
Fast,  Faster,  PRO

Aggressive drilling rate through spiky 
cutting angle

Inclined side cutters (Pat-Pend.)

Result: highest drilling speed

i h id

Limited drilling speed = increased 
cost per hole

Stra ight s ide cutters
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Kombimłotki SDS-plus

�� Drugi bieg zapewnia dużą prędkość obrotową
�� Szybszy postęp prac podczas wiercenia bez udaru, 
na przykład w betonie komórkowym, pustakach, 
drewnie, metalu

Multimłotki SDS-plusKHE 2660 Quick

KHE 2860 Quick UHEV 2860-2 Quick

UHE 2660-2 Quick

3,0 DŻULE

3,2 DŻULA 3,4 DŻULA

2,8 DŻULA

WYJĄTKOWO MOCNE, WYJĄTKOWO 
TRWAŁE, WYJĄTKOWO PORĘCZNE.

Wszechstronne 
zastosowanie 
Wiercenie udarowe, 
kucie czy wiercenie 
wiertłami koronowymi 
– nowa generacja 
młoto-wiertarek 
konsekwentnie 
wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom 
profesjonalistów. 

Wyjątkowo mocne
Nowa generacja młotów wyposażona w 
mechanizm udarowy  dużej mocy wyznacza 
nowe standardy wydajności w zakresie 
prędkości wiercenia, a dzięki energii 
sięgającej 3,4 dżula należy do 
najmocniejszych w swojej klasie.

Wyjątkowo wytrzymałe
Metabo oferuje jedyne profesjonalne 
młotowiertarki z obudową przekładni z 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Zostały 
one zaprojektowane i wyprodukowane w 
Nürtingen, zapewniają jakość "Made in 
Germany" i są jednocześnie symbolem 
długiej żywotności.

Wyjątkowo poręczne
W porównaniu z poprzednimi modelami 
nowa generacja jest nie tylko znacznie lżejsza 
i krótsza, ale również kompleksowo 
zoptymalizowana pod względem ergonomii.

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzenia 
w ramach codziennego testu wytrzymałości 
na budowie.

WZROST WYDAJNOŚCI:  
ODPOWIEDNI OSPRZĘT.

Wiertła SDS-plus
"Pro 4"

Wiertła SDS-plus 
"Pro 4 Premium" 

Wiertła SDS-max 
"Pro 4" 

2-spiralna geometria wiertła z 
wzmocnionym rdzeniem. Węższy 
grzbiet z przodu i wzmocniona podstawa 
grzbietu z tyłu dodatkowo zmniejszają 
tarcie, a jednocześnie zachowują dużą 
odporność na złamanie

Powiększone ścięcie natarcia na 
zbrojenie. Znacznie zmniejsza ryzyko 
zablokowania w przypadku trafienia na 
materiał zbrojenia

Wyoblenia Power Breakers powodują 
mikropęknięcia w nawiercanym 
materiale, co odczuwalnie przyspiesza 
postęp wiercenia

Wykonane pod skosem pomocnicze 
krawędzie skrawające umożliwiają 
agresywne wiercenie z szybkim 
postępem pracy i maksymalną 
prędkością wiercenia

Optymalna geometria 4 ostrzy z 
elementu z wysokiej jakości węglików 
spiekanych o symetrii 4 x 90° 
zapobiega zablokowaniu w przypadku 
trafienia na materiał zbrojenia

4-spiralna geometria wiertła optymalnie 
rozkłada obciążenie na wszystkie spirale, 
co zapewnia bezwibracyjne wiercenie

Wysokogatunkowa stal specjalna 
sprawia, że wiertło jest ekstremalnie 
wytrzymałe i odporne na złamanie. 
Specjalna obróbka 
powierzchniowa dodatkowo podnosi 
jego wytrzymałość

Krótka główka z dużymi kanałami do 
transportu pyłu gwarantuje sprawne 
odprowadzanie zwiercin, a minimalne 
nagrzewanie zapewnia długą żywotność

Niedościgniona siła niszcząca za sprawą 
niezwykle wytrzymałego i agresywnego 
ostrza w kształcie S, wykonanego w 
całości z węglika spiekanego 

Dłuta SDS-plus / SDS-max

�� Najwyższej jakości stal hartowana
�� Specjalna obróbka i hartowanie umożliwiają ostrzenie
�� Bogata oferta dłut do zastosowań specjalnych, np. dłuto 
kanałowe i dłuto do uziomów

�� Właściwości samoostrzące zapewniają największą 
wydajność kucia
�� Specjalna geometria ostrzy zapobiega zablokowaniu
�� Hartowane indukcyjnie strefy zapewniają doskonałe 
przeniesienie udaru i odporność na złamania 

Bezpieczne wiercenie w ścianach i stropach ze 
zminimalizowanym pyleniem

DDE 72  
do 72 mm

Odkurzacz uniwersalny 
ASR 35 M ACP

DDE 14  
do 14 mm

Adapter do odsysania pyłu podczas 
wiercenia otworów  

Do odsysania pyłu z cięcia 
betonu i kamienia.

"professional" "professional premium"
Najdłuższa żywotność i największa wydajność obróbki Maksymalna skuteczność i siła rozsadzania 

OFERTA MŁOTÓW METABO

**wg EPTA 05/2009

Największa prędkość wiercenia Wyjątkowo trwałe i odporne na 
złamanie

Bardzo szybkie i trwałe

Zastosowanie: odpowiednie dobra przydatność optymalna przydatność standardowe

Wiercenie udarowe w  
betonie/kamieniu  

(Ø mm) 

Kucie
lekkie   ciężkie

Maks. energia 
pojedynczego 

udaru**

Moc 
znamionowa/ 

napięcie 
akumulatora

Uchwyt 
wymienny

Elektronika 
pełnookresowa

System tłumienia 
drgań MVT

Młoty akumulatorowe SDS-plus

KHA 18 LTX
Nr kat. 600210

� – 2,2 J 18 V24 mm

KHA 36 LTX
Nr kat. 600795

��� � 3,1 J 36 V l l32 mm

Młotowiertarki SDS-plus

BHE 2444
Nr kat. 606153

– – 2,3 J 800 W24 mm

BHE 2644
Nr kat. 606156

– – 2,3 J 800 W26 mm

Kombimłotki SDS-plus

KHE 2444
Nr kat. 606154

� – 2,3 J 800 W24 mm

KHE 2644
Nr kat. 606157

� – 2,3 J 800 W26 mm

KHE 2660 Quick
Nr kat. 600663

�� – 3,0 J 850 W l26 mm

KHE 2860 Quick
Nr kat. 600878

�� – 3,2 J 880 W l28 mm

KHE 3251
Nr kat. 600659

��� � 3,1 J 800 W l l32 mm

Multimłotki 2-biegowe SDS-plus

UHE 2660-2 Quick
Nr kat. 600697

� – 2,8 J 800 W l26 mm

UHEV 2860-2 Quick
Nr kat. 600713

�� � 3,4 J 1.100 W l l28 mm

Kombimłotki SDS-max

KHE 5-40
Nr kat. 600687

��� �� 7,5 J 1.010 W l l40 mm

KHE 56
Nr kat. 600340

�� �� 8,5 J 1.300 W l l45 mm

KHE 76
Nr kat. 600341

�� ��� 11,9 J 1.500 W l l50 mm

KHE 96
Nr kat. 600596

� ��� 20 J 1.700 W l l50 mm

Młoty kujące SDS-max

MHE 5
Nr kat. 600688 ��� �� 8,6 J 1.300 W l l

MHE 96
Nr kat. 600396 � ��� 20 J 1.600 W l l

Wyposażenie:
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