
•	Spona na opasok
•	Priemer vŕtania do ocele/hliníku/dreva 10/16/30 mm
•	10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
•	Max. moment 15 Nm

SBE 570 R

SB2E 720 RX

BE 705 R

Štandardné príslušenstvo –		
Postranná	rukoväť,	kovový	hĺbkový	
doraz,	4	m	kábel

Štandardné príslušenstvo –		
4	m	kábel	a	taška

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

Obj. číslo 4935412681

Obj. číslo 4935412894

Obj. číslo 4935416505	

€	200,00
Cena	s	DPH

€	180,00
Cena	s	DPH

€	90,00
Cena	s	DPH

€	200,00
Cena	s	DPH

€	135,00
Cena	s	DPH



•	 ©	AEG	POWERTOOLS
•	 AEG	POWERTOOLS	si	vyhraďuje	právo	na	zmenu	

všetkých	dát	včítane	obrázkov,	špecifikácií	
a	servisných	a	záručných	podmienok	bez	
prechádzajúceho	upozernenia.	Za	chyby	v	tlači		
AEG	POWERTOOLS	neberie	žiadnu	zodpovednosť.

•	
•	 Vytlačené	vo	Veľkej	Británií	(4939590892)

•	 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:

VYHRAJTE	MULTIFUNKČNÉ	NÁRADIE	SO	
VŠETKÝMI	(VYMENITEĽNÝMI)	HLAVAMI	OD	AEG!

Ak	si	kúpite	náradie	od	AEG	a	zaregistrujete	sa	online	na	
www.aegpowertools.cz	môžete	vyhrať	multifunkčné	náradie	
so	všetkými	vymeniteľnými	hlavami	(multifunkčná,	
pravoúhla	vŕtacia/skrutkovacia,	kladivová	a	rázová	hlava).

Za	každý	mesiac	vyžrebujeme	jedného	výherca.	Podmienky	
súťaže	nájdete	na	našej	webovej	stránke.

4935427131 4935427130 4935427133 4933427132




