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PARTNER NA BUDOWIE. 

Nasze ścisłe powiązania z przemysłem i rzemiosłem są niezwykle ważne. Bazując na 

codziennych doświadczeniach profesjonalistów jeszcze bardziej ulepszyliśmy to, co 

sprawdzone i zaprojektowaliśmy nowe rozwiązania. 

Rozbiórka, przygotowanie i wykończenie: profesjonaliści z branży budowlanej znajdą w 

ofercie Metabo odpowiednie narzędzie do każdego zadania i każdego etapu pracy.  

Dzięki nim bez problemu osiągną idealne efekty pracy, bo Metabo to niezawodny partner  

w każdej sytuacji. 

Niezależność  
od gniazda sieciowego. 
Maksymalna swoboda i pełna kompaty-
bilność: każde istotne narzędzie oferujemy 
również w wersji akumulatorowej. 

Najlepszy przykład: nowa oferta wkrętarek 
do suchej zabudowy. Dodatkowo system 
akumulatorów Metabo to przyszłościowa 
technologia odpowiednia dla wszystkich 
innych urządzeń. 

Niepowtarzalna oferta systemowa. 
Szlifowanie sufitu nową szlifierką na 
wysięgniku czy mieszanie materiałów 
nowymi mieszarkami: oprócz elektronarzędzi 
profesjonalny użytkownik znajdzie u 
nas również bogatą ofertę akcesoriów 
systemowych i eksploatacyjnych idealnie 
dopasowanych do danego urządzenia i 
zaprojektowanych, by osiągać najlepsze 
efekty pracy. Nasze rozwiązania systemowe 
pomogą w zachowaniu czystości, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
pracy. Począwszy od posiadających stosowne 
certyfikaty bezpiecznych odkurzaczy 
budowlanych przez osłony odsysające do 
szlifierek kątowych, aż po akumulatorowe 
reflektory budowlane. 

Mówiąc krótko: Metabo to nie tylko 
najlepsze, lecz także pełne wyposażenie  
do wszelkich oczekujących Cię zadań!

Kompleksowe podejście:

Metabo prezentuje pełną ofertę do wszelkich 
zadań w branży budowlanej. 

Drodzy Czytelnicy,

Wykańczanie wnętrz, renowacja i modernizacja to główne zadania budowlane 
XXI wieku. Sprawia to, że różne zakresy zastosowań przeplatają się 
wzajemnie, a profesjonalne rozwiązania systemowe stają się coraz częściej 
nieodzowne. To powód, dla którego uważnie słuchaliśmy opinii specjalistów 
pracujących na budowach w całej Europie. Dzięki temu teraz jeszcze lepiej 
wiemy, czego potrzebuje użytkownik: niezawodnych rozwiązań do różnych 
zastosowań od jednego kompetentnego partnera. 

Nazywamy to systemowym budownictwem czyli wykorzystaniem idealnie 
dopasowanych maszyn i akcesoriów eksploatacyjnych. Doskonała cecha naszej 
oferty: prawie wszystkie elektronarzędzia są dostępne w wersjach akumulatorowych 
- do nich należy przyszłość, a my niestrudzenie dążymy do realizacji naszej wizji - 
budowy bez przewodów. Dzięki doświadczeniom w zakresie technologii 
akumulatorowej i innowacyjnym rozwiązaniom akumulatorowym Metabo jest 
pewnym wyborem na przyszłość. 

Ponadto szczególną wagę przykładamy do najwyższego stopnia bezpieczeństwa 
użytkownika – koncentrujemy się na zapewnieniu bezpyłowego miejsca pracy. 
Zapraszamy do testowania naszej bogatej oferty z dziedziny systemowego 
budownictwa i renowacji. Czekamy na wszystkie opinie.

Horst W. Garbrecht,  
CEO Metabo 
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WYMAGANIA PROFESJONALISTÓW 
– WYZWANIA DLA METABO. 

Według nas słuchanie to początek każdego dobrego pomysłu. Doświadczenia i opinie 

wyniesione z praktyki od dawna stanowią inspirację do innowacji i optymalizacji naszych 

rozwiązań. 

Nasza motywacja: chcemy wiedzieć, czego profesjonaliści potrzebują podczas pracy i w jaki 

sposób możemy im ją ułatwiać. To właśnie dlatego spotkaliśmy się z nimi i przeprowadziliśmy 

jedną z największych ankiet w historii naszej firmy – odbyliśmy 1500 rozmów w ponad 500 

przedsiębiorstwach na terenie Europy.

8 KRAJÓW 
1500 WYWIADÓW

Metabo w dialogu.
Ekspert ds. użytkowych, G. Arnold, 
podczas rozmowy z pracownikami na 
budowie.

Nasze rozwiązania – wszystko zależy od zastosowania. 
Poddaliśmy analizie różne branże budownictwa, różne zastosowania i wykorzystywane  
w nich narzędzia. W ramach przeprowadzonych badań zidentyfikowaliśmy sześć istotnych 
zakresów zastosowań. To właśnie w tych głównych zakresach oferujemy sprawdzone i 
nowe rozwiązania Metabo. Przedstawiamy je na kolejnych stronach tej broszury.

Sucha zabudowa Płytkarstwo Dekarstwo  
i budownictwo drewniane

Ściany, fasady, okna Montaż Architektura ogrodów 
i krajobrazu

Niemcy

Austria

Szwajcaria

Francja

Hiszpania

Holandia
Belgia

Polska



MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI: 
MODERNIZACJA I RENOWACJA. 
Od rozbiórki przez przygotowanie, aż po wykończenie: Metabo oferuje odpowiednie narzędzia 

do każdego etapu pracy, w każdym zakresie zastosowań. Inteligentne rozwiązania systemowe 

przez cały czas pomagają zadbać o czystość w miejscu pracy i najwyższą ochronę użytkownika. 

Rozbiórka: przełomowe 
elektronarzędzia. 
Szerokie spektrum naszych młotowiertarek, 
kombimłotków, młotów kujących i 
multimłotków pozwala na bezproblemowe 
przebicie dowolnej ściany. Równie szybko 
można usunąć stare okładziny ścienne i 
podłogowe, płytki, a nawet całe posadzki 
jastrychowe.

Przygotowanie: profesjonalne 
elektronarzędzia to podstawa. 
Usuwanie tynku, betonowych nosków 
schodowych, starych powłok malarskich, 
uporczywych resztek kleju po wykładzinach 
dywanowych czy linoleum wymaga 
nierzadko wiele czasu. Nasze nowe szlifierki 
i frezarki do renowacji sprawią, że prace te 
przebiegną szybko i sprawnie.

Wykańczanie: rozwiązania 
systemowe do wykończeń.
Perfekcyjnie oszlifowana ściana i sufit 
to dokładnie to, czego chcą klienci. 
Wszędzie tam, gdzie liczą się również 
najdrobniejsze szczegóły, można polegać 
np. na naszych nowych szlifierkach na 
wysięgniku. Umożliwiają one szybkie 
osiągnięcie perfekcyjnych rezultatów nawet 
w bardzo wysokich lub bardzo małych 
pomieszczeniach. 

Oczywiście oferujemy również dodatkowo 
cały szereg innych rozwiązań systemowych 
niezbędnych do profesjonalnego 
wykańczania.

Trwałe, mocne i wydajne od początku do końca, 
także w wersji akumulatorowej – to główne kryteria 
przyświecające nam przy ulepszaniu sprawdzonych 
i konstruowaniu nowych rozwiązań. Ergonomia i 
mobilność to kolejne istotne właściwości naszych 
produktów: do produkcji seryjnej trafiają tylko 
urządzenia, które dobrze leżą w ręce, są łatwe w 
obsłudze i nie sprawiają problemów w transporcie. 
To gwarancja szybkiego i sprawnego osiągnięcia 
zamierzonego celu pracy.
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SYSTEM AKUMULATORÓW METABO: 
NAJWYŻSZA MOC BEZ PRZEWODU.
Każdy wie, jak uciążliwy może być przewód elektryczny podczas wykonywania codziennych 

obowiązków. Dlatego właśnie produkujemy każde istotne i technicznie uzasadnione 

elektronarzędzie również w wersji akumulatorowej, uniezależniając użytkownika od gniazda 

sieciowego.

Nasza wizja: maksymalna 
niezależność użytkowników. 
Ambitnym celem naszych dążeń jest plac 
budowy bez przewodów elektrycznych. 
Dla użytkowników narzędzi oznacza to 
maksimum swobody w czasie wkręcania, 
piłowania, szlifowania i cięcia. 

Przyszłość należy do napięcia 18 V 
umożliwiającego przekazywanie dużej mocy  
i niezwykle szerokie spektrum zastosowań. 
Największa zaleta: nieograniczona 
kompatybilność! Od 2009 roku wszystkie 
akumulatory, elektronarzędzia i ładowarki 
Metabo można dowolnie ze sobą łączyć w 
ramach tej samej klasy napięcia.

Metabo to bezpieczeństwo i pewność 
również w przyszłości.

Nieograniczona elastyczność 

Bogata oferta 
Metabo 18 V

100% kompatybilności. 

Do wszystkich obecnych 
i przyszłych urządzeń 
akumulatorowych Metabo 
w danej klasie napięcia. 

Technologia Ultra-M.  

Doskonałe współdziałanie 
urządzenia, akumulatora i 
ładowarki. 

3-letnia gwarancja 
na akumulator. 

3-letnia gwarancja 
na wszystkie 
akumulatory litowo-
jonowe. 

Nieograniczona elastyczność

Wybierz dokładnie to, czego 
potrzebujesz i oszczędzaj! 
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DODATKOWE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI: 
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
SYSTEMOWE.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria eksploatacyjne i systemowe, organizery i skuteczne 

systemy odsysania pyłu gwarantują dodatkowy wzrost wydajności.

Zoptymalizowana moc – dzięki odpowiednim akcesoriom.

Oprócz systemów odsysania pyłu, akumulatorów i ładowarek w bogatej 
ofercie akcesoriów systemowych można znaleźć również np. mocne 
akumulatorowe reflektory budowlane i podstawy do pilarek. 

Dodatkowo dostępny jest oczywiście pełen wybór akcesoriów 
eksploatacyjnych, takich jak tarcze tnące i do szlifowania zgrubnego, 
brzeszczoty, dłuta, śruby, wiertła, uchwyty wiertarskie i wiele innych - w 
sprawdzonej jakości Metabo. 

Wszystko idealnie dopasowane – prawdziwy skok wydajności 
elektronarzędzia.

Doskonała organizacja i wszystko pod kontrolą –  
system walizek narzędziowych Metaloc.

Nowe systemowe walizki Metabo wyróżnia trwałość i stabilność: upadki 
uderzenia, wiatr i niepogoda nie mają szans – walizki zostały zaprojektowane 
do użytku w najtrudniejszych warunkach panujących na budowie. 

Dostępne w trzech różnych rozmiarach z indywidualnie dopasowanymi 
przegródkami na różne przydatne narzędzia są idealnym towarzyszem w 
każdej pracy. 

Ponadto skrzynki można bezpiecznie składować jedna na drugiej i otwierać 
lub zamykać jedną ręką (dzięki praktycznemu zamknięciu), jak również 
przenosić za wygodny uchwyt. To oszczędność czasu i wysiłku. 

Czysta sprawa – systemy odsysania zapewniające bezpyłową pracę.

Klienci oczekują perfekcyjnych wyników. Pozostawienie po sobie czystego 
miejsca pracy oznacza dodatkowy punkt w oczach klienta, który znacznie 
chętniej poleca wykonawcę! Ochrona zdrowia użytkownika jest dla 
nas bardzo ważna: dzięki skuteczności filtracji wynoszącej w naszych 
odkurzaczach typu H nawet 99,995 % pył odsysany podczas szlifowania, 
cięcia i frezowania ląduje w worku filtracyjnym, a nie w płucach. 
Istotnym tematem w zakresie ochrony użytkownika jest dla nas również 
konstruowanie cichych urządzeń wyróżniających się niskim poziomem 
wibracji – wszystko po to, by pracować lepiej i wydajniej.
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GOTOWE DO PRACY:  
NASZE NOWE HITY PRODUKTOWE.
Nasze ponad 90-letnie doświadczenie sprawia, że wiemy o co chodzi. Nie bez powodu 

jesteśmy europejskim liderem w produkcji kapówek, wynalazcą pierwszej kompaktowej 

szlifierki kątowej o mocy 1700 W i firmą, która od wielu lat tworzy nowe standardy w zakresie 

wydajności systemów akumulatorowych. Zapraszamy do przetestowania naszej bogatej 

oferty przeznaczonej do systemowej budowy i restauracji – w szczególności naszych nowych 

urządzeń akumulatorowych.

Sprawdzona jakość –  
made in Nürtingen.
Metabo jest synonimem niezwykłej wydajności, 
absolutnej niezawodności i wzorcowej 
żywotności produktów. Mówiąc krótko: to 
innowacyjna sztuka inżynierska z Nürtingen. 

Absolutne nowości najwyższej klasy w zasięgu 
ręki, m.in. seria nowych wkrętarek do suchej 
zabudowy w wersji sieciowej i akumulatorowej, 
elastyczne szlifierki na wysięgniku, wyjątkowa 
kapówka akumulatorowa, frezarki i szlifierki 
do renowacji, akumulatorowe multinarzędzie, 
nowe mieszarki i sprężarki budowlane.

Optymalne urządzenie 

do każdego zadania - 

sprawdź to sam! 



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

INTELIGENTNE WYKAŃCZANIE:  
NOWOŚCI W ZAKRESIE SUCHEJ ZABUDOWY.

Niezastąpione przy realizacji wycięć i 
dopasowań - kompatybilne z systemem 
akumulatorów Metabo 18 V.

Multinarzędzie 
akumulatorowe

Najbogatsza oferta z trzema różnymi zakresami 
prędkości obrotowej – do wyboru w wersji 
akumulatorowej lub sieciowej.

 
Wkrętarki do suchej zabudowy

Lekkie i poręczne z innowacyjnym systemem odsysania 
pyłu. Możliwość regulacji trzech długości wysięgnika 
odpowiednio do wysokości i wielkości pomieszczenia.

 
Szlifierki na wysięgniku

Siedem godzin doskonale jasnego 
świata na jednym naładowaniu 
akumulatora dzięki innowacyjnej i 
trwałej technologii LED. 

 
Akumulatorowe 
reflektory budowlane Dwa urządzenia w jednym - dzięki 

opatentowanej amplitudzie oscylacji 
"Duo" przeznaczone do obróbki 
zgrubnej i dokładnej.

Szlifierki mimośrodowe

Gęsty materiał czy pastowata masa 
szpachlowa - cztery modele do 
różnych zastosowań.

 
Mieszarki

Do wyboru w wersji akumulatorowej lub 
sieciowej - do usuwania starej substancji 
budowlanej lub montowania nowych 
konstrukcji ramowych.

 
Kombimłotki

W branży suchej zabudowy trzeba dziś spełnić najwyższe wymagania związane ze stylistyką, 
wytrzymałością udarową, izolacyjnością termiczną i akustyczną oraz ochroną przeciwpożarową. 
Aby tego dokonać, profesjonaliści potrzebują niezawodnych i wydajnych narzędzi. Od teraz Metabo 
oferuje ich szerokie spektrum, które umożliwia realizację wszystkich prac związanych z suchą 
zabudową – począwszy od wykonania konstrukcji ramowej, aż po idealnie gładkie szlifowanie ścian 
i sufitów.
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Akumulator NOWOŚĆ

FACHOWCY DO KAŻDEGO ZADANIA:  
NOWE WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY.

Ergonomiczny, 
gumowany 
uchwyt 
ułatwia pewne 
pochwycenie w osi 
wkrętu.

Precyzyjne wkręcanie dzięki dokładnie 
ustawianemu ogranicznikowi głębokości i cichemu 
sprzęgłu kłowemu.

Przełącznik kierunku obrotów  
oraz szybka blokada - łatwa obsługa 
jedną ręką.

§§  Duża prędkość obrotowa zapewnia wydajność i szybki 
postęp wkręcania.

§§  Niewielki ciężar i kompaktowa konstrukcja znacznie 
ułatwiają pracę – również przy długotrwałych 
zastosowaniach. 

§§  Perfekcyjnie dopracowana ergonomia elementów 
obsługi stanowi o praktycznym charakterze urządzenia. 

SE 2500/SE 18 LTX 2500: wkrętarka z dużym momentem 
obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych 
oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i 
metalowych. 

SE 4000/SE 18 LTX 4000: wkrętarka do przykręcania 
płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych i 
metalowych; odpowiednia również do przykręcania płyt 
gipsowo-włóknowych na konstrukcjach metalowych.

SE 6000/SE 18 LTX 6000: wysokoobrotowy specjalista do 
przykręcania płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcjach 
metalowych.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 80

Magazynek do wkrętarki SM 5-55
Kompatybilny z wszystkimi wkrętarkami do suchej zabudowy: do 
szybkiego, dokładnego, seryjnego wkręcania dostępnych w sprzedaży 
wkrętów na taśmach. Łatwy montaż wtykowy bez użycia narzędzi.

W długotrwałych zastosowaniach w branży suchej zabudowy dziennie wkręca się tysiące wkrętów. 
To właśnie dlatego zaprojektowaliśmy poręczne i bardzo wydajne wkrętarki do suchej zabudowy 
– od 2500 do 6200 obr./min, w wersji sieciowej i akumulatorowej. To najlepsze wyposażenie do 
każdego zadania. 

Ogranicznik głębokości z możliwością demontażu – 
szybkie wykręcanie wkrętów i przejście pomiędzy wkręcaniem 
pojedynczym i pracą z magazynkiem. 
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

6200 obr./min4400 obr./min2500 obr./min6000 obr./min4000 obr./min2500 obr./min

NAJWIĘKSZY WYBÓR WKRĘTAREK 

DO SUCHEJ ZABUDOWY O PRĘD

KOŚCIACH OBROTOWYCH OD 2500 

DO 6200 OBR./MIN.



LEKKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ:  
INNOWACYJNE SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU.
Szybciej, wygodniej, czyściej: to wymagania wszystkich profesjonalistów zajmujących się 
szlifowaniem ścian i sufitów. Szlifowanie bezpośrednio przy krawędzi i optymalne odsysanie pyłu 
– nasze nowe szlifierki na wysięgniku doskonale spełniają wszystkie kryteria. Dzięki nim łatwiej 
można osiągnąć zamierzony cel: precyzyjny szlif wygładzający powierzchnię! 

Mocny silnik z płynną regulacją obrotów redukuje siłę 
wymaganą podczas pracy i umożliwia szybkie przystosowanie 
parametrów obróbki do właściwości obrabianego materiału. 

Uchwyt T pozwala uniknąć załamania węża 
ssącego i kabla przy odstawianiu urządzenia. 

LSV 5-225 Comfort,  
elastyczna i dostępna  
w trzech różnych długościach.

Elastyczny, łatwy w 
obsłudze wał – łatwa i 
szybka wymiana bez użycia 
dodatkowych narzędzi.

Innowacyjna głowica szlifierska do 
prac bezpośrednio przy krawędzi – pozwala 
zaoszczędzić czas i dodatkową pracę 
wykończeniową. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 94

Model LSV 5-225 
o masie 3,9 kg 
jest klasycznym 
przedstawicielem  
wagi lekkiej.

Innowacyjna, pozbawiona węża koncepcja 
odsysania pyłu Technologia M-Clean – 
maksimum elastyczności głowicy szlifierskiej i 
skuteczne odsysanie pyłu.

Oświetlenie LED umożliwiające 
szybkie rozpoznanie nierówności i rys. Optymalne efekty pracy: 

§§  w połączeniu z odkurzaczem 
ASR 35 L lub M ACP z 
systemem automatycznego 
oczyszczania filtra 

§§  i odpowiednimi materiałami 
szlifierskim do różnych 
zastosowań. 

Więcej informacji na stronie 77
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NOWOŚĆ

Maksymalna produktywność 
dzięki właściwemu systemowi



RZUCAJĄ NOWE ŚWIATŁO NA WSZYSTKO: 
AKUMULATOROWE REFLEKTORY BUDOWLANE 
DO ZASTOSOWAŃ DŁUGOTRWAŁYCH.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Statyw do akumulatorowego reflektora 
budowlanego:
§§  Nogi teleskopowe z systemem szybkiego 
blokowania i dodatkowym centralnym 
przedłużeniem teleskopowym  
(wysokość robocza od 85 cm do 173 cm).

§§  Stabilne oparcie na gumowych stopach 
antypoślizgowych. Nogi statywu 
zabezpieczone razem za pomocą  
łańcuszka. 

§§  Łatwy transport dzięki pasowi  
nośnemu i torbie do przenoszenia.

§§  Gwint statywu 5/8".

Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED i prętowa lampa 
akumulatorowa SLA 14.4-18 LED

§§  Mocna obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego 
– optymalna do zastosowań budowlanych. 

§§  Obrotowy hak umożliwiający bezpieczne zawieszanie 
obu lamp.

§§  Poręczna i zwarta konstrukcja umożliwia wszechstronne 
zastosowania.

§§  Kompatybilne z wszystkimi litowo-jonowymi 
akumulatorami 14.4 i 18 V.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 120

Bezprzewodowe reflektory budowlane Metabo LED zapewniają oświetlenie nawet przez 7 godzin 
(18 V, 5.2 Ah) gwarantując tym samym zawsze doskonałą widoczność podczas pracy. Dzięki 
dużej i równomiernie oświetlanej przestrzeni roboczej reflektory budowlane doskonale nadają 
się również do oceny i analizy powierzchni szpachlowanych. Silne światło pozwala rozpoznać 
nawet najdrobniejsze nierówności, które można optymalnie zeszlifować z 
zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych (Q4). Dodatkową zaletą 
jest to, że w miejscach, gdzie nie ma kabli, trudno jest się potknąć. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 120

Akumulatorowa lampa prętowa SLA 14.4-18 LED

Głowica lampy obracana i odchylana o 180° - umożliwia 
dowolne ustawienie oświetlenia. 
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WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 120

Lampa akumulatorowa 
ULA 14.4-18 LED 

Wychylna głowica 
lampy z możliwością 
zablokowania  
w 12 pozycjach.

Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED: 

§§  18 LED zapewnia szerokie i równomierne oświetlenie przestrzeni roboczej.

§§  Możliwość ustawienia 2 poziomów jasności: bardzo jasne światło i 
przyjemne światło zbliżone do dziennego. 

§§  Solidny i trwały reflektor przeznaczony do użytkowania w trudnych 
warunkach na budowie - obudowę i szkło można czyścić wilgotną szmatką.

§§  Minimalna emisja ciepła umożliwia bezpieczną obsługę podczas 
długotrwałej pracy.

§§  Kompatybilne z wszystkimi litowo-jonowymi  
akumulatorami 14.4 i 18 V.
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DO WYCIĘĆ I DOPASOWAŃ W SUCHEJ ZABUDOWIE.  
NOWE MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE MT 18 LTX. 

Wycinanie otworów na włączniki i gniazdka lub dopasowywanie w 
konstrukcji ramowej: Multinarzędzie jest nieodzownym pomocnikiem 
w suchej zabudowie. Nowy model MT 18 LTX można łączyć z naszymi 
sprawdzonymi akumulatorami 18 V i ładowarkami. Urządzenie stanowi 
istotne uzupełnienie naszego systemu Pick+Mix. 

§§  Trwałe akumulatory Metabo i mocny napęd stanowią gwarancję 
szybkiego postępu prac.

§§  Jeszcze większa elastyczność dzięki kompatybilności z akcesoriami 
innych markowych producentów.

§§  Szybka i łatwa wymiana akcesoriów bez użycia  
dodatkowych narzędzi. 

IDEALNE POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I ERGONOMII:  
NOWE MIESZARKI O MOCY OD 1020 DO 1600 W.

Cztery modele mieszarek spełnią każde oczekiwania. Począwszy 
od kompaktowej, jednobiegowej wersji o mocy 1020 W, aż po 
wysokowydajne urządzenie o mocy 1600 W z dwubiegową przekładnią.

§§  Elastyczna gumowa osłona chroni włącznik/wyłącznik przez 
zabrudzeniami i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzenia.

§§  Stabilne gumowe narożniki zabezpieczają urządzenie przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez uderzenia oraz wstrząsy i 
umożliwiają bezpieczne odłożenie lub pewne oparcie o ścianę.

§§  Dostępne w czterech wersjach: z przekładnią 
1-biegową (RWE 1010 oraz RWEV 1200) lub  
2-biegową (RWEV 1200-2 oraz RWEV 1600-2).

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 106

Wszystkie nasze mieszarki są fabrycznie wyposażone w 
mieszadło uniwersalne. Ofertę mieszadeł można znaleźć na 
stronie 93.

Adapter do odsysania pyłu: bezpośrednio z wierconego 
otworu. Dwukomorowy system oraz elastyczna uszczelka z 
gumy porowatej sprawiają, że adapter pewnie utrzymuje 
się na ścianie i na suficie – nawet na nierównych 
podłożach, takich jak tyn, kamień naturalny czy tapety 
typu raufaza.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88
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Takie rozwiązanie ma tylko Metabo: opatentowana regulacja amplitudy 
oscylacji "Duo". Zależnie od zadania użytkownik może wybrać intensywne 
usuwanie materiału (szlifowanie zgrubne) lub najwyższą jakość 
powierzchni poddawanej obróbce (szlifowanie dokładne).

§§  Szerokie spektrum zastosowań dzięki dwóm amplitudom oscylacji  
(6,2 oraz 2,8 mm) w jednym urządzeniu.

§§  Pyłoszczelne łożysko kulowe zapewnia długą żywotność urządzenia.

§§  Skuteczne usuwanie pyłu szlifierskiego dzięki podłączeniu  
odkurzacza uniwersalnego.

§§  TurboBoost: uzyskanie dodatkowej rezerwy mocy umożliwiającej 
maksymalizację usuwania materiału.

SZLIFOWANIE WYKAŃCZAJĄCE I PRACA W TRUDNO DOSTĘPNYCH 
MIEJSCACH: SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE Z REGULACJĄ AMPLITUDY 
OSCYLACJI "DUO".

DO USUWANIA STARYCH POWŁOK BUDOWLANYCH LUB 
MONTOWANIA PROFILI METALOWYCH: KOMBIMŁOTKI SIECIOWE I 
AKUMULATOROWE.
Nasze kombimłotki sprawdzają się doskonale przy pracach związanych z 
wierceniem udarowym oraz kuciem i wierceniem w drewnie lub metalu. 
Pełnookresowa elektronika zapewnia prędkość obrotową stałą pod 
obciążeniem i odpowiednią do obrabianego materiału, a tym samym 
wydajną i skuteczną pracę.  

§§  System Metabo Quick umożliwia natychmiastową 
zmianę uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkomocujący uchwyt 
wiertarski do wierteł z chwytem walcowym.

§§  Sprzęgło bezpieczeństwa Metabo S-automatic zapewniające 
maksymalną ochronę użytkownika – automatyczne odłączenie napędu 
w przypadku blokady wiertła.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 92

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 99

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Zestaw do wykończania wnętrz MT, 4 elementy:  
idealny do wycięć i dopasowań w płytach do suchej zabudowy  
– patrz strona 106

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Najlepsze wyniki pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu całego 
systemu: urządzenie, talerz szlifierski, papier ścierny i odpowiednie 
rozwiązania Metabo umożliwiające odsysanie pyłu.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

 Wydajne młoty SDS-plus, mocne młoty SDS-max i 
kompaktowe młoty akumulatorowe do wszystkich 
zastosowań można znaleźć na stronie 88

 Boczne wyjście kabla zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.
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Idealna do obróbki 
konturów. Niezwykle 
mocna i szybka.

Wyrzynarka 
akumulatorowa 
STA 18 LTX 140

Precyzyjne skracanie paneli podłogowych i listew 
przypodłogowych – nawet 400 cięć w panelach na jednym 
naładowaniu akumulatora.

Kapówka akumulatorowa  
KGS 18 LTX 216

Zdecydowanie najlżejsza stołowa pilarka z funkcją wózka 
transportowego i zintegrowaną konstrukcją stołu – idealna 
do cięć wzdłużnych.

Pilarka stołowa  
TS 216 Do gwoździarek i zszywarek – niezwykle mobilna i 

trwała w warunkach budowlanych.

Kompresor budowlany 
Power 400-20 W OF

UŁATWIA PRACĘ, POPRAWIA EFEKTY: 
WYPOSA ŻENIE DLA SPECJALISTÓW OD PRAC 
PODŁOGOWYCH.
W branży podłogowej nasza wizja budowy pozbawionej kabli jest bliska realizacji: oprócz znanej 
już oferty urządzeń akumulatorowych przeznaczonych do wiercenia i wkręcania, od dawna 
dostępne są również wydajne pilarki tarczowe i wyrzynarki. Specjalnie z myślą o specjalistach 
od prac podłogowych uzupełniliśmy jednak naszą ofertę urządzeń 18 V o wszechstronne 
multinarzędzie oraz wydajną kapówkę.

Do elastycznego mocowania listew 
przypodłogowych – kompatybilny z 
systemem akumulatorów Metabo 18 V.

Kombimłotek  
aku mulatorowy  
KHA 18 LTX

Niezastąpione przy adaptacjach 
i dopasowywaniu podczas 
układania wykładzin podłogowych 
- kompatybilne z systemem 
akumulatorów Metabo 18 V.

Do intensywnego usuwania uporczywych 
resztek zaprawy klejowej i twardego jastrychu 
– optymalna w połączeniu z odkurzaczem 
(szczegóły: patrz strona 34–35). 

Szlifierka do renowacji 
RS 17-125

Multinarzędzie 
akumulatorowe
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ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator



NOWOŚĆ

TS 216: NAJLŻEJSZA STOŁOWA PILARKA 
TARCZOWA Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ I 
FUNKCJĄ WÓZKA TRANSPORTOWEGO.

400 CIĘĆ NA JEDNYM NAŁADOWANIU 
AKUMULATORA: KAPÓWKA 
BEZPRZEWODOWA KGS 18 LTX 216. 
Fakt, że nawet bardzo wydajne urządzenia, takie jak np. kapówki, mogą być zasilane akumula-
torowo, potwierdza jedyny w swoim rodzaju model kapówki akumulatorowej KGS 18 LTX 216. 
Technologia Ultra-M w połączeniu z akumulatorem 5.2 Ah zapewnia stale maksymalną wydajność 
podczas prac związanych z przycinaniem paneli i listew przypodłogowych.

Bezpieczne podparcie 
obrabianego materiału 
dzięki bezstopniowo 
wysuwanemu 
poszerzeniu stołu,  
po stronie lewej/prawej,  
z możliwością demontażu  
do podkładania długich 
paneli, listew itp.

Laser i oświetlenie LED 
z energooszczędną 
funkcją automatycznego 
wyłączania.

Zintegrowany filtr lejkowy z 
workiem na wióry zapewnia 
skuteczne wyłapywanie pyłu 
drewnianego.

Odporny na przeciążenia 
silnik Metabo o 
wysokim momencie 
obrotowym zapewnia 
obroty o wartości nawet 
do 4200 obr./min – to 
wysoka, porównywalna 
z parametrami kapówek 
zasilanych sieciowo 
prędkość cięcia (47,5 m/s). 

Tylko w Metabo: 
Energooszczędna funkcja automatycznego wyłączania 
lasera i oświetlenia LED aktywuje się po upływie 2 minut 
od zakończenia ostatniego cięcia. Po wyłączeniu, w ciągu 
30 minut, oba systemy można łatwo ponownie aktywować 
przez zwykłe dotknięcie pilarki (czujnik drgań). Pozwala to 
maksymalnie wykorzystać prąd akumulatora do realizacji 
cięć.

Praktyczna: transport w jednej ręce
Mobilność na budowie to dziś jeden z 
najważniejszych tematów. Dlatego właśnie 
kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 
216 zapewnia nie tylko bezprzewodową 
pracę, ale również komfortowy transport. 
Centralny uchwyt transportowy umożliwia 
przenoszenie pilarki w jednej ręce.

Specjalna piła tarczowa do 
kapówki akumulatorowej 
zapewniająca wysoką  
wydajność i jakość cięcia:

Liczba cięć na akumulator 5.2 Ah:

»precision cut classic«  
HW/CT 216 x 30, 40 WZ 
Nr art. 628065.

Drewno miękkie, lite drewno 
konstrukcyjne 60 x 60 mm
Panele laminowane
195 x 8 mm
Podłoga z bali, drewno twarde
140 x 22 mm
Deski tarasowe, kompozyty WPC
145 x 22 mm
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Nawet 400 cięć na 
jednym naładowaniu 
akumulatora o 
pojemności 5.2 Ah.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 107

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Niewielki ciężar (28,8 kg), kompaktowe wymiary i możliwość 
transportu jednoręcznego sprawiają, że pilarka TS 216 jest 
idealnym elektronarzędziem do stosowania na placu budowy. 
Odporna na obciążenia skrętne konstrukcja ramowa  
umożliwia szczególnie precyzyjne cięcie. Dodatkowym  
atutem jest zoptymalizowane, dwupunktowe odsysanie 
wiórów, które znacznie redukuje zapylenie w miejscu  
pracy. 

Precyzja i bezpieczeństwo:
Bardzo duża powierzchnia odkładcza z wysuwanym poszerzeniem 
i przedłużeniem stołu zapewnia bezpieczną i pewną obróbkę 
elementów o znacznej powierzchni. Hamulec silnika zatrzymuje piłę 
tarczową w ciągu 3 sekund. Znaczna zaleta w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu pracy: zabezpieczenie przed ponownym rozruchem 
zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu urządzenia po przerwie w 
dopływie prądu. 
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WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 109
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WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 106

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 112

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

IDEALNE DO DOPASOWAŃ:  
OFERTA WYRZYNAREK AKUMULATOROWYCH.

MOCNY JAK URZĄDZENIE SIECIOWE:  
KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX.

Idealny do wiercenia dziur pod kołki do mocowania listew 
przypodłogowych: kombimłotek 
akumulatorowy KHA 18 LTX to połączenie 
siły i lekkości. Doskonały stosunek energii 
pojedynczego udaru do ciężaru w klasie 18 V  
sprawia, że jest on tak mocny jak urządzenie sieciowe – jednak bez 
kłopotliwego kabla. 

§§  Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju 
obrabianego materiału.

§§  Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy.

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, 
optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność.

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

IDEALNE DO CIĘŻKICH PRAC NA BUDOWIE:  
OFERTA INNOWACYJNYCH SPRĘŻAREK.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Optymalne do czystych i szybkich cięć w laminacie:  
Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek,  
nr art. 623695, 623948, 623975, 623686.

Gwoździarka DSN 50, idealna 
do dyskretnego montażu listew 
przypodłogowych. Kompatybilna z 
wężem „Super-Air“ stanowiącym 
idealne połączenie pomiędzy 
sprężarką i narzędziem roboczym. 

DO WYCIĘĆ I DOPASOWAŃ PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH  
Z UKŁADANIEM WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH.  
NOWE MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE MT 18 LTX.
Skracanie odrzwi, wycinanie otworów w panelach laminowanych i 
parkiecie: multinarzędzie jest nieodzownym pomocnikiem podczas prac 
związanych z układaniem podłóg. Nowy model MT 18 LTX można łączyć 
z naszymi sprawdzonymi akumulatorami 18 V i ładowarkami. Urządzenie 
stanowi istotne uzupełnienie systemu Pick+Mix.

§§  Maksymalny postęp pracy dzięki zastosowaniu trwałego akumulatora 
Metabo i wydajnego napędu.

§§  Jeszcze większa uniwersalność dzięki kompatybilności  
z akcesoriami innych markowych producentów.

§§  Łatwa i szybka wymiana narzędzi.

Pł
yt

ka
rs

tw
o 

i u
kł

ad
an

ie
 

po
dł

óg
 

Pł
yt

ka
rs

tw
o 

i u
kł

ad
an

ie
 

po
dł

óg
 

W zakresie przenośnego napędu urządzeń pneumatycznych Metabo 
proponuje bogatą ofertę sprężarek z bezolejowymi głowicami 
sprężającymi. Rozwiązanie to zapewnia łatwy rozruch nawet w niskich 
temperaturach (<5°C). Duże, pokryte gumą koła oraz uchwyt do 
przeciągania/przenoszenia urządzenia ułatwiają transport na miejsce 
zastosowania.

§§  Optymalny transport w dowolnym samochodzie osobowym dzięki 
poręcznej i kompaktowej konstrukcji sprężarki.

§§  Stalowa rama rurowa gwarantująca doskonałą ochronę. 

§§  Sprężarki Power 280-20 W OF oraz Power 400-20 W OF z uchwytem 
do montażu walizki MetaLoc oraz innych dostępnych na rynku 
walizek narzędziowych i skrzynek.

Bezprzewodowe wyrzynarki zostały zaprojektowane specjalnie z 
myślą o wysokich obciążeniach występujących podczas obróbki 
różnych gatunków drewna i paneli podłogowych. Ich prędkość cięcia 
zostaje zachowana nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Stabilna 
konstrukcja i pełna moc akumulatora w technologii Ultra-M gwarantują 
precyzję cięć i wysoką wytrzymałość. 

§§  Precyzja cięcia i optymalna poręczność dzięki niezwykle wąskiej 
rękojeści i amortyzacji prowadzenia brzeszczotu.

§§  Lepsza widoczność konturu dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED.

§§ System Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana brzeszczotów.

Zestaw do wykańczania wnętrz MT,  
4 elementy: więcej informacji patrz strona 107.

 Dostępna w czterech wersjach  
(od Power 180-5 W OF do 
Power 400-20 W OF).

 Kombimłotek Metabo - do wyboru w 
wersji akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 89.

 Wyrzynarka Metabo w wersji 
akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 112.

Wiertło SDS-plus „Pro4 Premium“
Do precyzyjnego wykonywania otworów w 
przypadku wymagających zastosowań,  
np. w żelazobetonie i twardym kamieniu 
naturalnym – niezwykle długa żywotność wiertła. 

Pełną ofertę można znaleźć na stronie 89.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 115

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator

PŁYTKA ZA PŁYTKĄ: DOSKONAŁE 
WYPOSAŻENIE DZIĘKI NASZEJ NOWEJ  
OFERCIE DLA PROFESJONALISTÓW.
Wielkoformatowe płytki ścienne i podłogowe są modne – ich układanie wymaga doświadczenia i 
specjalistycznych narzędzi, takich jak np. nasz nowy diamentowy system tnący. Ponadto oferujemy 
również szlifierki i frezarki do renowacji - trwałe i poręczne urządzenia do usuwania resztek kleju i 
wszelkich nierówności podłoża.

Trwały system tnący do renowacji jastrychów i przycinania 
płytek – skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z 
odkurzaczem ASR 35 ACP. 

Diamentowy system tnący

Do usuwania starych wykładzin 
podłogowych i przygotowania podłoża 
– ekstremalnie skuteczna w połączeniu 
z odkurzaczem Metabo. 

Szlifierki do renowacji  

Automatyczny włącznik i system automatycznego 
czyszczenia filtra zapewniający możliwość nieprzerwanej 
pracy i skuteczne czyszczenie stanowiska roboczego. 

Układy odsysania pyłów
Wszelkie prace począwszy od 
usuwania starych płytek znad blatów 
kuchennych, aż po montaż różnego 
rodzaju armatury w kuchni i łazience – 
z kablem lub akumulatorem. 

Kombimłotek  
KHE 3251

Resztki kleju pozostałe na 
jastrychu lub tynk i stare powłoki 
malarskie na ścianach, sufitach i 
podłodze można łatwo i szybko 
usunąć. 

Frezarka do 
renowacji RF 14-115

Mocne i niezwykle elastyczne 
dzięki technologii akumulatorowej: 
idealne do prac związanych z 
adaptacją i dopasowywaniem płytek 
ceramicznych.

Akumulatorowa szlifierka 
kątowa W 18 LTX 125 Quick

Gęste lub trudne do mieszania 
substancje, jak klej do płytek 
lub płynne masy szpachlowe – 
specjaliści mają do wyboru cztery 
urządzenia. 

Mieszarki
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Nowość: kompaktowa szlifierka 
kątowa W 9-125 Quick 
Ekstremalnie mocna szlifierka 
kątowa o bardzo niewielkim 
obwodzie uchwytu. 

Akumulatorowy pistolet 
do nakładania klejów i past 
Szybkie i czyste wykonywanie 
spoin silikonowych - 
wygoda dzięki zasilaniu 
akumulatorowemu. 

Nowość: multinarzędzie 
akumulatorowe MT 18 LTX 
Idealny pomocnik podczas 
wszelkich napraw płytek i przy 
renowacji spoin.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Szyna prowadząca ułatwiająca 
obróbkę delikatnych powierzchni

Bez stołu - możliwość wyko ny  - 
wa nia swobodnych cięć indy-
widualnych, np. przy naprawie 
pęknięć i spoin. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
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CZYSTA PRACA:  
ODKURZACZ ASR 35 M ACP.
System automatycznego oczyszczania filtra zapewnia nieprzerwaną pracę naszych odkurzaczy 
uniwersalnych – dzięki automatycznemu włącznikowi jest w pełni dostosowany do naszych 
elektronarzędzi. Jako odkurzacz do pyłów niebezpiecznych, model ASR 35 M ACP jest dopuszczony 
do odsysania szkodliwych dla zdrowia pyłów klas L, M oraz H. Nadaje się również do oczyszczania 
terenu budowy. 

NOWY DIAMENTOWY SYSTEM TNĄCY: 
PRECYZJA I SZYBKOŚĆ W OSIĄGANIU CELU.
Dzięki zintegrowanemu kołnierzowi odsysającemu nasz diamentowy system tnący jest idealnym 
rozwiązaniem do przycinania płytek, naprawy pęknięć i renowacji spoin. Głębokość cięcia 27 mm 
umożliwia łatwe, szybkie i precyzyjne przecinanie wszystkich standardowych płytek – również 
wielkoformatowych.

§§  Niezmiennie wysoka moc ssąca dzięki systemowi 
automatycznego oczyszczania filtra zastosowanemu w 
odkurzaczu ASR 35 M ACP. Doskonały do nieprzerwanej 
pracy. 
 

§§  Spawana laserem diamentowa tarcza tnąca z 
segmentami o wysokości 12 mm zapewnia długą 
trwałość i szybkie cięcie.

Stabilna, bezpieczna konstrukcja 
dzięki trwałemu metalowemu 
stołowi z rolkami (demontaż 
stołu bez użycia dodatkowych 
narzędzi).

Zoptymalizowany kanał 
przepływowy zapewnia 
skuteczne odsysanie pyłu.

Szybszy postęp pracy dzięki 
silnikowi Metabo Marathon 
oferującemu o 50% większy 
moment obrotowy i o 20% wyższą 
odporność na przeciążenia.

Gniazdo 
elektronarzędzia 
z wyłącznikiem 
automatycznym.

System automatycznego 
oczyszczania filtra 
„AutoCleanPlus“ gwarantuje 
stałą wysoką siłę ssącą. 

Zoptymalizowany pod 
kątem przepływu kołnierz 
odsysający z tworzywa 
antystatycznego, z funkcją 
zagłębiania.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 77

§§  Zaawansowany system Metabo składający się z 
urządzenia i dopasowanego do niego odkurzacza 
stanowi gwarancję wydajności i niezawodności. 

§§  Odsysanie pyłu chroni płuca i obniża ryzyko chorób dróg 
oddechowych.

§§  Mniejsze nakłady związane z usuwaniem zapylenia 
na budowie i zadowolenie klientów – częstsze 
rekomendacje.
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Stabilny i łatwy do 
przemieszczania dzięki 
rolkom sterującym z hamulcem 
ustalającym i dużym  
kółkom.

Praktyczny schowek na 
akcesoria i miejsce do 
odkładania narzędzi.

Mocny blat stołu umożliwia 
precyzyjne zachowanie kąta 
podczas prowadzenia urządzenia 
na materiale. 
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Osprzęt do naszych 
odkurzaczy można 
znaleźć na stronie 79.
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SYSTEMOWE PRZYGOTOWANIE:  
MOCNE SZLIFIERKI DO RENOWACJI.
Dzięki silnikowi o mocy 1700 W i niezwykle wysokiemu momentowi obrotowemu szlifierka do 
renowacji RS 17-125 jest wręcz stworzona do zeszlifowywania starych wykładzin – również, a nawet 
przede wszystkim w strefie krawędzi. Korzyść dla użytkownika: brak konieczności czasochłonnego 
wykańczania. Silnik o mocy 1700 W – ekstremalnie 

odporny na przeciążenia, doskonały do ciężkich 
i długotrwałych prac na budowie.

Trwała osłona z aluminium.

Amortyzowana obejma szczotkowa zapewnia optymalne 
odsysanie pyłu niezależnie od wysokości segmentów.

Odchylany, montowany na urządzeniu 
segment umożliwiający pracę przy krawędzi 
materiału.

Ergonomiczny uchwyt z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach – idealna pozycja 
podczas pracy. 
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Szlifierki do renowacji, ściernice garnkowe i odkurzacze Metabo są 
do siebie idealnie dopasowane, dzięki czemu umożliwiają osiąganie 
optymalnych efektów pracy przy jednocześnie skutecznym odsysaniu 
pyłu.

Diamentowa ściernica 
garnkowa (ø 125 mm)
„Beton professional“ 

do szczególnie twardych 
podłoży. (np. beton)

Diamentowa ściernica 
garnkowa (ø 125 mm) 

„Abrasiv professional“ 
do wykładzin twardych. 

(np. klej do płytek / 
jastrych)

Ściernica garnkowa  
(ø 125 mm)  

„PKD professional“  
do wykładzin miękkich.
(np. klej do parkietu / 

bitum)

Szlifierka do renowacji RS 14-125

Niezwykle poręczna i 
kompaktowa. Regulacja 
prędkości obrotowej – 
szczególnie przydatna przy 
obróbce powłok wrażliwych 
na wysoką temperaturę i 
usuwaniu resztek kleju. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA 
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:  
NOWA FREZARKA DO RENOWACJI RF 14-115.

Zastosowana w RF 14-115 trzystopniowa przekładnia redukcyjna o 
wysokiej wydajności sprawia, że usuwanie tynku, resztek kleju z jastrychu 
i starych powłok malarskich przebiega szybko i sprawnie. Optymalne 
uzupełnienie: odkurzacz ASR 35 M ACP.

ŻEBY WSZYSTKO POSZŁO GŁADKO:  
MOCNE MIESZARKI PROFESJONALNE.
Dobór odpowiedniego systemu mieszania pozwala zaoszczędzić sporo czasu poświęcanego na 
mieszanie masy szpachlowej czy płynnego kleju. Nasze mieszarki i dopasowane do nich mieszadła 
pozwalają na łatwe i odpowiednie do potrzeb mieszanie różnych materiałów.

Ergonomiczny układ 
uchwytów umożliwia redukcję 
siły podczas mieszania 
materiałów o wysokiej lepkości.

Uchwyt mieszadła z 
gwintem M14.

Osłona obudowy silnika 
chroni silnik przed wodą i 
zabrudzeniami.

Gumowy zderzak z każdej strony 
chroni urządzenie w razie upadku – 
zapobiega uszkodzeniom w strefie 
roboczej. 

Elastyczna gumowa 
osłona chroni włącznik/
wyłącznik urządzenia 
przed zabrudzeniami. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
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NIEZWYCIĘŻONY:  
NAJLEPSZY W KLASIE KOMBIMŁOTKÓW 3 KG.

Mocny, trwały i wszechstronny: kombimłotek KHE 3251 gwarantuje 
najlepsze wyniki wiercenia i kucia w klasie urządzeń do 3 kg. Uniwersalny 
zakres zastosowań jest wynikiem wprowadzenia funkcji zatrzymania 
udaru (wiercenie bez udaru), funkcji zatrzymania obrotów (kucie) 
oraz możliwości zmiany kierunku obrotów. Uniwersalne narzędzie dla 
płytkarzy! 

§§  Zintegrowany system antywibracyjny Metabo VibraTech  
(MVT) z dodatkową rękojeścią zapewnia jeszcze niższy poziom drgań.

§§  System Metabo „Quick” umożliwia szybką zmiana z uchwytu 
wiertarskiego SDS Plus na szybkomocujący uchwyt wiertarski.

§§  Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju 
obrabianego materiału.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Boczne wyprowadzenie kabla redukuje 
ryzyko uszkodzenia przewodu. 

§§ Dłuto do płytek ceramicznych.

§§ Wiertło Pro-4-Premium.

Inne dłuta i wiertła SDS, patrz strony 89-91.

Głowica frezarska (ø 115 mm) 
„ząb trójkątny“, odpowiednia 
do twardszych materiałów – 

zaostrzona forma zębów nadaje 
powierzchni odpowiednią 
szorstkość. (Nr art. 628211)

Głowica frezarska (ø 115 mm) 
„ząb płaski“, odpowiednia 
do miękkich materiałów – 

spłaszczona forma zębów nadaje 
powierzchni odpowiednią 
gładkość. (Nr art. 628213)

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wszystkie nasze mieszarki są fabrycznie wyposażone w 
mieszadło uniwersalne. Przegląd oferty mieszadeł można 
znaleźć na stronie 93. 

Umieszczona na osłonie amortyzo-
wana obejma szczotkowa dopasowuje 
się do każdego podłoża, zapewniając 
w ten sposób optymalne efekty 
odsysania pyłu. Dzięki amortyzacji 
szczotki nie ulegają deformacji. Wynik: 
dłuższa żywotność obejmy szczotkowej.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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WYGODNE I ŁATWE SPOINOWANIE: WSZECHSTRONNY PISTOLET 
DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST KPA 10.8.

PORĘCZNA I MOCNA:  
KOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA W 9-125 QUICK.

Dzięki stabilnej konstrukcji i płynnej regulacji prędkości tłoczenia 
akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past ułatwia dozowanie 
szczególnie gęstych materiałów. 

§§  Umożliwia szybką i łatwą wymianę worków i naboi.

§§  Brak kapania dzięki automatycznemu wycofywaniu zębatki.

§§ Przekładnia z litego metalu wydłuża żywotność urządzenia.

§§  Kompatybilny z nabojami i workami (400 lub 
600 ml).

Idealna do wszelkich zastosowań związanych 
z układaniem płytek: nowy model W 9-125 
Quick imponuje swoją perfekcyjną 
ergonomią i minimalnym obwodem 
uchwytu. Szlifierka wyposażona 
w diamentowe tarcze tnące 
doskonale nadaje się do 
docinania kafli, przecinania 
listew narożnych i 
odbojowych, a uzbrojona 
w korony diamentowe do 
wykonywania otworów w 
ceramice.  

§§  Maksymalna żywotność dzięki 
zastosowaniu silnika Metabo Marathon o 
najwyższej mocy jednostkowej. 

§§  Wąska obudowa zapewnia wygodną 
obsługę 

§§  Pozbawione odbić przecinanie dzięki zastosowaniu sprzęgła 
przeciążeniowego Metabo S-automatic. 

§§  Beznarzędziowa wymiana tarcz szlifierskich za pomocą systemu 
Metabo Quick. 

§§ Osłona regulowana bez użycia narzędzi.

BEZPRZEWODOWE PRZECINANIE: AKUMULATOROWA  
SZLIFIERKA KĄTOWA Z OBRACANYM AKUMULATOREM.

Model W 18 LTX 125 Quick to mocna i trwała akumulatorowa szlifierka 
kątowa do wszelkich prac płytkarskich związanych z adaptacją i 
dopasowywaniem– dzięki wąskiej konstrukcji i doskonałej ergonomii 
zapewnia doskonałą łatwość pracy. Szczególna zaleta: obracany 
akumulator umożliwia łatwą pracę w trudno dostępnych miejscach. 

§§  Beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki funkcji zatrzymania wrzeciona i 
nakrętce szybkomocującej.

§§  Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, system łagodnego 
rozruchu i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem 
stanowią gwarancję bezpiecznej pracy.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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MOBILNE I WSZECHSTRONNE.  
NOWE MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE MT 18 LTX.

Idealny pomocnik do wymiany uszkodzonych płytek oraz renowacji 
spoin: Multinarzędzie jest niezastąpionym pomocnikiem płytkarza. 
Nowe multinarzędzie MT 18 LTX można łączyć z naszymi sprawdzonymi 
akumulatorami 18 V i ładowarkami. Stanowi istotne uzupełnienie 
naszego systemu Pick+Mix.  

§§  Trwałe akumulatory Metabo i mocny napęd stanowią gwarancję 
szybkiego postępu prac. 

§§  Jeszcze większa elastyczność dzięki kompatybilności z akcesoriami 
innych markowych producentów. 

§§  Łatwa i szybka wymiana narzędzi. 

Multinarzędzie z zestawem akcesoriów 
MT, 4 elementy, dla płytkarzy. 
Uniwersalne rozwiązanie przydatne 
przy naprawach płytek 
ceramicznych: wycinaniu 
spoin, usuwaniu kleju, 
dopasowywaniu 
wykładzin.
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Praktyczne akcesoria dla płytkarzy:

§§  Diamentowa tarcza tnąca TP 125 professional, 
zamknięta krawędź tnąca, do płytek 
ceramicznych, nr kat. 628152.

§§  Diamentowe koronki wiertarskie Dry M14 do 
płytek ceramicznych, zestaw 3-częściowy  
(Ø 35/50/68 mm), – 35 mm, do przyłączy 
wodnych, – Ø 50 mm do przyłączy kanalizacyjnych, 
– Ø 68 mm do przełączników i gniazd, nr kat. 628322.

Akcesoria kompatybilne również z akumulatorową szlifierką 
kątową W 18 LTX 125 Quick.

Tuba do wyciskania o pojemności 400 ml do KPA 10.8 wraz z 
zębatką i wyciskaczem do worków i naboi.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 101 Maksymalna wydajność dzięki 

odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I 
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE 
ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.
Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych jest coraz częściej odbywa się za 
pośrednictwem stacjonarnych centrów obróbczych. Jednocześnie coraz większe znaczenie ma 
montaż bezpośrednio na budowie, co z kolei oznacza wysokie wymagania, z którymi musi zmierzyć 
się każdy specjalista - szczególnie w zakresie izolacji budowlanych. Aby sprostać tym wymaganiom, 
potrzebne są urządzenia gwarantujące mobilność, trwałość i precyzję. 

Do wszelkiego rodzaju prac 
związanych z przycinaniem belek, płyt 
i elementów drewnianych. Niezwykle 
elastyczna i mobilna dzięki podstawie 
z funkcją wózka transportowego. 

Stołowa pilarka tarczowa 
TS 254

Kompaktowa pilarka tarczowa 
o głębokości cięcia do 55 mm, 
przeznaczona również do cięć pod 
skosem do 47° z podcięciem. 

Ręczna pilarka tarczowa 
KS 55 FS

NOWOŚĆ: wkrętarki do suchej 
zabudowy  
Najbogatsza oferta z trzema 
zróżnicowanymi zakresami 
prędkości obrotowej, do wyboru 
w wersji akumulatorowej lub 
sieciowej. 

Akumulatorowy zakrętak udarowy 
SSW 18 LTX 400 BL  
Ekstremalnie wysoki moment 
obrotowy i minimalne odbijanie. 

Wyjątkowo mobilne i trwałe sprężarki 
do urządzeń pneumatycznych. 
Możliwość łączenia z systemem 
walizek MetaLoc. 

Sprężarka budowlana 
Power 400-20 W OF 

Niezastąpione narzędzie przy realizacji 
wszelkich prac renowacyjnych – 
bez ograniczenia w postaci kabla 
sieciowego.

Akumulatorowa wyrzy-
narka z brzeszczotem 
szablastym ASE 18 LTX 

Nieodzowna w pracach przy 
konstrukcjach drewnianych: idealna 
do wysokich obciążeń występujących 
podczas obróbki różnych rodzajów 
drewna. 

Wyrzynarka 
akumulatorowa  
STA 18 LTX140

Maksymalny moment obrotowy 
przy najcięższych pracach z zakresu 
konstrukcji drewnianych i montażu 
dachów.

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa  
BS 18 LTX Quick

Jedno- i dwubiegowe wiertarki o 
wysokim momencie obrotowym, 
system Metabo Quick. 

Wiertarki 
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Niezwykła wydajność cięcia i funkcja 
posuwu umożliwiają obróbkę 
szerokich elementów. 

Kapówka  
KGS 315 Plus
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NOWY WYMIAR MOBILNOŚCI:  
STOŁOWA PILARKA TARCZOWA TS 254.
Idealny pomocnik we wszystkich profesjonalnych pracach w budownictwie drewnianym i branży 
wykończenia wnętrz: nowa stołowa pilarka tarczowa TS 254 jest niezwykle lekka i jednocześnie 
mobilna dzięki funkcji wózka transportowego. Pilarkę charakteryzuje bardzo kompaktowa 
konstrukcja po złożeniu podstawy – ogromna zaleta w przypadku przechowywania w niewielkich 
pomieszczeniach. Na czas transportu kabel i wszelkie elementy montażowe oraz akcesoria można 
schować w obudowie urządzenia. 

§§  Mocny silnik z elektronicznym zabezpieczeniem 
przeciążeniowym.

§§  Skuteczne zabezpieczenie przed ponownym 
uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu 
uruchomieniu maszyny po przerwie w dopływie energii 
elektrycznej. 

§§  Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność  
silnika i przekładni. 

§§  Precyzyjne pochylenie piły tarczowej dzięki zastosowaniu 
prowadnicy z wieńcem zębatym i automatyczny powrót do 
pozycji wyjściowej na 0–45° po cięciu z tyłu –1,5 do 46,5°. 

§§  Łatwa wymiana piły łańcuchowej dzięki blokadzie  
wrzeciona, beznarzędziowo wpuszczany klin 
rozszczepiający ułatwia cięcia kryte i transport. 

§§  Dwupunktowe odsysanie pyłu minimalizuje zapylenie 
podczas pracy. 

MOCNE PODCZAS PRACY:  
SPRĘŻARKI I ZSZYWARKA.
Sprężarki Metabo dostępne w czterech klasach mocy oferują możliwość mobilnego zasilania 
urządzeń pneumatycznych – wszystkie modele z bezolejową głowicą sprężającą. Umożliwia 
ona niezawodny rozruch również w niskich temperaturach (<5°C). Idealnym uzupełnieniem dla 
sprężarek Metabo jest bogata oferta urządzeń pneumatycznych.

§§  Poręczne, kompaktowe i łatwe w transporcie dowolnym 
samochodem osobowym.

§§  Wygodny transport dodatkowych narzędzi: sprężarki 
Power 280-20 W OF oraz Power 400-20 W OF z uchwytem 
do montażu walizki MetaLoc oraz innych dostępnych na 
rynku walizek narzędziowych i skrzynek

Pełna ochrona: delikatne elementy, takie 
jak armatura i sprzęgła są osłonięte stabilną 
ramą.

Wyważona pozycja uchwytu 
ułatwia transport jedną ręką.

Stabilne uchwyty umożliwiające 
transport z użyciem żurawia 
budowlanego.

Duże gumowane koła 
idealnie nadają się do 
transportu urządzenia na 
budowie.

Jedyne w swoim rodzaju: dzięki 
zmiennemu zastosowaniu uchwytu 
do wygodnego transportu.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Bardzo duża powierzchnia 
odkładcza dzięki 
rozsuwanemu poszerzeniu i 
przedłużeniu stołu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 109Zintegrowana podstawa z wytrzymałego 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego zapewnia 
stabilność i oferuje dwie wysokości robocze - po 
złożeniu stóp umożliwia pracę przy podłodze. 

Szybkie zatrzymanie 
piły tarczowej za pomocą 
hamulca silnika w ciągu 
zaledwie 3 sekund.

Precyzyjny ogranicznik 
wzdłużny z podwójnym 
zaciskiem i szybkim 
mocowaniem ułatwia pracę.
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Piły tarczowe do wszystkich zastosowań 
Drewno miękkie, drewno twarde i 
płyty: Metabo oferuje wysokiej jakości 
piły tarczowe do cięć wzdłużnych i 
poprzecznych gwarantujące szybkość i 
wysoką jakość cięcia. 

Akcesoria do wszystkich 
sprężarek i narzędzi 
pneumatycznych można znaleźć 
w głównym katalogu Metabo.

Zszywacz pneumatyczny DKG 114/65

§§  Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła 
gwarantuje doskonałe efekty pracy. 

§§  Zabezpieczenie stykowe zapobiega niezamierzonemu 
włączeniu. 

§§  Gumowa stopa ochronna zabezpiecza delikatne 
powierzchnie przed uszkodzeniem. 

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi



MOCNE, PRECYZYJNE, SZYBKIE: FERTA 
WYRZYNAREK AKUMULATOROWYCH METABO. 
Nasze mocne wyrzynarki akumulatorowe idealnie nadają się do obróbki różnych rodzajów drewna, 
a dzięki elektronice VTC utrzymują prędkość cięcia nawet pod ekstremalnym obciążeniem. Stanowi 
to gwarancję szybkiego cięcia w belkach o grubości do 140 mm. Dwie zintegrowane LED oświetlają 
nacięcie i ułatwiają pracę. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 112

§§  Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz 
nisko osadzona, amortyzowana prowadnica brzeszczotu 
gwarantują cięcie dostosowane do rodzaju materiału. 

§§  Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze 
zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie 
ukośne. 

§§  Technologia Metabo Ultra-M - maksymalna moc, 
efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i 
długa żywotność. 

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

SZYBKI DEMONTAŻ: AKUMULATOROWA 
WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM  
SZABLASTYM ASE 18 LTX.
Dla wielu profesjonalistów nasza akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym jest 
najtrafniejszym wyborem podczas realizacji prac renowacyjnych: do przycinania i wycinania belek, 
kantówki, płyt budowlanych i rur. Wąska konstrukcja i niewielki ciężar w połączeniu z miękkim 
uchwytem softgrip zapewnia wysoki komfort pracy w dowolnej pozycji. Urządzenie stanowi 
bezpieczną alternatywę dla pilarki łańcuchowej stosowanej w pracach dachowych. 

Technologia Ultra-M - maksymalna moc, 
efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie 
energii i długa żywotność. 

§§  Elektronika Vario (V) gwarantuje wygodną pracę przy prędkości 
skokowej odpowiedniej do obrabianego materiału. 

§§  Obracany pod kątem 180° brzeszczot umożliwia wygodną pracę 
nad głową. 

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.
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Inne brzeszczoty szablaste Metabo przeznaczone do pracy  
w drewnie (drewno miękkie, drewno twarde, płyty wiórowe, płyty 
stolarskie, itp.), metalach (stal, aluminium, metale kolorowe, itp.), 
tworzywach sztucznych, TWS, płytach budowlanych, płytach   
gipsowo-kartonowych i wielu innych materiałach można znaleźć na 
stronie 113.

Wyjątkowo poręczna dzięki 
niewielkiemu obwodowi uchwytu 
pokrytego powłoką softgrip.  

Do 50 m cięcia w płycie wiórowej 
19 mm na jednym naładowaniu 
akumulatora 5,2 Ah.

Regulowany ogranicznik głębokości 
pozwala na optymalne wykorzystanie 
całego brzeszczotu i różne zastosowania, 
np. do cięć wgłębnych. 

Metabo Quick - beznarzędziowa 
wymiana brzeszczotu. 

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Brzeszczoty szablaste Metabo są dostępne w wersjach do 
wszystkich zastosowań:
§§  do rur, blach, profili …

§§  do metalu, drewna, płyt wiórowych, płyt budowlanych,  
płyt gipsowo-kartonowych …

§§  do kamieni budowlanych, gazobetonu, materiałów 
wzmacnianych włóknami, tworzyw sztucznych, kompozytów ... 

Inne brzeszczoty można znaleźć na stronie 114.

Metabo Quick - 
beznarzędziowa 
wymiana 
brzeszczotu z 
automatycznym 
wyrzutem.

 Wyrzynarki Metabo w wersji 
akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 113.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

 Wyrzynarki Metabo z brzeszczotem szablastym  
są dostępne w wersji akumulatorowej i  
sieciowej. Więcej informacji na stronie 114.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 113



NIEZWYKLE SZYBKA, NIEZWYKLE MOCNA: 
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 
BS 18 LTX QUICK.

§§  Technologia Metabo Ultra-M - maksymalna moc, 
efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i 
długa żywotność. 

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

§§  Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 do 
najcięższych zadań związanych z wkręcaniem: budowlane 
wkręty do drewna, maks. 14 x 800 mm. 

DO WYBORU WIERCENIE LUB WKRĘCANIE:  
URZĄDZENIA JEDNO- LUB DWUBIEGOWE. 

BE 75 Quick z jednobiegową przekładnią wyróżnia się niezwykle 
wysokim momentem obrotowym przydatnym w trudnych 
zadaniach związanych z wierceniem i wkręcaniem 
w drewnie. 

BE 1300 Quick z przekładnią 2-biegową i szerokim 
zakresem prędkości obrotowych oferuje uniwersalne 
spektrum zastosowań. Oba urządzenia są seryjnie 
wyposażone w system Metabo Quick umożliwiający szybką wymianę 
narzędzi roboczych. 

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne 
odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła. 

§§  Optymalne odprowadzanie ciepła i długa żywotność 
uzyskane dzięki zastosowaniu trwałej obudowy 
przekładni wykonanej z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego.

§§  Zmiana ustawienia 
szczotek względem 
komutatora zapewnia 
maksymalną moc 
na lewych obrotach - 
np. przy wykręcaniu 
zapieczonych śrub. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Beznarzędziowa i szybka 
wymiana narzędzi roboczych 
ułatwia elastyczną pracę  
dzięki zastosowaniu  
systemu Metabo Quick. 

Wytrzymała i trwała 
obudowa przekładni z 
aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego zapewnia 
optymalne odprowadzanie 
ciepła.

Ekstremalna wydajność 
dzięki zastosowaniu mocnego, 
4-biegunowego silnika w 
technologii Ultra-M.

D
ek

ar
st

w
o

 i 
ko

n
st

ru
kc

je
 d

re
w

n
ia

n
e

D
ek

ar
st

w
o

 i 
ko

n
st

ru
kc

je
 d

re
w

n
ia

n
e

Szybka zmiana: niepowtarzalny system 
Metabo Quick. 

System beznarzędziowej wymiany 
narzędzi roboczych Metabo Quick oferuje 
użytkownikom niezwykłą elastyczność – 
wystarczą zaledwie dwa ruchy, aby zmienić 
zastosowanie urządzenia Metabo. 

§§  Gniazdo sześciokątne ¼ ” we wrzecionie 
umożliwia stosowanie bitów do wkrętarek.

§§  Szybkowymienny uchwyt wiertarski do 
wierteł, odległość mocowania 1,5–13 mm 
oraz szybkowymienny uchwyt do bitów z 
chwytem sześciokątnym ¼ “. 

§§  Specjalny szybkowymienny adapter 
kątowy do pracy w trudno dostępnych 
miejscach.

§§  Przystawka zwiększająca moment 
obrotowy PowerX3 trzykrotnie zwiększa 
siłę podczas ekstremalnie ciężkich zadań. 

Pełna mobilność podczas montażu elementów dachowych i realizacji prac przy konstrukcjach 
drewnianych: wszędzie tam, gdzie ważne jest szybkie wiercenie i mocne wkręcanie, nasza wiertarko 
wkrętarka Metabo z silnikiem 4-biegunowym jest najlepszym wyborem. Możliwość włączenia 
pracy impulsowej stanowi zaletę przy wykręcaniu zapieczonych śrub. Zintegrowane oświetlenie 
robocze poprawia widoczność w miejscu pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 83



MAGAZYNEK DO WKRĘTARKI W PRACACH ZWIĄZANYCH Z 
MONTAŻEM W DREWNIE: AKUMULATOROWY ZAKRĘTAK UDAROWY 
SSW 18 LTX 400 BL. 

NOWE WKRĘTARKI DO SUCHEJ 
ZABUDOWY: SPECJALIŚCI BRANŻY 
WYKOŃCZENIOWEJ.
Precyzyjne i szybkie wkręcanie jest szczególnie pożądaną zaletą przy 
pracach dachowych i przy montażu konstrukcji drewnianych. Nasze nowe 
wkrętarki do suchej zabudowy stanowią oczywistą odpowiedź na te 
potrzeby – dostępne w wersji sieciowej lub akumulatorowej.

§§  Precyzyjne wkręcanie dzięki dokładnie ustawianemu ogranicznikowi 
głębokości i cichemu sprzęgłu kłowemu. 

§§  Ogranicznik głębokości z możliwością demontażu – szybkie wykręcanie 
wkrętów i przejście pomiędzy wkręcaniem pojedynczym i pracą z 
magazynkiem. 

§§  Wysoki moment obrotowy, duża prędkość obrotowa – użytkownik 
ma do dyspozycji sześć urządzeń, do wyboru sieciowych lub 
akumulatorowych. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 80

UNIWERSALNE URZĄDZENIE DO PRAC W 
DREWNIE: KAPÓWKA KGS 315 PLUS. 

Umożliwia realizację precyzyjnych cięć bezpośrednio na 
budowie. Wyróżnia się niespotykaną wydajnością cięcia 
oraz funkcją posuwu pozwalającą na obróbkę bardzo 
szerokich elementów. Drugi punkt odsysania pyłu 
umieszczony bezpośrednio w miejscu cięcia zapewnia 
optymalne usuwanie wiórów.

§§  Pełnookresowa elektronika oraz regulacja prędkości obrotowej 
stanowią gwarancję dużej siły urządzenia potrzebnej np. przy cięciu 
profili z aluminium i tworzyw sztucznych.

§§ Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana piły tarczowej. 

§§  Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych kątów dzięki 
zdefiniowanym pozycjom. 

§§ Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków.

§§  Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i 
zabezpieczeniu głowicy. 

§§  Zacisk umożliwiający unieruchomienie obrabianego elementu od 
góry lub od przodu oraz wysokie, rozsuwane na boki ograniczniki 
pozwalające na bezpieczne cięcie. 

§§ Poszerzenia stołu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.

KOMPATYBILNA Z WSZYSTKIMI 
PROWADNICAMI: RĘCZNA PILARKA 
TARCZOWA KS 55 FS.
Dzięki uniwersalnym zastosowaniom w połączeniu z prowadnicami 
Metabo i innymi prowadnicami dostępnymi w handlu KS 55 FS oferuje 
zawsze precyzyjne cięcia - bez użycia adaptera. Stabilny blat roboczy 
wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zapewnia pewne 
trzymanie podczas pracy i ułatwia czyste, precyzyjne prowadzenie.

§§ Ergonomiczna i pewna obsługa dzięki strefom softgrip. 

§§  Głębokość cięcia do 55 mm, cięcie ukośne pod kątem do 47°, blokada 
kąta przy 45°.

§§ Złącze systemu odsysania pyłu. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Niski poziom odbić podczas pracy i ekstremalnie wysoki moment 
obrotowy: akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 400 BL. Jedyny 
w swoim rodzaju bezszczotkowy silnik Metabo stanowi gwarancję 
szybkiego postępu pracy. Dwanaście ustawień wartości momentu i 
prędkości obrotowej umożliwia dostosowanie urządzenia do dowolnego 
zadania. 

§§  Praktyczny uchwyt narzędziowy z trzpieniem czworokątnym ½ ” do 
klucza nasadowego z gniazdem sześciokątnym.

§§ Ciężar zaledwie 1,9 kg, 400 Nm.

§§  Technologia Metabo Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, 
optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność. 

§§ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania. WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 87

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Odpowiednie piły tarczowe do każdego 
zastosowania 
Drewno miękkie, drewno twarde i płyty: 
Metabo oferuje wysokiej jakości piły 
tarczowe zapewniające szybkość i wysoką 
jakość cięcia.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Magazynek do wkrętarki  
SM 5-55
Wszystkie wkrętarki 
można łączyć z wtykowym, 
elastycznym magazynkiem. 
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Do wkręcania spełniającego najwyższe wymagania 
polecamy akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 
LTX 600 z jeszcze wyższym momentem obrotowym.

Odpowiednie klucze nasadowe, przedłużenia, adapter, 
klucze nasadowe z gniazdem sześciokątnym oraz bity 
można znaleźć na stronie 87.

Prowadnice, piły tarczowe i odkurzacze 
Metabo można znaleźć na stronach  
110/111 oraz 77.

Ręczne pilarki tarczowe Metabo są dostępne w  
wersji sieciowej i akumulatorowej. Więcej informacji na 
stronie 110. 

Wkrętarki do suchej zabudowy Metabo dostępne  
w wersji akumulatorowej lub sieciowej.  
Więcej informacji na stronie 80. 
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ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator

Do szybkiego usuwania tynku, 
jastrychu i starych powłok 
malarskich. Precyzyjna regulacja 
głębokości obróbki i skuteczne 
odsysanie pyłu.

Od usuwania starych wykładzin aż po 
precyzyjne wiercenie otworów na kołki – 
do wyboru w wersji akumulatorowej lub 
sieciowej. 

Frezarka do renowacji 
RF 14-115 Kombimłotki

Szybki, precyzyjny i niespotykanie 
mocny. Idealny do pracy w trudno 
dostępnych miejscach. 

Optymalny do skręcania elementów 
elewacyjnych: ciężar zaledwie 1,6 kg 
przy momencie obrotowym 150 Nm.

Szybko i skutecznie usuwa 
wykładziny, twardy tynk 
cementowy, beton i resztki kleju. 

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa  
BS 18 LTX BL 

Akumulatorowy 
zakrętak udarowy  
SSD 18 LTX 200 

Szlifierka do 
renowacji RS 14-125 

Trwały system tnący do renowacji 
pęknięć i spoin oraz przecinania płyt.

Diamentowy system 
tnący 

Automatyczny włącznik i system 
automatycznego czyszczenia 
filtra zapewniający możliwość 
nieprzerwanej pracy i skuteczne 
czyszczenie stanowiska roboczego.

Frezarka do lakieru  
LF 724 S

Układy  
odsysania pyłów

PEŁNE WYPOSAŻENIE: WSZYSTKO DO PRACY 
PRZY ŚCIANACH, ELEWACJACH I OKNACH.
Do ochrony elewacji istniejących budynków przed czynnikami atmosferycznymi potrzebna jest 
nie tylko świeża farba, lecz także energooszczędna ochrona termiczna. Dla uzyskania tego efektu 
na elewacjach tynkowanych, betonowych i ceglastych montuje się systemy izolacji termicznej. 
Na potrzeby tych prac Metabo zaprojektowało mocne narzędzia – dostępne w wersji sieciowej i 
akumulatorowej.
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Akumulatorowa wyrzynarka z 
brzeszczotem szablastym  
ASE 18 LTX  
Uniwersalne zastosowanie – na przykład 
przy wycinaniu starych ram okiennych.

NOWOŚĆ: mieszarki  
Do mieszania tynku, klejów do prętów 
zbrojeniowych i farb elewacyjnych.

Wiertarka udarowa  
Najwyższa moc dzięki wysokiej liczbie 
udarów 58 000 obr./min i wysokiej 
wartości momentu obrotowego, nawet 
do 46 Nm.

Pistolet do nakładania klejów i past 
KPA 10.8  
Odpowiedni do materiałów 
uszczelniających i klejów. 

Tylko w Metabo: do usuwania 
farb i lakierów z gładkich 
powierzchni drewnianych 



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:  
NOWA FREZARKA DO RENOWACJI.

ELASTYCZNY CHARAKTER DO PRACY NA 
RUSZTOWANIU I PRZY PRACACH ELEWACYJNYCH: 
KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX.

Regulowany bez użycia 
narzędzi uchwyt pałąkowy 
umożliwia optymalną pracę na 
płaszczyznach pionowych.

Ekstremalnie długi czas pracy 
na jednym naładowaniu dzięki 
zastosowaniu akumulatora 5.2 Ah.

Uniwersalne zastosowanie dzięki 
funkcji wyłączenia udaru do 
wiercenia bezudarowego oraz 
wyłączenia obrotów do kucia.

Spłaszczona osłona 
z metalową płytą 
zabezpieczającą umożliwia 
pracę przy krawędzi.

Sprzęgło przeciążeniowe 
Metabo S-automatic - 
mechaniczne odłączenie 
napędu w przypadku 
zablokowania wiertła. 

§§  Szybki postęp prac dzięki średnicy głowicy frezowej 
wynoszącej 115 mm i 15 frezom gwiazdkowym z 
powłoką z węglików spiekanych.

§§  Łatwe prowadzenie frezarki dzięki zastosowaniu trwałego 
metalowego pierścienia jako płyty prowadzącej.

§§  Płynna regulacja głębokości frezowania w zakresie od  
0 do 6 mm umożliwia precyzyjne usuwanie powłok, farb 
i tynków.

§§  Trwała i wytrzymała dzięki aluminiowemu kołnierzowi, 
uszczelnieniu łożyska kołnierza i specjalnemu systemowi 
prowadzenia pyłu.

§§  Elektronika Vario (V) gwarantuje wygodną pracę przy 
prędkości skokowej odpowiedniej do obrabianego 
materiału.

§§  Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy.

§§  Zintegrowany uchwyt pasa nośnego ułatwia transport 
i stanowi zabezpieczenie urządzenia przed upadkiem z 
wysokości.

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne 
ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa 
żywotność.

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 96

Rozwiązanie problemu łatwej renowacji elewacji ze skutecznym odsysaniem pyłu: dzięki 
zastosowaniu trzystopniowej przekładni redukcyjnej o wysokiej wydajności nasza nowa frezarka 
do renowacji RF 14-115 zapewnia maksymalną skuteczność usuwania tynku, resztek kleju 
pozostawionych na jastrychu i starych powłok malarskich. Regulowana prędkość obrotowa – idealne 
rozwiązanie w przypadku powłok wrażliwych na oddziaływanie wysokich temperatur. 

Siła i lekkość w jednym urządzeniu: najlepszy w klasie urządzeń 18 V stosunek energii 
pojedynczego udaru do ciężaru sprawia, że kombimłotek jest tak skuteczny, jak urządzenie 
sieciowe. To optymalne urządzenie do prac elewacyjnych, montażu izolacji termicznej i kotew 
rusztowań, a także do kucia przy wymianie stolarki okiennej.  

Frezy gwiazdowe spiczaste 
do materiałów twardych – 
spiczasta forma zęba nadaje 
powierzchni szorstkość.

Frezy gwiazdowe płaskie 
do materiałów miękkich 
– spłaszczona forma zęba 
nadaje powierzchni gładkość.

Która forma zęba do jakiego zadania?
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WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna produktywność 
dzięki właściwemu systemowi

Odsysanie pyłu Metabo oferuje trwałe 
systemy odsysania pyłu przeznaczone 
do zastosowań na budowie i 
wyposażone w w automatyczny włącznik 
współpracujący z elektronarzędziem. 
System automatycznego czyszczenia 
filtra zapewnia stałą i optymalną moc 
ssącą. 

Odkurzacz do pyłów niebezpiecznych z 
certyfikatem kontroli w zakresie pyłów 
szkodliwych dla zdrowia, dostępny do 
pyłów klasy L, M i H.

Umieszczona na osłonie amortyzowana obejma 
szczotkowa dopasowuje się do każdego podłoża, 

zapewniając w ten sposób optymalne efekty 
odsysania pyłu. Dzięki amortyzacji szczotki nie 
ulegają deformacji.

 Kombimłotki Metabo - do wyboru w 
wersji akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 88.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wiertło SDS-plus „Pro4 Premium“  
Do precyzyjnego wykonywania otworów w 
przypadku wymagających zastosowań, np. 
wiercenie w żelazobetonie i twardym kamieniu 
naturalnym – niezwykle długa żywotność wiertła. 

Pełną ofertę można znaleźć na stronie 89.



NOWOŚĆNOWOŚĆ

ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW 
KOŁKÓW ELEWACYJNYCH: BS 18 LTX BL QUICK.

ŁATWE LICOWANIE ELEWACJI:  
SSD 18 LTX 200.

Możliwość przełączenia na 
pracę impulsową ułatwia 
wykręcanie zapieczonych śrub 
i nawiercanie otworów na 
gładkich powierzchniach.

Optymalne odprowadzanie 
ciepła i długa żywotność dzięki 
trwałej obudowie przekładni 
z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego.

Zintegrowana 
lampka do 
oświetlania miejsca 
pracy.

§§  Elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to 
większa precyzja, która dzięki systemowi 
"Precision Stop" umożliwia dokładną 
pracę.

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna 
moc, efektywne ładowanie, optymalne 
wykorzystanie energii i długa żywotność.

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu 
naładowania.

§§  Optymalne odprowadzanie ciepła i długa 
żywotność uzyskane dzięki zastosowaniu trwałej 
obudowy przekładni wykonanej z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego.

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna moc, 
efektywne ładowanie, optymalne  
wykorzystanie energii i długa żywotność.

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

Zintegrowana 
lampka do 
oświetlania miejsca 
pracy.

Trzystopniowa 
regulacja prędkości 
obrotowej i momentu 
obrotowego 
umożliwia szerokie 
spektrum zastosowań.

Praktyczny zaczep do paska 
i magazynek na bity do 
mocowania z prawej lub 
lewej strony.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 87
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Ta wiertarko-wkrętarka ustanawia nowe standardy w klasie premium: Jedyny w swoim rodzaju 
bezszczotkowy silnik Metabo umożliwia nie tylko osiąganie doskonałych parametrów,  
ale również pracę we wszystkich zakamarkach – dzięki najkrótszej konstrukcji i przekładni kątowej.  
Nasz praktyczny system Metabo Quick czyni to urządzenie jeszcze bardziej uniwersalnym.

Ciężar zaledwie 1,6 kg i moment obrotowy o wartości 150 Nm sprawiają, że ten zakrętak udarowy 
wyróżnia niezwykła siła i minimalna skłonność do odbić. Ekstremalnie kompaktowa i poręczna 
konstrukcja akumulatorowego zakrętaka udarowego z wrzecionem z sześciokątnym uchwytem na 
bity. W ten sposób ogromna siła zostaje przeniesiona bezpośrednio na wkręt. 

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Metabo oferuje specjalne bity wysokoudarowe. 
Nowe bity „Impact Bits“ wyróżniają się 
żywotnością dłuższą nawet o 70%. 

Więcej informacji na stronie 85.  

Wysoki moment 
obrotowy i wyjątkowo 
poręczna budowa. 
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Szybka wymiana uchwytu bez użycia narzędzi umożliwia wykorzystanie 
urządzenia do różnych prac.

§§ Gniazdo sześciokątne we wrzecionie umożliwia stosowanie bitów do 
wkrętarek.

§§ Uchwyt szybkowymienny do bitów z chwytem sześciokątnym ¼”.

§§  Szybkowymienny uchwyt wiertarski do wierteł, odległość mocowania  
1,5–13 mm.

§§ Szybkowymienny adapter kątowy do pracy w trudno dostępnych miejscach.

§§  Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 trzykrotnie zwiększa 
siłę podczas ekstremalnie ciężkich zadań.

System Metabo Quick.



e

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ODPOWIEDNIA RÓWNIEŻ DO POWŁOK WRAŻLIWYCH NA 
ODDZIAŁYWANIE WYSOKICH TEMPERATUR:  
RS 14-125 Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ.
Ta poręczna szlifierka do renowacji została zaprojektowana z myślą 
o szybkim i czystym usuwaniu wykładzin na twardym podłożu i 
zeszlifowywaniu betonu oraz twardych tynków cementowych.  
Połączenie odpowiedniej prędkości obrotowej z dopasowanymi 
diamentowymi ściernicami garnkowymi stanowi gwarancję doskonałych 
wyników. 

§§  Optymalne odsysanie pyłu dzięki amortyzowanej obejmie  
szczotkowej na osłonie urządzenia.

§§  Szlifowanie bezpośrednio przy krawędzi materiału, bez konieczności 
prac wykończeniowych dzięki zintegrowanemu składanemu 
segmentowi.

§§  Długa żywotność dzięki trwałemu aluminiowemu kołnierzowi, 
uszczelnieniu łożyska kołnierza i specjalnemu systemowi prowadzenia 
pyłu.

§§  Regulowany bez użycia narzędzi uchwyt pałąkowy do bezpiecznego i 
równomiernego prowadzenia.

NIEUSTANNA CZYSTOŚĆ: 
ODKURZACZ ASR 35 M ACP. 

Nasz sprawdzony odkurzacz ASR 35 M ACP sprawia, że szkodliwy dla 
zdrowia pył powstający przy szlifowaniu i frezowaniu ląduje w odkurzaczu 
– nie w płucach użytkownika. System automatycznego czyszczenia filtra 
zapewnia pracę bez niepotrzebnych przestojów. 

§§  Znacznie wyższa skuteczność i bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki 
zastosowaniu doskonale dopasowanego systemu Metabo.

§§  Skuteczne odsysanie pyłu: chroni płuca, zapewnia lepszą widoczność w 
miejscu pracy i redukuje nakłady związane z utrzymaniem czystości.

§§  Oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra. 

§§  Dostępny również w wersji do pyłów niebezpiecznych z certyfikatem 
kontroli w zakresie pyłów szkodliwych dla zdrowia, dostępny do pyłów 
klasy L, M i H.

SZYBKI, CZYSTY I WSZECHSTRONNY:  
NOWY DIAMENTOWY SYSTEM TNĄCY.

Idealny do napraw pęknięć i spoin w ścianach i elewacjach: nasz 
nowy diamentowy system tnący jest nie tylko precyzyjny i trwały - w 
połączeniu z odkurzaczem Metabo ASR 35 stanowi również gwarancję 
skutecznego odsysania pyłu.

§§ Stół demontowany bez użycia narzędzi umożliwia wszechstronne 
zastosowanie urządzenia.

§§ Idealny do swobodnych cięć ręcznych w trudno dostępnych miejscach.

§§  Szlifierka kątowa W 12-125 z silnikiem Marathon i specjalną kratką 
przeciwpyłową zapewniającą dłuższą żywotność urządzenia.

§§  Spawana laserowo diamentowa tarcza tnąca, wysokość segmentu  
12 mm - optymalna wydajność cięcia i długa trwałość narzędzia.

CHRONI ŚRODOWISKO, A NIE FARBĘ: JEDYNA W SWOIM RODZAJU 
FREZARKA DO LAKIERU METABO LF 724 S.

Szybkie usuwanie lakieru: nasza frezarka do lakieru to rozwiązanie 
problemu ekologicznego usuwania farb i lakierów z płaskich 
powierzchni drewnianych (np. schodów, drzwi lub okien). Umożliwia 
rezygnację ze szkodliwego dla zdrowia zmywania i ługowania farby.

§§  Oszczędność czasu większa nawet o 70% dzięki obracanym nożom 
strugarskim z węglików spiekanych (w porównaniu z innymi 
technikami pracy). 

§§  Ekologiczna i bezpieczna dla zdrowia obróbka - w porównaniu z 
technikami tradycyjnymi. 

§§ Możliwość pracy blisko krawędzi.

§§ Stabilna konstrukcja dzięki obudowie z ciśnieniowego odlewu 
aluminiowego.

§§  Skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z systemem Metabo.
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Diamentowe ściernice garnkowe do różnych zastosowań  
§§ Ściernica garnkowa „Beton professional“: do betonu twardego.

§§  Ściernica garnkowa „Abrasiv professional“: do jastrychu, 
świeżego betonu i materiałów o dużej zawartości piasku.

§§  Ściernica garnkowa „PKD professional“: do usuwania 
elastycznych jastrychów ochronnych, bitumu, klejów, uszczelnień, 
farb olejnych, farb lateksowych, itp. 

Więcej informacji na stronie 98.

Nóż strugarski z węglików spiekanych do frezarki do lakieru  
Cztery ostrza w jednym nożu! 
Noże zastępcze
4 sztuki, nr kat. 631720; 10 sztuk, nr kat. 631660.
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Bezpieczna i czysta praca systemowa
Szlifierki do renowacji, narzędzia diamentowe i odkurzacze Metabo są 
do siebie idealnie dopasowane, dzięki czemu umożliwiają osiąganie 
optymalnych efektów pracy.

Dwa systemy w jednym
1.  Stół umożliwiający precyzyjne cięcie z płynną regulacją 

głębokości.
2.  Bez stołu do cięć ręcznych, idealny do czyszczenia spoin z 

zaprawy.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 105



NOWOŚĆ

MOC I NISKI CIĘŻAR: AKUMULATOROWA WYRZYNARKA 
Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM ASE 18 LTX.

DOSKONALONE PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA:  
WIERTARKI UDAROWE METABO.

Pierwszą na świecie produkowaną seryjnie wiertarką udarową było 
urządzenie Metabo, które potwierdziło, że jesteśmy producentem 
żywotnych, trwałych i zaawansowanych technicznie maszyn. Wzorcowy 
przykład: SBE 1300.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Brzeszczoty szablaste Metabo są dostępne w wersjach do 
wszystkich zastosowań:

do rur, blach, profili …
§§  do metalu, drewna, płyt wiórowych, płyt budowlanych, płyt 
gipsowo-kartonowych …

§§  do kamieni budowlanych, gazobetonu, materiałów wzmacnianych 
włóknami, tworzyw sztucznych, kompozytów ...

Więcej informacji na stronie 114.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Metabo oferuje wiertła z chwytem okrągłym do różnych 
materiałów i różnych otworów. 

Więcej informacji na stronie 86.

WYGODNE I ŁATWE SPOINOWANIE: WSZECHSTRONNY PISTOLET 
DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST KPA 10.8.

Dzięki stabilnej konstrukcji i płynnej regulacji prędkości tłoczenia 
akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past ułatwia dozowanie 
szczególnie gęstych materiałów. 

§§  Umożliwia on szybką i łatwą wymianę worków i naboi.

§§  Brak możliwego kapania dzięki automatycznemu wycofywaniu zębatki.

§§ Przekładnia z litego metalu wydłuża żywotność urządzenia.

§§  Kompatybilny z nabojami i workami  
(400 lub 600 ml).

Tuba do wyciskania o pojemności 400 ml do KPA 10.8 wraz z 
zębatką i wyciskaczem do worków i naboi.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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§§  Najwyższa moc dzięki silnikowi 1300 W, wysokiej liczbie udarów  
58 000 obr./min i wysokiej wartości momentu obrotowego, nawet do  
46 Nm.

§§  Jednotulejowy, szybkomocujący uchwyt wiertarski i mechanizm blokady 
wrzeciona umożliwia jednoręczną wymianę narzędzi.

§§  Szybki postęp prac dzięki stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem - 
elektronika pełnookresowa.

§§  Optymalne odprowadzanie ciepła i długa żywotność uzyskane dzięki 
zastosowaniu trwałej obudowy przekładni wykonanej z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego.

§§  Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym.

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic - mechaniczne odłączenie 
napędu w przypadku zablokowania wiertła.

IDEALNE POŁĄCZENIE TRWAŁOŚCI I ERGONOMII:  
NOWE MIESZARKI O MOCY OD 1020 DO 1600 W. 

Tynk, klej i masa szpachlowa: cztery modele mieszarek spełnią każde 
oczekiwania. Począwszy od kompaktowej, jednobiegowej wersji o mocy 
1020 W, aż po wysokowydajne urządzenie o mocy 1600 W z dwubiegową 
przekładnią. 

§§  Elastyczna gumowa osłona chroni włącznik/wyłącznik przez 
zabrudzeniami i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzenia. 

§§  Boczne wyjście kabla zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia. 

§§  Stabilne gumowe narożniki zabezpieczają urządzenie przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez uderzenia oraz wstrząsy i umożliwia 
bezpieczne odłożenie lub pewne oparcie o ścianę. 

§§  Dostępne w czterech wersjach: z przekładnią 
1-biegową (RWE 1020 oraz RWEV 1200) lub 
2-biegową (RWEV 1200-2 oraz RWEV 1600-2). 
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wszystkie nasze mieszarki są fabrycznie  
wyposażone w mieszadło uniwersalne.  
Ofertę mieszadeł można znaleźć na stronie 93. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 113

Wyrzynarki Metabo z brzeszczotem szablastym są 
dostępne w wersji akumulatorowej i sieciowej.  
Więcej informacji na stronie 114. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 85

Trwała konstrukcja i technologia Metabo Ultra-M sprawiają,  
że przy wycinaniu starych ram okiennych i drzwiowych  
ASE 18 LTX sprawdza się nawet wtedy, gdy inne narzędzia 
dają za wygraną. Wyrzynarka waży zaledwie 3,6 kg i jest 
dzięki temu niezwykle poręczna.

§§  Smukłe, lekkie urządzenie z uchwytem typu softgrip umożliwia 
wygodne cięcie w każdej pozycji.

§§  Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego pozwala na optymalne operowanie 
urządzeniem.

§§  Elektronika Vario (V) - regulacja liczby skoków odpowiednio do 
rodzaju obrabianego materiału.

§§  Brzeszczot obracany o 180° umożliwia wygodną pracę nad 
głową. 

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.



ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator

ZŁOŻONE WYMAGANIA, PROSTE 
ROZWIĄZANIA: OFERTA INSTALACYJNA.
Nowe technologie, do których można zaliczyć pompy ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne, 
powodują, że wymagania stawiane wyspecjalizowanym monterom są coraz wyższe i coraz bardziej 
złożone. To powód, dla którego Metabo już teraz oferuje użytkownikom profesjonalnym szerokie 
spektrum kompaktowych, mocnych i poręcznych elektronarzędzi ułatwiających codzienną pracę - 
oczywiście w sprawdzonej jakości Metabo. 

Do drążenia, kucia i wiercenia w betonie i ścianach 
murowanych: zintegrowany system antywibracyjny 
Metabo VibraTech.

Kombimłotki SDS-max

Dwie równoległe szczeliny w jednym kroku roboczym 
– ergonomicznie, jednym cięciem wykonanym od góry 
do dołu. 

Bruzdownica MFE 30
Uniwersalne zastosowanie – do wycinania starych 
przewodów grzewczych i wodociągowych, przecinania rur, 
kantówek, płyt budowlanych itp. 

Akumulatorowa wyrzynarka z 
brzeszczotem szablastym ASE 18 LTX

Do drążenia szczelin, wiercenia doprowadzań i mocowań 
– dostępny również w wersji sieciowej. 

Akumulatorowy kombimłotek  
KHA 36 LTX

Niezwykłą sprawność urządzenia zapewnia 4-biegunowy silnik 
Metabo. Idealny do prac w trudno dostępnych miejscach. 

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 
BS 18 LT Quick
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ZAWSZE NA DOBRYM TORZE:  
MOCNA BRUZDOWNICA MFE 30. 
Bruzdownica MFE 30 wyposażona w mocny silnik Marathon w jednym kroku roboczym drąży 
dwie równoległe szczeliny. Cięcie wykonywane od góry do dołu oszczędza siłę i czas – nawet w 
przypadku twardych materiałów. Idealna do przygotowania układania kabli i rur.

Silnik Metabo Marathon z 
opatentowanym zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym zapewnia długą 
żywotność.
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Zminimalizowane pylenie podczas 
pracy dzięki funkcji zagłębiania.

Skuteczne odsysanie pyłu 
w połączeniu z systemem 
Metabo.

§§  Inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni 
silnik przed przegrzaniem.

§§  Szybki postęp prac dzięki stałej prędkości obrotowej pod 
obciążeniem - elektronika pełnookresowa.

§§  Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega 
nieumyślnemu uruchomieniu urządzenia po przerwie w 
dopływie prądu.

§§  Bruzdownica nadaje się również do przecinania – przy 
zastosowaniu diamentowej tarczy tnącej.

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic 
– mechaniczne odłączenie napędu w przypadku 
zablokowania tarczy tnącej. 

Metabo oferuje trwałe systemy odsysania 
pyłu przeznaczone do zastosowań 
budowlanych i wyposażone w automatyczny 
włącznik współpracujący z elektronarzędziem 
- z automatycznym systemem czyszczenia 
filtra zapewniającym nieprzerwaną pracę i 
stałą wydajność ssącą. Odkurzacz do pyłów 
niebezpiecznych z certyfikatem kontroli w 
zakresie pyłów szkodliwych dla zdrowia, 
dostępny do pyłów klasy L, M i H.

PROFESJONALNY POMOCNIK PRZY DEMONTAŻU: 
AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z 
BRZESZCZOTEM SZABLASTYM ASE 18 LTX.
Ciężar zaledwie 3,6 kg oraz bogaty program brzeszczotów szablastych sprawiają, że nasza 
akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym oferuje niezwykłą elastyczność przy 
demontażu starych przewodów grzewczych i wodociągowych, przecinaniu rur, kantówek i płyt 
budowlanych. 

Regulowany ogranicznik głębokości 
pozwala na optymalne wykorzystanie 
całego brzeszczotu i zastosowanie np. do 
cięć wgłębnych.

Beznarzędziowa wymiana 
brzeszczotu dzięki systemowi 
Metabo Quick.

Technologia Metabo Ultra-M - maksymalna 
moc, efektywne ładowanie, optymalne 
wykorzystanie energii i długa żywotność. 

Brzeszczoty szablaste Metabo są dostępne w wersjach do 
wszystkich zastosowań: 
§§ do rur, blach, profili …
§§  do metalu, drewna, płyt wiórowych, płyt budowlanych, płyt 
gipsowo-kartonowych …
§§  do kamieni budowlanych, gazobetonu, materiałów wzmacnianych 
włóknami, tworzyw sztucznych, kompozytów ...

Szczegółowy przegląd na stronie 113.

§§  Smukłe, lekkie urządzenie z uchwytem typu softgrip 
umożliwia wygodne cięcie w każdej pozycji. 

§§  Optymalna obsługa dzięki trwałej obudowie przekładni 
wykonanej z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. 

§§  Elektronika Vario (V) gwarantuje wygodną pracę przy 
prędkości skokowej odpowiedniej do obrabianego 
materiału. 

§§  Brzeszczot obracany o 180° umożliwia wygodną pracę 
nad głową.

§§  Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.
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Dodatkowy uchwyt z 
możliwością montażu po prawej 
lub lewej stronie.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Regulacja szerokości i 
głębokości żłobienia.

Maksymalna produktywność 
dzięki właściwemu systemowi

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

 Wyrzynarka Metabo z brzeszczotem szablastym  
jest dostępna w wersji akumulatorowej i  
sieciowej. Więcej informacji na stronie 113.



BEZPRZEWODOWA SIŁA:  
KOMBIMŁOTEK KHA 36 LTX.
Wiercenie bez udaru i kucie. KHA 36 LTX jest urządzeniem trzyfunkcyjnym i nadaje się idealnie do 
drążenia szczelin, wiercenia doprowadzeń i otworów pod kołki. Dzięki silnikowi Metabo Marathon i 
udoskonalonemu mechanizmowi udarowemu urządzenie oferuje najlepszą wydajność wiercenia w 
klasie akumulatorowych urządzeń 3 kg.

§§  System Metabo Quick: szybka zmiana z uchwytu 
wiertarskiego SDS Plus na szybkomocujący uchwyt 
wiertarski do wiedzenia w drewnie i metalu. 

§§  Trwały, precyzyjnie ułożyskowany mechanizm udarowy 
wysokiej wydajności w obudowie z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego.

§§  Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia kucie bez 
dodatkowego uchwytu.

WSZECHSTRONNE WIERCENIE I KUCIE:  
KOMBIMŁOTEK SDS-MAX KHE 76.

Wiercenie otworów pod rurociąg i skuwanie starych murów: KHE 76 
jest urządzeniem uniwersalnym i wyróżnia się wysoką wydajnością. 
W połączeniu z naszymi akcesoriami SDS-max (wiertła, dłuta, koronki 
wiertarskie z powłoką z węglików spiekanych i koronki frezarskie  
z powłoką z węglików spiekanych) użytkownik dysponuje  
idealnym narzędziem do prac instalacyjnych.   

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic -  
mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła.

§§  Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu umożliwia precyzyjne 
nawiercanie.

§§  Optymalne odprowadzanie ciepła i długa żywotność uzyskane dzięki 
zastosowaniu trwałej obudowy przekładni wykonanej z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego.

§§  System Metabo VibraTech (MVT) redukuje wibracje o ponad 30%. 

§§  Włącznik z blokadą do wygodnego kucia w trybie ciągłym.

§§  Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia 
regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i 
zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem.

MOCNY NAPĘD, SZYBKA ZMIANA: WIERTARKO-WKRĘTARKA 
AKUMULATOROWA BS 18 LT QUICK. 

Mocny czterobiegunowy silnik Metabo i innowacyjna technologia 
Ultra-M sprawiają, że BS 18 LT Quick jest urządzeniem ekstremalnie 
wydajnym. System Metabo Quick dodatkowo podnosi jego 
wszechstronność: na przykład szybkowymienny uchwyt do bitów i 
przekładnia kątowa umożliwiają łatwą pracę nawet w trudno dostępnych 
miejscach. 

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, 
optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność.

Metabo VibraTech (MVT): 
zintegrowany system tłumienia drgań 
oraz dodatkowy uchwyt redukują 
wibracje.

System Metabo Quick.
Wszechstronny i komfortowy: system Metabo Quick umożliwia 
zmianę przeznaczenia urządzenia w zaledwie dwóch krokach: uchwyt 
wiertarski, uchwyt na bity, adapter kątowy.
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Akumulator 5.2 Ah to znacznie 
większa liczba wierceń na jednym 
naładowaniu.

System Metabo Quick: szybka 
zmiana z uchwytu wiertarskiego 
SDS-plus na szybkomocujący 
uchwyt wiertarski do wiercenia w 
drewnie i metalu.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wiertło SDS-plus „Pro4 Premium“  
Do precyzyjnego wykonywania otworów w 
przypadku wymagających zastosowań, np. 
wiercenie w żelazobetonie i twardym kamieniu 
naturalnym – niezwykle długa żywotność wiertła. 

Pełną ofertę można znaleźć na stronie 89.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Bogatą ofertę akcesoriów obejmującą wiertła udarowe 
DS-max, dłuta, koronki frezarskie z powłoką z węglików 
spiekanych oraz koronki wiertarskie z powłoką z 
węglików spiekanych można znaleźć w naszym katalogu.

Pozostałe produkty, jak np. kombimłotki SDS-max KHE 5-40, 
KHE 56 i KHE 96 lub młoty kujące SDS-max MHE 5 i MHE 96 
można znaleźć na stronie 88.

 Inne wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, jak np.  
PowerMaxx BS Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick i  
BS 18 LTX BL można znaleźć na stronie 83.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 83

 Kombimłotek Metabo - do wyboru w 
wersji akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 88.



DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ 
OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z 
JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. 
Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek 
ceramicznych, budowanie stopni i murów. Odpowiednio zróżnicowana jest również nasza oferta 
narzędzi: począwszy od szlifierki kątowej, przez młotowiertarkę i młot kujący, wkrętarkę, mieszarkę, 
pompy i hydrofory, aż po nożyce do żywopłotów – trwałe urządzenia o długiej żywotności, a wiele z 
nich również w wersjach akumulatorowych. 

Trwałe i wszechstronne - do wyboru w 
wersji akumulatorowej lub sieciowej.

Wyrzynarki z 
brzeszczotem szablastym 

Wysoka wydajność tłoczenia, niskie 
nakłady konserwacyjne: pompy 
odwadniające i pompy do ścieków, 
wody deszczowej, wód gruntowych i 
wody budowlanej. 

Pompy budowlane
Do wiercenia w betonie twardym i 
kucia – w wersji akumulatorowej lub 
sieciowej. 

Kombimłotki SDS 

Mieszarki  
Trwałe i poręczne, dostępne w 
czterech wersjach:  
do dużych ilości betonu polecamy 
RWEV 1600-2 o mocy 1600 W,  
z dwubiegową przekładnią.

Kompaktowa szlifierka kątowa  
W 12-125 Quick  
Najwyższa punktowa moc w swojej 
klasie zapewnia szybki postęp pracy. 

Akumulatorowe nożyce do 
żywopłotów AHS 18-55  
Dwukrotnie dłuższa trwałość 
narzędzia: uzupełnienie oferty 
urządzeń  
18 V przeznaczonych do prac przy 
architekturze ogrodów i krajobrazu. 

Idealna do wykonywania szalunków 
i prac w drewnie – głębokość cięcia 
55 mm, cięcie ze skosem do 47° z 
podcinaniem. 

Ekstremalnie wydajna wiertarko-
wkrętarka wyposażona w praktyczny 
system Metabo Quick. 

Ręczna pilarka  
tarczowa KS 55 FS

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa  
BS 18 LT QuickDo przycinania betonowych płyt i rabat 

kwiatowych: oburęczne szlifierki kątowe 
w trzech klasach mocy do 2600 W.

Szlifierka kątowa  
WE 26-230 MVT Quick

Idealne uzupełnienie do tarasów 
drewnianych – do 200 cięć kantówki 
60x60 mm na jednym naładowaniu 
akumulatora.

Kapówka 
akumulatorowa  
KGS 18 LTX 216

Mocna, precyzyjna i szybka: 
zaprojektowana do obróbki różnych 
rodzajów drewna. 

Wyrzynarka 
akumulatorowa  
STA 18 LTX
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IDEALNA DO BETONU:  
WE 26-230 MVT QUICK. 
Zaprojektowana do najcięższych zadań: dzięki silnikowi Metabo Marathon 2600 W nasza nowa 
oburęczna szlifierka kątowa jest ekstremalnie mocnym i trwałym urządzeniem. Obracany uchwyt 
sprawia, że idealnie nadaje się do przecinania. Opatentowana ochrona przeciwpyłowa zapewnia 
długą żywotność urządzenia.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 101

§§  Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku 
blokady ściernicy.

§§  Długa żywotność dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu 
przed przeciążeniem.

§§  Łatwa wymiana tarczy dzięki funkcji zatrzymania 
wrzeciona i nakrętce szybkomocującej.

§§  Dodatkowy uchwyt z systemem antywibracyjnym, 
mocowany zależnie od preferencji w 3 różnych pozycjach.

RÓWNIEŻ PRZY WIĘKSZYCH 
ZANIECZYSZCZENIACH: POMPY BUDOWLANE.
Nasze pompy budowlane są skuteczne również w przypadku wody zanieczyszczonej substancjami 
stałymi o średnicy nawet do 50 mm – przy niskim poziomie wibracji roboczych, wysokiej 
wydajności tłoczenia i minimalnych nakładach konserwacyjnych. Możliwość wyboru urządzenia z 
obudową ze stali szlachetnej.

WIĘCEJ INFORMACJI 
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Pływakowy wyłącznik trybu  
automatycznego chroni pompę  
przed pracą na sucho.

Swobodny przepływ z 
przepustem 50 mm.
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Zintegrowany system 
antywibracyjny Metabo VibraTech 
(MVT) zapewnia jeszcze niższy 
poziom drgań.

Możliwość zmiany położenia 
osłony bez użycia narzędzi 
- mocowanie uniemożliwiające 
obracanie

Dzięki ergonomicznemu 
uchwytowi i stabilnej 
konstrukcji odpowiednie 
do zastosowań mobilnych 
i stacjonarnych.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Niezawodność i ekonomika systemu 
§§  Diamentowe tarcze tnące o długiej żywotności, 
idealnie dopasowane do przecinanego materiału.

§§  Pokrywa ochronna tarczy tnącej z płozą prowadzącą  
i przyłącze układu odsysania pyłu.

§§  Odkurzacz do pyłów niebezpiecznych z certyfikatem 
kontrolnym, przeznaczony do odsysania pyłów 
niebezpiecznych dla zdrowia.

Wszystko z jednego źródła - od Metabo!

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Nasze akcesoria systemowe do pomp 
§§  Szybkie podłączanie i bezpieczna praca w 
systemie dzięki złączu kłowemu Storza 2”,  
nr kat. 628800, i zestawowi odpływowemu, 
15 m długości (wąż C), nr kat. 0903061294.

Obrotowy uchwyt główny - 
łatwiejsze operowanie podczas 
cięcia.

Pozostałe szlifierki 
kątowe można znaleźć 
na stronie 102.

Samoczyszczący wirnik Vortex 
minimalizuje ryzyko zapchania.

§§  Podwójna uszczelka z pierścieniem ślizgowym z komorą 
olejową zapewnia dłuższą żywotność pompy i jej trwałą 
szczelność.

§§  Tryb pracy silnika S1 umożliwia zastosowania 
długotrwałe przy stałym obciążeniu.

§§  Ochrona przed przeciążeniem silnika i wyłącznik 
automatyczny. 

§§  Dwie pompy do wody brudnej (SP 28-50 S Inox oraz  
SP 24-46 SG) i dwie pompy odwadniające  
(DP 18-5 SA oraz DP 28-10 S Inox).
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WIELKA MOC I OCHRONA STAWÓW: 
KOMBIMŁOTEK SDS-MAX KHE 5-40. 
Poza wierceniem w betonie urządzenie pokazuje swoje mocne strony również podczas kucia.  
Ten wszechstronny kombimłotek usuwa stare wykładziny tarasowe, mur i betonowe fundamenty  
– moc udarna 400 J/s. Zintegrowany system antywibracyjny MVT redukuje drgania, chroniąc  
tym samym stawy dłoni i ramion operatora. 

§§  Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do 
precyzyjnego nawiercania i wyłączenie obrotów do 
kucia.

§§  Obudowa przekładni z magnezowego odlewu 
ciśnieniowego zapewnia optymalne odprowadzanie 
ciepła i niewielki ciężar. 

§§  Wskaźnik zużycia szczotek węglowych sygnalizuje 
odpowiednio wcześniej konieczność wymiany szczotek.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

Optymalna praca w różnych 
materiałach dzięki pokrętłu wyboru 
obrotów.

Sprzęgło przeciążeniowe Metabo 
S-automatic - mechaniczne odłączenie 
napędu w przypadku zablokowania wiertła. 

KOMPAKTOWY I WSZECHSTRONNY:  
UHE 2850 MULTI.

Młoto-wiertarka, młot kujący i wiertarka w jednym: UHE 2850 Multi 
z funkcją wyłączenia udaru i obrotów, wyborem kierunku obrotów 
oraz przekładnią 2-biegową jest urządzeniem uniwersalnym. Dzięki 
systemowi Metabo Quick szybka wymiana uchwytu jest 
niezwykle łatwym zadaniem.  

§§  Pełnookresowa elektronika pozwala 
optymalnie dostosować prędkość 
obrotową do rodzaju obrabianego 
materiału.

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic - mechaniczne 
odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła.

§§  Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym.

§§  Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w 
aluminiowej obudowie.

§§  Odgiętka z przegubem kulkowym zabezpiecza przewód oraz zapewnia 
swobodę ruchu podczas pracy.

BEZPRZEWODOWA SIŁA: 
AKUMULATOROWY KOMBIMŁOTEK KHA 36 LTX.

Wiercenie bez udaru i kucie. KHA 36 LTX 
jest urządzeniem trzyfunkcyjnym i idealnie nadaje się do drążenia  
szczelin, wiercenia doprowadzeń i otworów pod kołki. 
Dzięki silnikowi Metabo Marathon 
i udoskonalonemu mechanizmowi 
udarowemu urządzenie oferuje 
najlepszą wydajność wiercenia w 
klasie akumulatorowych urządzeń 3 kg. 

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic - mechaniczne odłączenie napędu  
w przypadku zablokowania wiertła.

§§  Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia kucie bez dodatkowego uchwytu. 
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System Metabo VibraTech (MVT) 
redukuje wibracje o ponad 30%.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 88

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wiertło SDS-plus „Pro4 Premium“
Bezkompromisowa jakość i niezwykle długa żywotność.  
Do precyzyjnego wykonywania otworów w przypadku trudnych 
zastosowań, np. wiercenie w żelazobetonie i twardym kamieniu 
naturalnym. Więcej wierteł można znaleźć od strony 89. 

Inne młotowiertarki SDS-plus oraz akcesoria 
można znaleźć na stronie 88.

Wiertła SDS-plus, dłuta SDS-plus, wiertła do drewna i 
metalu oraz inne akcesoria można znaleźć w katalogu 
Metabo.

 Pozostałe kombimłotki  
SDS-max i młoty kujące  
można znaleźć na stronie 88.

 Kombimłotki Metabo - do wyboru w 
wersji akumulatorowej lub sieciowej. 
Więcej informacji na stronie 88.

Pełną ofertę akcesoriów obejmującą wiertła udarowe 
SDS-max, dłuta, koronki frezarskie z powłoką z węglików 
spiekanych i koronki wiertarskie z powłoką z węglików 
spiekanych można znaleźć w naszym katalogu.



DO SZALUNKÓW I ZABUDOWY DREWNIANEJ:  
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA KS 55 FS. 

Dzięki uniwersalnym zastosowaniom w połączeniu z prowadnicami 
Metabo i innymi prowadnicami dostępnymi w handlu KS 55 FS oferuje 
użytkownikowi zawsze precyzyjne cięcia - bez użycia adaptera. Stabilny 
blat roboczy wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zapewnia 
pewne trzymanie i ułatwia czyste, precyzyjne prowadzenie. 

§§  Ergonomiczna i pewna obsługa dzięki strefom softgrip.

§§  Głębokość cięcia do 55 mm, cięcie ukośne pod  
kątem do 47°, blokada kąta przy 45°.

§§ Złącze systemu odsysania pyłu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 110

IDEALNA PRZY MONTAŻU DREWNIANYCH TARASÓW:  
KAPÓWKA AKUMULATOROWA KGS 18 LTX 216.

Fakt, że nawet bardzo wydajne urządzenia, takie jak np. kapówki, mogą 
być zasilane akumulatorowo, potwierdza jedyny w swoim rodzaju 
model kapówki akumulatorowej KGS 18 LTX 216: Technologia Ultra-M 
w połączeniu z akumulatorem 5.2 Ah zapewnia stale maksymalną 
wydajność. KGS 18 LTX 216 jest przy tym niezwykle poręczna, łatwa w 
transporcie i montażu. 

IDEALNE DO CIĘĆ PO ŁUKU I NIE TYLKO:  
OFERTA WYRZYNAREK AKUMULATOROWYCH.

Nasze bezprzewodowe wyrzynarki zostały zaprojektowane specjalnie 
z myślą o wysokich obciążeniach występujących podczas obróbki 
różnych gatunków drewna. Ich prędkość cięcia zostaje utrzymana nawet 
przy ekstremalnych obciążeniach. Stabilna konstrukcja i pełna moc 
akumulatora w technologii Ultra-M gwarantują cięcie belek o grubości 
nawet do 140 mm.

§§  Precyzja cięcia i optymalna poręczność dzięki niezwykle wąskiej 
rękojeści i amortyzacji prowadzenia brzeszczotu.

§§ Lepsza widoczność konturu dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED.

§§ System Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana brzeszczotów. 

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

UNIWERSALNA, WSZECHSTRONNA, TRWAŁA: 
AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM  
SZABLASTYM ASE 18 LTX LTX. 
Do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, rur i kształtowników metalowych oraz 
materiałów budowlanych: Nasza akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem 
szablastym jest praktycznym multitalentem do prac na świeżym powietrzu. 
Lekka i wąska konstrukcja wyposażona  
w uchwyt softgrip oferuje komfort pracy w każdej pozycji. 

§§  Regulowany ogranicznik głębokości pozwala na  
optymalne wykorzystanie całego brzeszczotu i różnorodne  
zastosowanie, np. do cięć wgłębnych. 

§§ Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana piły tarczowej. 

§§  Specjalnie osłonięta obudowa przekładni z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego pozwalająca na optymalne operowanie urządzeniem.

§§  Elektronika Vario (V) gwarantuje wygodną pracę przy prędkości skokowej 
odpowiedniej do obrabianego materiału. 

§§ Obracany pod kątem 180° brzeszczot umożliwia wygodną pracę nad głową. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 108

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Brzeszczoty szablaste Metabo są dostępne w wersjach do 
wszystkich zastosowań: 

§§ do rur, blach, profili …
§§  do metalu, drewna, płyt wiórowych, płyt budowlanych, płyt 
gipsowo-kartonowych …
§§  do kamieni budowlanych, gazobetonu, materiałów wzmacnianych 
włóknami, tworzyw sztucznych, kompozytów ...

Szczegółowy przegląd można znaleźć w katalogu Metabo.

§§  Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i silnikowi  
odpornemu na przeciążenia urządzenie pracuje tak samo sprawnie, 
jak kapówka z zasilaniem sieciowym.

§§  Bezpieczne podparcie obrabianego materiału dzięki bezstopniowo 
wysuwanemu poszerzeniu stołu, po stronie lewej/prawej, z 
możliwością demontażu do podkładania długich paneli, listew itp.

§§  Laser wskazujący i diodowe oświetlenie robocze LED z funkcją 
automatycznego wyłączania pozwalają na oszczędność energii.

§§  Technologia Metabo Ultra-M - maksymalna moc, efektywne 
ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność.

§§  Nawet do 400 cięć na jednym naładowaniu akumulatora o 
pojemności 5.2 Ah.
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Nasza wskazówka dla specjalistów od architektury ogrodów i 
krajobrazu
Brzeszczot do wyrzynarki Universal Pionier, nr kat. 623677. 
Wszechstronne zastosowanie, do cienkich i grubych materiałów, jak 
np. drewno, metal, tworzywa sztuczne, płyty sandwiczowe, itd.

Prowadnice, piły tarczowe i odkurzacze 
Metabo można znaleźć na stronach 110/111 
oraz 77.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 112

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 113

 Kapówki Metabo są dostępne w wersji 
akumulatorowej lub sieciowej. Więcej 
informacji na stronie 108.

 Wyrzynarki Metabo w wersji 
akumulatorowej lub sieciowej.  
Więcej informacji na stronie 112.

 Ręczne pilarki tarczowe Metabo są  
dostępne w wersji sieciowej i aku mu la -
torowej. Więcej informacji na stronie 110.

 Wyrzynarki Metabo z brzeszczotem szablastym  
są dostępne w wersji akumula torowej i sieciowej.  
Więcej informacji na stronie 113.

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Specjalna piła tarczowa do 
kapówki akumulatorowej 
zapewniająca wysoką 
wydajność i jakość cięcia:

Liczba cięć na akumulator 5.2 Ah:

»precision cut classic«  
HW/CT 216 x 30, 40 WZ 
Nr art. 628065.

Drewno miękkie, lite drewno 
konstrukcyjne 60 x 60 mm
Panele laminowane
195 x 8 mm
Podłoga z bali, drewno  
twarde 140 x 22 mm
Deski tarasowe, kompozyty 
WPC 145 x 22 mm

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NIESPOTYKANA SIŁA. NIEDOŚCIGNIONA WYTRZYMAŁOŚĆ: 
KOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA W 12-125 QUICK.

Ustanawia nowe standardy w zakresie mocy i wytrzymałości – bez 
przepalenia, bez przegrzania. Silnik Metabo Marathon zapewnia 
niespotykaną odporność na przeciążenia, ekstremalną moc punktową 
i długą żywotność. Zredukowany obwód uchwytu gwarantuje prawie 
idealną ergonomię. 

§§  Dłuższa żywotność dzięki ulepszonej kratce 
przeciwpyłowej Metabo.

§§  Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic 
zapewnia maksimum bezpieczeństwa w 
przypadku zablokowania tarczy.

§§  Beznarzędziowa wymiana tarcz dzięki 
systemowi Metabo Quick.

§§  Elastyczna praca dzięki elektronicznemu 
zabezpieczeniu przed przeciążeniem.

MOCNY NAPĘD, SZYBKA ZMIANA:  
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BS 18 LT QUICK. 

Mocny czterobiegunowy silnik Metabo i innowacyjna technologia 
Ultra-M sprawiają, że BS 18 LT Quick jest urządzeniem ekstremalnie 
wydajnym. System Metabo Quick dodatkowo podnosi jego 
wszechstronność: na przykład szybkowymienny uchwyt do bitów i 
przekładnia kątowa umożliwiają łatwą pracę nawet w trudno dostępnych 
miejscach. 

§§  Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, 
optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność.

§§ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania.

NIEOGRANICZONA SWOBODA I MOBILNOŚĆ:  
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW AHS 18-55 V.

IDEALNE POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I ERGONOMII:  
NOWE MIESZARKI O MOCY OD 1020 DO 1600 W. 

Do energicznego mieszania zaprawy i betonu w zastosowaniach 
w branży architektury ogrodów i krajobrazu polecamy nasze 
wysokowydajne urządzenie RWEV 1600-2. Mocny silnik i 2-biegowa 
przekładnia zapewniają odpowiednią siłę w gęstych i ciężkich materiałów. 

§§  Elastyczna gumowa osłona chroni włącznik/wyłącznik przez 
zabrudzeniami i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzenia. 

§§  Boczne wyjście kabla zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia. 

§§  Stabilne gumowe narożniki zabezpieczają urządzenie przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez uderzenia oraz wstrząsy 
i umożliwiają bezpieczne odłożenie lub pewne 
oparcie o ścianę. 

§§  Dostępne w czterech wersjach: z przekładnią 
1-biegową (RWE 1020 oraz RWEV 1200) lub 
2-biegową (RWEV 1200-2 oraz RWEV 1600-2). WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 92

System Metabo Quick. 
Wszechstronny i komfortowy.
System Metabo Quick umożliwia 
zmianę przeznaczenia urządzenia 
w zaledwie dwóch krokach: 
uchwyt wiertarski, uchwyt  
na bity, adapter kątowy.
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Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wskazówka dla profesjonalistów
Do czyszczenia i pielęgnacji noży polecamy olej do 
pielęgnacji nożyc do żywopłotów Metabo, nr kat. 
63047400. Preparat usuwa żywicę i zanieczyszczenia 
zapobiegając korozji. 

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniemu osprzętowi

Wszystkie nasze mieszarki są fabrycznie  
wyposażone w mieszadło do produktów w workach.  
Ofertę mieszadeł można znaleźć na stronie 93.

Pełną ofertę nowych kompaktowych szlifierek kątowych 
o mocy od 900 do 1700 W można znaleźć w katalogu 
Metabo. 

Z przewodem lub bez: pozostałe nożyce do żywopłotów z 
listwami o długości 55–75 cm można znaleźć w katalogu 
Metabo.

Pozostałe mocne wiertarko-
wkrętarki akumulatorowe można 
znaleźć na stronie 83.

Tarcze tnące i inne akcesoria można znaleźć  
na stronie 102. 

Profesjonalne przycinanie żywopłotów bez uciążliwego ograniczenia w 
postaci przedłużacza. 2-stopniowa przekładnia umożliwia osiągnięcie 
wysokiej wydajności cięcia, a elektroniczny system zatrzymuje ruch 
listwy tnącej w ciągu zaledwie 0,3 s, zapewniając tym samym maksimum 
bezpieczeństwa.

§§ Doskonała ergonomia dzięki uchwytowi softgrip.

§§ Wygodna praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji.

§§ Zderzak chroni użytkownika i maszynę przed odbiciami.

§§ System akumulatorowy kompatybilny z klasą Metabo 18 V. 

§§  Szlifowane diamentowo z obu stron zęby tnące zapewniają czyste i 
precyzyjne cięcia.

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 101

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 83

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 119



ROZBIÓRKA

PRZYGOTOWANIE

WYKOŃCZENIE

Akumulator

Text is missing O
fe

rt
a

Oznaczenie typu ASA 25 L PC ASA 30 L PC 
inox

ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

Nr kat. 602014000 602015000 602024000 602034000 602057000 602058000 602059000

Maks. przepływ powietrza (l/min) 3600 3600 3660 3660 3660 3660 3660

Podciśnienie (mbar, hPa) 210 210 248 248 248 248 248

Maks. moc znamionowa (W) 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400

Pojemność zbiornika  
(brutto, w litrach) 25 30 25 50 35 35 35

Ciężar (kg) 8,3 9,6 11 16 16 16 16

Wyposażenie
Gniazdo wtykowe z włącznikiem 
automatycznym

g g g g g g g

Układ czyszczenia filtra PressClean PressClean SelfClean SelfClean AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

Sposób czyszczenia filtra manualny manualny półautomatyczny półautomatyczny automatyczny automatyczny automatyczny

Dopuszczenie do stosowania w 
przemyśle

g g g g g g g

Funkcja dmuchawy g g

Przegotowanie antystatyczne g g g g g

Długość przewodu 7,5 m 7,5 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Wąż odsysający (Ø, długość) 32 mm/3,5 m 32 mm/3,5 m 35 mm/3,2 m 35 mm/3,2 m 35 mm/3,2 m 35 mm/4 m, 
antystatyczny

35 mm/4 m, 
antystatyczny

Zakres zastosowań*
Odpowiedni do odsysania pyłów  
klasy L (pyły nieznacznie 
niebezpieczne) np. pył gipsowy 
 

g g g g g g g

Odpowiedni do odsysania pyłów  
klasy M (pyły średnio niebezpieczne) 
np. pyły mineralne, pyły drewniane, 
jak buk/dąb 
 

g g

Odpowiedni do odsysania pyłów  
klasy H (pyły bardzo niebezpieczne)  
np. pyły chorobotwórcze, 
jak pleśń 
 

g

System czyszczenia filtra 
AutoCleanPlus, zalecany do 
zastosowań w znacznym zapyleniu 
 

g g g

Odpowiedni do odkurzania na mokro 
 g g g g g g g

*szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi

Który odkurzacz do jakich zastosowań?

Odkurzanie

ODKURZANIE

e

Narzędzia + akecesoria

ODKURZACZE 77

WIERCENIE I WKRĘCANIE 80

Wkrętarki do suchej zabudowy  80
Wiertarko-wkrętarki  83
Wiertarki   84

Wiertarki udarowe 85
Zakrętaki udarowe 87
Elektroniczne multimłotki, kombimłotki i młoty kujące 88

MIESZANIE 92

Mieszarki 92

SZLIFOWANIE I PRZECINANIE 94

Szlifierki na wysięgniku 94
Szlifierki i frezarki do renowacji 96
Szlifierki mimośrodowe 99
Szlifierki oscylacyjne / szlifierki taśmowe 100
Szlifierki kątowe 101

Urządzenia do obróbki stali szlachetnej 104
Bruzdownice 105
Frezarki do lakierów / frezarki górnowrzecionowe / 
strugi 105
Multinarzędzie 106

PILARKI 107

Kapówki i ukośnice 107
Stołowe pilarki tarczowe 109
Ręczne pilarki tarczowe 110

Wyrzynarki 112
Wyrzynarki z brzeszczotem szablastym  113

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE I POMPY 115

Sprężarki 115
Narzędzia pneumatyczne 116

Pompy 118

POZOSTAŁE 119

SYSTEMLÖSUNGEN 122
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Nożyce do żywopłotu 119
Pistolety do nakładania klejów i past 119
Akumulatorowe lampy LED 120
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Walizki MetaLoc 121
Środki ochrony indywidualnej 121



7978

Odkurzacze

e

Akcesoria do odsysania pyłu Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Zestaw do odsysania pyłu
 n Do wszystkich urządzeń z szyjką mocującą o średnicy 43/50 

mm; w skład zestawu wchodzi przystawka do odsysania do 
wierteł Ø 4-20 mm, rękojeść, wąż odsysający Ø 28 mm 
(długość 5 m), przejściówka i złączka do podłączenia węża do 
odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych

 n Średnica wiertła: 4 - 20 mm

630828000 93,00 € / 78,15 €

Adapter do odsysania pyłu
 n Adapter do odsysania pyłu w miejscu wiercenia otworów. 

Bezpieczne i wolne od pylenia wiercenie w ścianach i stropach. 
Dzięki 2-komorowemu systemowi i uszczelce z gumy 
porowatej trzyma się na niemal wszystkich podłożach (również 
nierównych), a także na tynku, kamieniu naturalnym oraz 
tapetach do malowania. Nie pozostawia na ścianach i tapetach 
resztek pyłu z wiercenia. Pasuje do wszystkich typowych 
odkurzaczy przemysłowych i domowych. 

 n Złącze pasuje do podłączenia końcówki o średnicy 32 – 42 mm.
 n Średnica wiertła: 4 - 14 mm

630829000 24,30 € / 20,42 €

NOWE ODKURZACZE:

GWARANCJA BEZPYŁOWEJ PRACY

Dane techniczne ASR 35 L ACP
Moc znamionowa 1400 W
Maks. przepływ powietrza 3660 l/min.
Podciśnienie 248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika 35 l
Ciężar 16 kg

Dane techniczne ASR 35 M ACP
Moc znamionowa 1400 W
Maks. przepływ powietrza 3660 l/min.
Podciśnienie 248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika 35 l
Ciężar 16 kg

Dane techniczne ASR 35 H ACP
Moc znamionowa 1400 W
Maks. przepływ powietrza 3660 l/min.
Podciśnienie 248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika 35 l
Ciężar 16 kg

ASR 35 L ACP 
z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym

nn AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu 
filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
nn Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
nn Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L

ASR 35 M ACP  
z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym  

nn AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu 
filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
nn Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
nn Nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia
nn Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów 
klasy M

ASR 35 H ACP   
z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym 

nn AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu 
filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
nn Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
nn Optymalny odkurzacz do prac podczas odgrzybiania i rozbiórki starych izolacji 
cieplnych z dachów i ścian
nn Maksymalna ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów 
klasy H

W komplecie:
antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm, 4 m), mufa przyłączeniowa  
Ø 41/48 mm, uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa 
sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy  
worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa 

W komplecie:
antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm / 4 m), mufa przyłączeniowa  
Ø 41/48 mm, uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa 
sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa H / HEPA 14), 
polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa 

€ 529,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 629,51*

 Nr kat. 602057000

€ 699,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 831,81*

 Nr kat. 602058000

€ 799,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 950,81*

 Nr kat. 602059000

Odkurzacz 1400 W do pyłów klasy L

Odkurzacz 1400 W do pyłów klasy M

Odkurzacz 1400 W do pyłów klasy H

W komplecie:
wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury 
ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), 
polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa

*Cena sugerowana przez producenta.

Odkurzacze

Dane techniczne Odkurzacz uniwersalny  
ASA 25 L PC, 1250 W

Odkurzacz uniwersalny  
ASA 30 L PC Inox, 1250 W

Odkurzacz uniwersalny  
ASR 25 L SC, 1400 W

Odkurzacz uniwersalny  
ASR 50 L SC, 1400 W

Maks. przepływ powietrza 3600 l/min 3600 l/min 3660 l/min. 3660 l/min.

Podciśnienie 210 hPa (mbar) 210 hPa (mbar) 248 hPa (mbar) 248 hPa (mbar)

Pojemność zbiornika 25 l 30 l 25 l 50 l

Długość węża ssącego: 3,5 m 3,5 m 3,2 m 3,2 m

Ciężar 8,3 kg 9,6 kg 11 kg 16 kg

W komplecie: wąż ssący (Ø 32 mm / 3,5 m), uchwyt 
łączący wąż z rurą ssącą, 2 aluminio-
we rury ssące, filtr fałdowany z polie-
stru, polietylenowy worek filtrujący, 
worek filtrujący z flizeliny, ssawka 
szczelinowa, ssawka podłogowa (sze-
rokość 300 mm), dysza ssąca (szero-
kość 120 mm), ssawka szczotkowa

wąż ssący (Ø 32 mm / 3,5 m), uchwyt 
łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące 
(chromowane), filtr fałdowany z polie-
stru, polietylenowy worek filtrujący, 
worek filtrujący z flizeliny, ssawka 
szczelinowa, ssawka podłogowa (sze-
rokość 300 mm), dysza ssąca (szero-
kość 120 mm), ssawka szczotkowa

wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), 
uchwyt łączący wąż z rurą ssą-
cą, 2 rury ssące z tworzywa 
sztucznego, 2 filtry kasetowe z 
poliestru (klasa M), worek fil-
trujący z flizeliny, ssawka 
szczelinowa, ssawka uniwer-
salna

wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m), 
uchwyt łączący wąż z rurą ssą-
cą, 2 rury ssące z tworzywa 
sztucznego, 2 filtry kasetowe z 
poliestru (klasa M), worek filtru-
jący z flizeliny, ssawka szczelino-
wa, ssawka uniwersalna, 
uchwyt pałąkowy do transportu

Numer katalogowy 602014000 602015000 602024000 602034000

Z podatkiem VAT / bez VAT 296,31 € / 249,00 € 299,00 € / 355,81 € 439,11 € / 369,00 € 593,81 € / 499,00 €

Osprzęt

Osprzęt ASR Filtry kasetowe z poliestru  
(2 szt.)

Filtry kasetowe z poliestru, 
nanopowłoka (2 szt.)

Worki filtrujące z flizeliny 
25/30 l (5 szt.)

Worki filtrujące z flizeliny 
45/50 l (5 szt.)

Numer katalogowy 631934000 631894000 630343000 630359000

Z podatkiem VAT / bez VAT 98,00 € / 82,35 € 162,00 € / 136,13 € 42,50 € / 35,71 € 57,00 € / 47,90 €

Osprzęt ASA Filtr fałdowany (1 szt.) Worki filtrujące z flizeliny 25/30 l (5 szt.) Polietylenowe worki utylizacyjne 25/30 l 
(5 szt.)

Numer katalogowy 630299000 630296000 630298000

Z podatkiem VAT / bez VAT 37,00 € / 31,09 € 22,20 € / 18,66 € 31,90 € / 26,81 €
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NOWE WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY:

NIEZASTĄPIONE W KAŻDYM ZASTOSOWANIU.

Dane techniczne SE 18 LTX 4000 
Napięcie akumulatora 18 V
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 7 Nm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 4.000 /min
Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem) 1,3 kg

Dane techniczne SE 18 LTX 2500
Napięcie akumulatora 18 V
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 9 Nm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem) 1,4 kg

SE 18 LTX 4000  
nn Wkrętarka do suchej zabudowy, do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych 
do konstrukcji drewnianych i metalowych oraz płyt gipsowo-włóknowych do 
konstrukcji metalowych

SE 18 LTX 2500  
nn Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-
kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i 
metalowych

W komplecie z narzędziami:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’ (6,35 mm), 
bit wkrętakowy Phillips rozmiar 2/25 mm, zaczep do paska

W komplecie z narzędziami:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’ (6,35 mm), 
bit wkrętakowy Phillips rozmiar 2/25 mm, zaczep do paska

Wkrętarka akumulatorowa 18 V 

Wkrętarka akumulatorowa 18 V 

Dane techniczne SE 6000 
Moc znamionowa 600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 6.200 /min
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 7 Nm

Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla) 1,1 kg

SE 6000 
nn Specjalista w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych:  
duża prędkość obrotowa zapewnia szybki postęp prac

W komplecie SE 6000 + magazynek do wkrętów SM 5-55:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’ (6,35 mm), 
bit wkrętakowy Phillips rozmiar 2/25 mm, 2 bity wkrętakowe Phillips 
rozmiar 2/176,5 mm, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

W komplecie SE 6000:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’  
(6,35 mm), bit wkrętakowy Phillips, rozmiar 2/25 mm

Wkrętarka z elektroniką, 600 W

SE 6000

€ 189,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 224,01*

 Nr kat. 620046000

€ 279,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 332,01*

 Nr kat. 620046500

SE 6000 + magazynek do 
wkrętów SM 5-55 

Dane techniczne SE 4000 
Moc znamionowa 600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 4.400 /min
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 9 Nm

Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla) 1,1 kg

SE 4000
nn Wkrętarka do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji 
drewnianych i metalowych oraz płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji 
metalowych

W komplecie SE 4000 + magazynek do wkrętów SM 5-55:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’  
(6,35 mm), bit wkrętakowy Phillips rozmiar 2/25 mm, 2 bity  
wkrętakowe Phillips rozmiar 2/176,5 mm, walizka narzędziowa  
z tworzywa sztucznego

W komplecie SE 4000:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’  
(6,35 mm), bit wkrętakowy Phillips, rozmiar 2/25 mm

Wkrętarka z elektroniką, 600 W

SE 4000

€ 189,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 224,91*

 Nr kat. 620045000

€ 279,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 332,01*

 Nr kat. 620045500

SE 4000 + magazynek do 
wkrętów SM 5-55 

W komplecie:
ogranicznik głębokości, 
magnetyczny uchwyt do bitów 
1/4’’ (6,35 mm), bit wkrętakowy 
Phillips, rozmiar 2/25 mm

Dane techniczne SE 2500
Moc znamionowa 600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2.500 /min
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 11 Nm

Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla) 1,2 kg

€ 189,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 224,91*

 Nr kat. 620044000

Wkrętarka z elektroniką, 600 W 

Magazynek do wkrętów SM 5-55
nn Do szybkiego, dokładnego, seryjnego  
wkręcania wkrętów

Zalecane akcesoria

2 bity wkrętakowe Phillips,  
rozmiar 2/176,5 mm
nn Pasują do magazynka wkrętów SM 5-55

Dane techniczne SE 18 LTX 6000 
Napięcie akumulatora 18 V
Maksymalny moment obrotowy przy 
wkręcaniu miękkim 5 Nm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem) 1,3 kg

SE 18 LTX 6000  
nn Specjalista w suchej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych: duża 
prędkość obrotowa zapewnia szybki postęp prac 

Wkrętarka akumulatorowa 18 V 

€ 309,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 367,71*

 Nr kat. 620048500

SE 18 LTX 4000
2 akumulatory Li-Power  
(18 V / 2,0 Ah), ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”,  
plastic carry case

€ 209,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 248,71*

 Nr kat. 620048890

SE 18 LTX 4000  
bez akumulatora i ładowarki,  
z wkładem do walizki MetaLoc

€ 399,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 474,81*

 Nr kat. 620048510

SE 18 LTX 4000 + magazynek  
do wkrętów SM 5-55 
2 bity wkrętakowe Phillips rozmiar 
2/176,5 mm, 2 akumulatory  
Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”,  
plastic carry case

€ 209,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 248,71*

 Nr kat. 620047890

SE 18 LTX 2500  
bez akumulatora i ładowarki,  
z wkładem do walizki MetaLoc

SE 2500

€ 309,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 367,71*

 Nr kat. 620047500

SE 18 LTX 2500
2 akumulatory Li-Power  
(18 V / 2,0 Ah), ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”,  
plastic carry case

W komplecie z narzędziami:
ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4’’ (6,35 mm), 
bit wkrętakowy Phillips rozmiar 2/25 mm, zaczep do paska

€ 309,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 367,71*

 Nr kat. 620049500

SE 18 LTX 6000  
2 akumulatory Li-Power  
(18 V / 2,0 Ah), ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”,  
plastic carry case

€ 209,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 248,71*

 Nr kat. 620049890

SE 18 LTX 6000  
bez akumulatora i ładowarki,  
z wkładem do walizki MetaLoc

€ 399,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 474,81*

 Nr kat. 620049510

SE 18 LTX 6000 + magazynek  
do wkrętów SM 5-55
2 bity wkrętakowe Phillips rozmiar 
2/176,5 mm, 2 akumulatory  
Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”,  
plastic carry case

SE 2500
nn Wkrętarka z dużym momentem  
obrotowym do przykręcania płyt  
gipsowo-kartonowych oraz gipsowo- 
włóknowych do konstrukcji drewnianych  
i metalowych

WIERCENIE I WKRĘCANIE

*Cena sugerowana przez producenta.

€ 153,50
z podatkiem 
VAT = 
€ 128,99*

 Nr kat. 631618000

€ 11,50
z podatkiem 
VAT = 
€ 9,66*

 Nr kat. 631582000

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Szybka i wydajna praca
Szybka wymiana uchwytu bez użycia narzędzi umożliwia różne zastosowania podczas wiercenia i wkręcania, 
np. uchwyt wiertarski, przystawka kątowa czy uchwyt do końcówek wkrętakowych.

Zwiększenie wydajności pracy dzięki odpowiednim akcesoriom
Magnetyczne gniazdo sześciokątne pozwala umieszczać wiertła z końcówką sześciokątną bezpośrednio we 
wrzecionie. Ułatwia to wiercenie w przypadku ograniczonej ilości dostępnego miejsca.

BE 1300 Quick

Szybkowymienna przystawka 
kątowa »Quick«,  
nr kat. 627242000

Przystawka zwiększająca 
moment obrotowy PowerX3,  
nr kat. 627256000

Trzykrotnie większa siła 
urządzenia
Przystawka PowerX3 trzykrotnie 
zwiększa moment obrotowy 
urządzenia w ekstremalnie 
trudnych zadaniach.

Szybkowymienna przystawka 
kątowa »Quick«,  
nr kat. 627077000

Szybkowymienna przystawka  
kątowa PowerMaxx BS Quick,  
nr kat. 627261000

BE 75 Quick 

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX BL Quick

BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick

PowerMaxx BS Quick

Końcówki wkrętakowe z 
trzpieniem sześciokątnym ¼" 
(6,35 mm)

Szybkowymienny uchwyt  
do bitów »Quick«,  
nr kat. 627241000

Szybkowymienny uchwyt wiertarski 
13 mm Futuro Plus »Quick«,  
nr kat. 627240000

Szybkowymienny uchwyt wiertarski  
10 mm Futuro Plus »Quick«,  
nr kat. 627259000

Wiertła z trzpieniem 
sześciokątnym ¼" (6,35 mm)
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Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

Dane techniczne Wiertarko-wkrętarka akumula-
torowa BS 18 LT Quick, 18 V

Wiertarko-wkrętarka akumula-
torowa BS 18 LTX Quick, 18 V 

Wiertarko-wkrętarka akumula-
torowa BS 18 LTX BL Quick, 18 V

Wiertarko-wkrętarka akumu-
latorowa BS 18 LT Quick, 18 V

Maksymalny moment 
obrotowy przy wkręcaniu 
twardym

60 Nm 110 Nm 90 Nm 60 Nm

Średnica wiercenia

- w stali 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

- w drewnie 38 mm 65 mm 50 mm 38 mm

Ciężar (z akumulatorem) 1,9 kg 2 kg 1,9 kg 1,9 kg

W komplecie: szybkowymienny uchwyt wier-
tarski, uchwyt szybkowymienny 
do bitów, 2 akumulatory  
Li-Power (18 V / 4,0 Ah), belt 
hook with bit case, ładowarka 
ASC 30-36 V „AIR COOLED”, 
walizka narzędziowa z tworzywa 
sztucznego 

szybkowymienny uchwyt 
wier tarski, uchwyt szybkowy-
mienny do bitów, dodatkowa 
rękojeść, 2 akumulatory Li-Po-
wer (18 V / 5,2 Ah), belt hook 
with bit case, ładowarka ASC 
30-36 V „AIR COOLED”, waliz-
ka narzędziowa z tworzywa 
sztucznego 

szybkowymienny uchwyt wier-
tarski, uchwyt szybkowymienny 
do bitów, dodatkowa rękojeść, 
2 akumulatory Li-Power (18 V / 
5,2 Ah), belt hook with bit 
case, ładowarka ASC 30-36 V 
„AIR COOLED”, walizka narzę-
dziowa z tworzywa sztucznego 

szybkowymienny uchwyt wier-
tarski, uchwyt szybkowymienny 
do bitów, 2 akumulatory Li-Po-
wer (18 V / 4,0 Ah), belt hook 
with bit case, ładowarka ASC 
30-36 V „AIR COOLED”, walizka 
MetaLoc, szybkowymienny 
adapter kątowy 

Numer katalogowy 602104500 602193650 602197650 602104700

Z podatkiem VAT / bez VAT 486,71 € / 409,00 € 605,71 € / 509,00 € 641,41 € / 539,00 € 498,61 € / 419,00 €

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

Dane techniczne Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 V

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 V

Maksymalny moment 
obrotowy przy wkręcaniu 
twardym

34 Nm 34 Nm

Średnica wiercenia

- w stali 10 mm 10 mm

- w drewnie 22 mm 22 mm

Ciężar (z akumulatorem) 0,8 kg 0,8 kg

W komplecie: szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybkowymienny adapter 
kątowy, zaczep do paska, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), 
akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka 
narzędziowa z tworzywa sztucznego

szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybkowymienny adapter 
kątowy, zaczep do paska, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), 
akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka 
MetaLoc, wkład do walizki MetaLoc

Numer katalogowy 600157500 600157700

Z podatkiem VAT / bez VAT 248,71 € / 209,00 € 296,31 € / 249,00 €

Osprzęt

Szybkowymienny 
adapter kątowy 
»Quick«

Szybkowymienny 
uchwyt wiertarski 
13 mm Futuro Plus 
S1M »Quick«

Uchwyt 
szybkowymienny 
do bitów »Quick«

Szybkowymienny 
adapter kątowy 
»Quick«

Szybkowymienny 
adapter kątowy 
PowerMaxx BS 
Quick

Przystawka 
zwiększająca 
moment obrotowy 
PowerX3

Pasuje do urządzeń BS 14,4 LT Quick, 
BS 18 LT Quick, 

Wszystkie modele 
„Quick“

Wszystkie modele 
„Quick“

BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick, 
BS 18 LTX BL Quick

Power Maxx BS Quick BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick, 
BS 18 LTX BL Quick

Numer katalogowy 627077000 627240000 627241000 627242000 627261000 627256000

Z podatkiem VAT / bez VAT 51,00 € / 42,86 € 74,00 € / 62,18 € 33,90 € / 28,49 € 72,50 € / 60,92 € 26,70 € / 22,44 € 254,00 € / 213,45 €

*Cena sugerowana przez producenta.

System Metabo Quick: wszechstronny i komfortowy

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Wiertarki

Dane techniczne Wiertarka z elektroniką 
BE 75 Quick,  
750 W

Wiertarka dwubiegowa z elektroniką  
BE 1300 Quick,  
1300 W

Maksymalny moment obrotowy 75 Nm 46 Nm/17 Nm

Średnica wiercenia

- w stali 16 mm 16 mm/8 mm

- w miękkim drewnie 50 mm 40 mm/25 mm

Średnica szyjki mocowania 43 mm 43 mm

Średnica mocowania w uchwycie wiertarskim 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm

W komplecie: szybkowymieny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, uchwyt szyb-
kowymienny do bitów, szybkowymienny adapter kątowy, klucz do 
uchwytu wiertarskiego, długa rękojeść pomocnicza, walizka MetaLoc

szybkowymieny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny 
do bitów, szybkowymienny adapter kątowy, długa rękojeść 
pomocnicza, walizka MetaLoc

Numer katalogowy 600585700 600593700

Z podatkiem VAT / bez VAT 510,51 € / 429,00 € 570,01 € / 479,00 €

Osprzęt

Szybkowymienny uchwyt wier-
tarski 13 mm Futuro Plus »Quick«

Uchwyt szybkowymienny do 
bitów »Quick«

Szybkowymienny adapter 
kątowy »Quick«

Przystawka zwiększająca 
moment obrotowy PowerX3

Numer katalogowy 627240000 627241000 627242000 627256000

Z podatkiem VAT / bez VAT 74,00 € / 62,18 € 33,90 € / 28,49 € 72,50 € / 60,92 € 254,00 € / 213,45€

Zestawy końcówek wkrętakowych Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Komplet bitów ze stali nierdzewnej (10 części)
Zestaw zawiera: 
Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
1 uchwyt do bitów »rapid in/ easy out«. Bity i uchwyt ze stali nierdzewnej. 

625388000 48,20 € / 40,50 €

Komplet bitów ze stali nierdzewnej (10 części)
Zestaw zawiera:
Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0
1 uchwyt do bitów »rapid in/ easy out«. Bity i uchwyt ze stali nierdzewnej.

625389000 48,20 € / 40,50 €

Komplet bitów Diamant Pozidriv (7 części)
Zestaw zawiera:
bity Pozidriv 2 x roz. 1; 3 x roz. 2; 1 x roz. 3 (diamentowy)
1 uchwyt do bitów »Rapid in / easy out«

625393000 37,50 € / 31,51 €

Komplet bitów Torsion (10 części)
Zestaw zawiera: 
po 1 bicie Phillips roz. 1, 2, 3
po 1 bicie Pozidriv roz. 1, 2, 3
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm i 1,2 x 6,5 mm
1 uchwyt do bitów »Rapid in / easy out«

625390000 32,90 € / 27,65 €

Komplet bitów Torsion Universal (10 części)
Zestaw zawiera: 
1 bit do wkrętów z rowkiem 0,8 x 5,5 mm; 1 bit Phillips roz. 2; 1 bit Pozidriv roz. 
2; po 1 bicie Torx roz. 10, 15, 20; po 1 bicie do wkrętów z gniazdem 
sześciokątnym roz. 3, 4, 5.
1 uchwyt do bitów »Rapid in / easy out«

625396000 35,80 € / 30,08 €

Komplet bitów, 32 części Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Bity ze stali chromowo-
wanadowej (S2) z oznaczeniem 
barwnym umożliwiającym szybkie 
i łatwe odnalezienie właściwego 
bitu; wysokiej jakości, wytrzymałe 
pudełko; atrakcyjny ekspozytor

 n Magnetyczny adapter do szybkiej 
wymiany

Bity S2, dł. = 25 mm (30 sztuk):
PH1, PH2 x 2, PH3
PZ1, PZ2 x 2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 x adapter
1 x magnetyczny uchwyt 
szybkowymienny do bitów 65 mm

626700000 16,00 € / 13,45 €

Komplet bitów, 71 części Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Bity S2, dł. = 25 mm (60 sztuk):
Bity S2, dł. = 25 mm (60 sztuk):
PH1 x 3, PH2 x 6, PH3 x 3  
PZ1 x 3, PZ2 x 6, PZ3 x 3  
SL4 x 3, SL6 x 3  
H4 x 3, H5 x 3, H6 x 3 
 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3,  
T27 x 3, T30 x 3, T40 x 3

dł. = 75 mm (9 sztuk):  
PH1, PH2, PH3  
PZ1, PZ2  
SL4, SL6 
 T20, T25

1 x magn. uchwyt szybkowymienny do 
bitów 1 x magn. uchwyt do bitów

626704000 42,50 € / 35,71 €

Zestawy udarowych bitów wkrętakowych Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Komplet bitów Impact 29
Zestaw zawiera:
po 1 bicie Pozidriv PZ roz. 2, 3 (bity skrętne); długość 29 mm
po 1 bicie Torx roz. T 15, 20, 25, 30, 40 (bity skrętne); długość 29 mm
1 uchwyt do bitów

628849000 41,40 € / 34,79 €

Komplet bitów Impact 49
Zestaw zawiera:
po 1 bicie Pozidriv PZ roz. 2, 3 (bity skrętne); długość 49 mm
po 1 bicie Torx roz. T 15, 20, 25, 30, 40 (bity skrętne); długość 49 mm

628850000 47,30 € / 39,75 €

Łączniki Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Łącznik
Łącznik, trzpień czworokątny 1/4" / trzpień czworokątny 1/2"
Długość całkowita: 72 mm

628838000 9,10 € / 7,65 €

Adapter
Adapter do prac z użyciem bitów wkrętakowych, trzpień czworokątny 1/2" / 
1/4", udarowy

628836000 26,10 € / 21,93

Wiertarki udarowe

Dane techniczne Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 850, 850 W Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 1300, 1300 W

Maksymalny moment obrotowy 36 Nm 46 Nm

Średnica wiercenia

- w betonie 20 mm 20 mm

- w stali 13 mm 16 mm

- w miękkim drewnie 40 mm 40 mm

Ciężar (bez kabla) 2,8 kg 3 kg

W komplecie: szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, gumowa-
na rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, 
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, długa rę-
kojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, wa-
lizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 600842500 600843500

Z podatkiem VAT / bez VAT 236,81€ / 199,00 € 296,31€ / 249,00 €

Akumulatorowe wiertarki udarowe

Dane techniczne Akumulatorowa wiertarka udarowa  
SB 18 LT, 18 V

Akumulatorowa wiertarka udarowa  
SB 18 LTX BL Quick, 18 V

Akumulatorowa wiertarka udarowa  
SB 18 LTX Quick, 18 V

Maksymalny moment 
obrotowy przy wkręcaniu 
twardym

60 Nm 90 Nm 110 Nm

Średnica wiercenia

- w betonie 13 mm 16 mm 16 mm

- w stali 13 mm 13 mm 13 mm

- w drewnie 38 mm 50 mm 65 mm

Ciężar 1,9 kg 2,0 kg 2,1 kg

W komplecie: szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowy-
mienny do bitów, rękojeść pomocnicza, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 4,0 Ah), belt hook with bit case, łado-
warka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego

szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowy-
mienny do bitów, dodatkowa rękojeść, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 5,2 Ah), belt hook with bit case, łado-
warka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego

szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowy-
mienny do bitów, dodatkowa rękojeść, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 5,2 Ah), belt hook with bit case, łado-
warka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 602103500 602199650 602200650

Z podatkiem VAT / bez VAT 462,91 € / 389,00 € 653,31€ / 549,00 € 617,61€ / 519,00 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Wiertła

Wiertła uniwersalne, z węglikiem spiekanym Średnica mm Długość całkowita mm Długość robocza mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Wiertło uniwersalne z chwytem cylin-
drycznym, do wiertarek bezudarowych

 n Płytka z węglików spiekanych szlifowana 
diamentowo, z dodatnim, agresywnym 
kątem ostrza. Idealne również do stoso-
wania w wiertarkach akumulatorowych

 n Do wiercenia w drewnie, metalu, tworzy-
wach sztucznych, cegle, płytach gipso-
wych, gazobetonie, płytkach ceramicz-
nych, terakocie itp.

4 85 50 627680000 6,20 € / 5,21 €

5 85 50 627681000 6,30 € / 5,29 €

6 100 60 627683000 6,80 € / 5,71 €

8 120 80 627688000 8,10 € / 6,81 €

8 250 200 627689000 12,20 € / 10,25 €

10 250 200 627692000 13,20 € / 11,09 €

Wiertła do drewna z chwytem sześciokątnym, DIN 3126 Średnica mm Długość całkowita mm Długość robocza mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Wysokogatunkowe, precyzyjne narzędzie 
wykonane ze stali najwyższej jakości 

 n Wykonane poprzez szlifowanie z jednolitego 
materiału (nie jest produktem skręcanym 
lub spawanym z 2 odrębnych elementów).

 n Idealne do wiertarek wyposażonych w szyb-
kowymienny uchwyt wiertarski wg 
DIN 3126. 

 n Wiertła dokładnie spełniają wymogi normy 
DIN 3126 E6,3, co pozwala zapobiec uszko-
dzeniu uchwytu wiertarskiego.

 n Z kłem centrującym do precyzyjnego na-
wiercania

2 55 20 627522000 6,80 € / 5,71 €

3 65 35 627523000 6,95 € / 5,84 €

4 75 40 627524000 7,20 € / 6,05 €

5 85 50 627525000 7,30 € / 6,13 €

6 90 55 627526000 7,50 € 6,30 €

8 90 55 627527000 8,10 € / 6,81 €

10 100 60 627528000 9,80 € / 8,24 € 

Wiertła do metalu HSS-G, z chwytem sześciokątnym, 
DIN 3126

Średnica mm Długość całkowita mm Długość robocza mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Wysokogatunkowe, precyzyjne narzędzie 
wykonane ze stali najwyższej jakości 

 n Wykonane poprzez szlifowanie z jednolitego 
materiału (nie jest produktem skręcanym 
lub spawanym z 2 odrębnych elementów).

 n Idealne do wiertarek wyposażonych w szyb-
kowymienny uchwyt wiertarski wg 
DIN 3126. 

 n Wiertła dokładnie spełniają wymogi normy 
DIN 3126 E6,3, co pozwala zapobiec uszko-
dzeniu uchwytu wiertarskiego.

2 47 16 627514000 6,80 € / 5,71 €

3 47 16 627515000 6,95 € / 5,84 €

4 53 20 627516000 7,20 € / 6,05 €

5 59 26 627517000 7,30 € / 6,13 €

6 59 26 627518000 7,50 € 6,30 €

8 60 32 627519000 8,10 € / 6,81 €

Świdry do drewna z chwytem sześciokątnym Ø x dł.cał. mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Świder do drewna z samocentrującym 
żądłem gwintowym i ostrzem nacinającym

 n Idealny do wiercenia głębokich otworów 
w twardym i miękkim drewnie, 
szczególnie w belkach

12 230 155 627115000 14,00 € / 11,76 €

16 230 155 627124000 15,10 € / 12,69 €

20 230 155 627125000 15,10 € / 12,69 €

22 230 155 627126000 17,50 € / 14,71 €

12 460 385 627128000 19,80 € / 16,64 €

16 460 385 627130000 23,30 € / 19,58 €

20 460 385 627131000 26,60 € / 22,35 €

22 460 385 627138000 25,00 € / 21,01 €

Wiertła do betonu, z węglikiem spiekanym, seria »classic« Średnica mm Długość całkowita mm Długość robocza mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Wiertło do betonu, do wiertarek 
udarowych i bez udaru, zgodność z normą 
DIN 8039, długa żywotność, odporne na 
wysoką temperaturę, płytka z węglika 
spiekanego 130°, ujemna faza, solidne 
wykonanie

 n Powierzchnia: śrutowana
 n Do wiercenia w betonie, murze, kamieniu 

naturalnym

5 85 50 627626000 2,88 € / 2,42 €

6 100 55 627646000 3,30 € / 2,77 €

8 120 70 627652000 4,50€ / 3,78 €

10 120 70 627654000 5,80 € / 4,87 €

12 150 90 627656000 7,70 € / 6,47 €

Łączniki mocujące do otwornic uniwersalnych »Pionier« Rodzaj chwytu Długość robocza mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Wygodne zamknięcie szybkomocujące umożliwia szybką 
wymianę nawiertaka centrującego, bez śruby ustalającej.

 n Eliminuje ryzyko uszkodzenia narzędzi w przypadku 
niezamierzonego włączenia mechanizmu udarowego: 
skrócone gniazda wpustowe zapobiegają działaniu udaru w 
młotowiertarkach z gniazdem SDS-plus i tym samym 
uszkodzeniu narzędzia.

 n Łatwe wyjmowanie wyciętego rdzenia z otwornicy poprzez 
odblokowanie nawiertaka centrującego.

SW11 118 627037000 35,80 € / 30,08 €

SDS-Plus-M-16 118 627038000 36,70 € / 30,84 €

Nawiertaki centrujące z węglikiem spiekanym Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Nawiertak centrujący 
 n Do pracy z lekkimi koronkami wiertarskimi i otwornicami uniwersalnymi »Pionier« (gwint wewnętrzny 

M16) w połączeniu z jednym z łączników mocujących
 n Może być używany z wszystkimi łącznikami mocującymi. Szczególnie polecany do systemu szybkiej 

wymiany 6.27037, 6.27038, 6.27039
Średnica: 8 mm
Długość całkowita: 120 mm

627040000 9,70 € / 8,15 €

Otwornice

Otwornica uniwersalna »Pionier« z węglikiem 
spiekanym, gwint wewnętrzny M16

Średnica mm Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

 n Obustronnie wsparte zęby z węglików spiekanych i powiększone po-
wierzchnie lutowane gwarantują bezpieczne zamocowanie i bardzo 
trwałe połączenie materiałowe.

 n Udoskonalona redukcja drgań dzięki specjalnej geometrii krzywizn 
powiększonych przestrzeni skrawających i rowka do odprowadzania 
wiórów.

 n Idealna dla elektryków, glazurników, instalatorów urządzeń sanitar-
nych i grzewczych, stolarzy budowlanych i meblowych, majsterkowi-
czów oraz do montażu mebli kuchennych

 n Do drewna litego, sklejki, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, szkła 
akrylowego, płytek ceramicznych (do twardości ryskowej 6), bloczków 
gipsowych, gazobetonu, płyt heraklitowych, eternitu, cegły pełnej

 n Maks. głębokość cięcia 60 mm
 n Tylko do pracy bezudarowej, wyłączyć udar

25 627001000 47,90 € / 40,25 €

30 627002000 50,50 € / 42,44 €

35 627003000 57,50 € / 48,32 €

40 627004000 63,50 € / 53,36 €

50 627005000 74,50 € / 62,61 €

68 627009000 83,50€ / 70,17 €

80 627012000 126,00 € / 105,88 €

105 627013000 164,00 € / 137,82 €

Zestawy otwornic bimetalowych Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

 n Zestaw otwornic bimetalowych nr 2 (11-częściowy)
W zestawie otwornice bimetalowe Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 i 68 mm,  
adapter do otwornic Ø 14-30 mm (klucz 9/ 1/2"-20 UNF), adapter do otwornic  
Ø 32-152 mm (klucz 9/ 5/8“-18 UNF). W walizce z tworzywa sztucznego

625435000 231,00 € / 194,12 €

Akumulatorowe zakrętaki udarowe

Dane techniczne Akumulatorowy zakrętak 
udarowy SSD 18 LTX 200, 18 V

Akumulatorowy zakrętak 
udarowy SSW 18 LTX 200, 18 V

Akumulatorowy zakrętak uda-
rowy SSW 18 LTX 400 BL, 18 V

Akumulatorowy zakrętak 
udarowy SSW 18 LTX 600, 18 V

Maksymalny moment 
obrotowy

150 Nm 210 Nm 400 Nm 600 Nm

Uchwyt narzędziowy Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm) Trzpień czworokątny 1/2“ (12,70 mm) Trzpień czworokątny 1/2“ (12,70 mm) Trzpień czworokątny 1/2“ (12,70 mm)

Ciężar (z akumulatorem) 1,6 kg 1,6 kg 1,9 kg 3,1 kg

W komplecie: zaczep do paska i magazynek na 
bity, 2 akumulatory Li-Power 
(18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 
30-36 V „AIR COOLED“, walizka 
narzędziowa z tworzywa  
sztucznego

zaczep do paska i magazynek na 
bity, 2 akumulatory Li-Power 
(18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 
30-36 V „AIR COOLED“, walizka 
narzędziowa z tworzywa  
sztucznego 

zaczep do paska, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 4,0 Ah), 
ładowarka ASC 30-36 V „AIR 
COOLED“, walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego

zaczep do paska, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 5,2 Ah), 
ładowarka ASC 30-36 V „AIR 
COOLED“, walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 602196500 602195500 602205500 602198650

Z podatkiem VAT / bez VAT 498,61 € / 419,00 € 510,51 € / 429,00 € 581,91 € / 489,00 € 700,91 € / 589,00 €

Końcówki nasadowe z sześciokątem 1/4" (6,35 mm)

Końcówka Długość całkowita mm Długość robocza mm Rozwartość klucza Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez VAT

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 6 mm 628841000 7,40 € / 6,22 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 7 mm 628842000 7,40 € / 6,22 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 8 mm 628843000 7,40 € / 6,22 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 9 mm 628844000 8,40 € / 7,06 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 10 mm 628845000 8,40 € / 7,06 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 12 mm 628846000 9,50 € / 7,98 €

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) 65 13 mm 628847000 9,50 € / 7,98 €

Osprzęt do zakrętaków udarowych Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Komplet kluczy nasadowych 1/2" (10 elementów)
W komplecie 10 kluczy nasadowych (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

628831000 62,00 € / 52,10 €

Przedłużka do klucza nasadowego 1/2", udarowa
Długość całkowita 150 mm

628832000 12,30 € / 10,34 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Multimłotki, kombimłotki i młoty kujące z elektroniką

Dane techniczne Multimłotek z elektroni-
ką UHE 2850 Multi

Kombimłotek z 
elektroniką KHE 2851

Kombimłotek z 
elektroniką KHE 3251

Kombimłotek z 
elektroniką KHE 5-40

Kombimłotek z 
elektroniką KHE 56

Moc znamionowa 1010 W 1010 W 800 W 1010 W 1300 W

Średnica wiercenia

- w betonie wiertłami udarowymi 28 mm 28 mm 32 mm 40 mm 45 mm

- w murze koronkami wiertarskimi 68 mm 68 mm 82 mm 90 mm 100 mm

- w stali 13 mm 13 mm 13 mm

- w miękkim drewnie 28 mm 28 mm 35 mm

Maks. energia pojedynczego 
udaru (wg EPTA)

2,8 J 2,8 J 3,1 J 7,5 J 8,5 J

Uchwyt narzędziowy SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-max

Ciężar (z akumulatorem) 3,7 kg 3,7 kg 3,6 kg 6,2 kg 6,7 kg

W komplecie: uchwyt narzędziowy do 
narzędzi z chwytem SD-
S-plus, szybkomocują-
cy uchwyt wiertarski do 
narzędzi z chwytem 
walcowym, gumowany 
uchwyt dodatkowy, 
ogranicznik głębokości 
wiercenia, walizka z 
tworzywa sztucznego

uchwyt narzędziowy do 
narzędzi z chwytem SD-
S-plus, szybkomocują-
cy uchwyt wiertarski do 
narzędzi z chwytem 
walcowym, gumowany 
uchwyt dodatkowy, 
ogranicznik głębokości 
wiercenia, walizka z 
tworzywa sztucznego

uchwyt narzędziowy do 
narzędzi z chwytem SD-
S-plus, szybkomocujący 
uchwyt wiertarski do na-
rzędzi z chwytem walco-
wym, dodatkowa ręko-
jeść Metabo VibraTech 
(MVT) ogranicznik głębo-
kości wiercenia, walizka 
z tworzywa sztucznego

dodatkowa rękojeść 
Metabo VibraTech 
(MVT), ogranicznik 
głębokości wiercenia, 
smar do końcówek 
narzędziowych, 
ściereczka do 
czyszczenia, walizka z 
tworzywa sztucznego

dodatkowa rękojeść 
Metabo VibraTech 
(MVT), ogranicznik 
głębokości wiercenia, 
smar do końcówek 
narzędziowych, 
ściereczka do 
czyszczenia, walizka z 
tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 600712000 600657000 600659000 600687000 600340000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 332,01 € / 279,00 € 332,01 € / 279,00 € 439,11 € / 369,00 € 831,81 € / 699,00 € 1.034,11 € / 869,00 €

Dane techniczne Kombimłotek z 
elektroniką KHE 76

Kombimłotek z 
elektroniką KHE 96

Młot kujący z 
elektroniką MHE 5

Młot kujący z 
elektroniką MHE 96

Moc znamionowa 1500 W 1700 W 1300 W 1600 W

Średnica wiercenia

- w betonie wiertłami udarowymi 50 mm 50 mm

- w betonie koronkami frezarskimi 80 mm 80 mm

- w betonie koronkami wiertarskimi 150 mm 150 mm

Maks. energia pojedynczego 
udaru (wg EPTA)

11,9 J 20 J 8,6 J 20 J

Uchwyt narzędziowy SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Ciężar (z akumulatorem) 8,4 kg 11,8 kg 6,6 kg 11 kg

W komplecie: dodatkowa rękojeść Meta-
bo VibraTech (MVT), ogra-
nicznik głębokości wierce-
nia, smar do końcówek 
narzędziowych, ścierecz-
ka do czyszczenia, walizka 
z tworzywa sztucznego

dodatkowa rękojeść Meta-
bo VibraTech (MVT), ogra-
nicznik głębokości wierce-
nia, smar do końcówek 
narzędziowych, ścierecz-
ka do czyszczenia, walizka 
z tworzywa sztucznego

uchwyt pałąkowy, 
smar do końcówek 
narzędziowych, 
ściereczka do 
czyszczenia, walizka z 
tworzywa sztucznego 

uchwyt pałąkowy, 
smar do końcówek 
narzędziowych, 
ściereczka do 
czyszczenia, walizka z 
tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 600341000 600596000 600688000 600396000

Z podatkiem VAT / bez VAT 1.153,11 € / 969,00 € 1.272,11 € / 1.069,00 € 712,81 € / 599,00 € 1.129,31 € / 949,00 €

Kombimłotkie akumulatorowe

Dane techniczne Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX, 18 V Kombimłotek akumulatorowy KHA 36 LTX, 36 V

Średnica wiercenia

- w betonie 24 mm 32 mm

- w murze koronkami wiertarskimi 68 mm 68 mm

- w stali 13 mm 13 mm

- w miękkim drewnie 25 mm 30 mm

Maks. energia pojedynczego 
udaru (wg EPTA)

2,2 J 3,1 J

Uchwyt narzędziowy SDS-plus SDS-plus

Ciężar (z akumulatorem) 2,9 kg 4,9 kg

W komplecie: gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości 
wiercenia, pas do przenoszenia, 2 akumulatory Li-Po-
wer (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR 
COOLED”, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkomocujący uchwyt wier-
tarski do narzędzi z chwytem walcowym, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech 
(MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, 2 akumulatory Li-Power (36 V / 5,2 Ah), szyb-
ka ładowarka ASC Ultra „AIR COOLED”, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 600210650 600795650

Z podatkiem VAT / bez VAT 593,81 € / 499,00 € 1.022,21 € / 859,00 €

Wiertła udarowe

Wiertła udarowe z węglików spiekanych, SDS-plus »Pro 4 Premium«, 4 ostrza

 n Długa żywotność, precyzyjne wiercenie otworów i niespotykanie cicha praca - również w warunkach najwyższego obciążenia.
 n Ø 5-16 mm: optymalnie symetryczna geometria główki z 4 ostrzami w całości z węglików spiekanych sprawia, że wiertło pracuje bezwibracyjnie i nie blokuje się 

w materiale zbrojeniowym. Jednoczęściowa płytka wykonana w całości z węglików spiekanych jest optymalnie wkomponowana na maksymalnej powierzchni 
łączącej w korpus stalowy. Główka i spirale tworzą przez to jedną całość, co jest szczególnie ważne przy kompensacji udarów i sił skręcających. Jednocześnie 
specjalna geometria główki zapewnia wiercenie idealnie okrągłych otworów pod kołki rozporowe, gwarantując maksymalną trwałość.

 n 4-spiralna geometria zwoju optymalnie rozkłada obciążenie na wszystkie spirale, co zapewnia bezwibracyjne wiercenie. Cztery spirale dużych rozmiarów 
szybko odprowadzają zwierciny z otworu.

 n Wysokogatunkowa stal specjalna sprawia, że wiertło jest ekstremalnie odporne na złamanie, a jego wytrzymałość podnosi dodatkowo specjalna obróbka 
powierzchniowa. Można nim wykonać 50% więcej otworów pod kołki rozporowe niż za pomocą innych wierteł.

 n Do profesjonalnego stosowania podczas wiercenia w najtwardszym kamieniu naturalnym, betonie, murze

Średnica mm Długość robocza mm Długość całkowita mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 

5 50 110 626200000 14,90 € / 12,52 €

5 100 160 631821000 7,20 € / 6,05 €

6 50 110 631824000 6,55 € / 5,50 €

6 100 160 631825000 7,20 € / 6,05 €

6 150 210 631826000 9,70 € / 8,15 €

6 200 260 626207000 26,10 € / 21,93 €

6 250 310 626208000 35,60 € / 29,92 €

8 50 110 626215000 20,70 € / 17,39 €

8 100 160 626216000 21,80 € / 18,32 €

8 150 210 626217000 23,20 € / 19,50 €

8 200 260 626218000 25,50 € / 21,43 €

8 250 310 626237000 35,30 € / 29,66 €

10 100 160 626220000 24,30 € / 20,42 €

10 150 210 626221000 29,80€ / 25,04 €

10 200 260 626222000 33,80 € / 28,04 €

10 250 310 626223000 40,70 € / 34,20 €

10 390 450 626224000 62,50 € / 52,52 €

12 110 160 626225000 27,30 € / 22,94 €

12 160 210 626226000 33,00 € / 27,73 €

12 210 260 626227000 40,20 € / 33,78 €

12 260 310 626228000 44,60 € / 37,48 €

12 400 450 626229000 69,00 € / 57,98 €

14 110 160 626230000 38,10 € / 32,02 €

14 160 210 626231000 44,70 € / 37,56 €

14 260 310 626232000 47,20 € / 39,66 €

14 400 450 626233000 71,00 € / 59,66 €

Wiertła udarowe z węglików spiekanych, SDS-max »Pro 4«, 4 ostrza

 n Niedościgniona siła niszcząca: niezwykle wytrzymałe i agresywne ostrze w kształcie S wykonane w całości z węglika spiekanego
 n Niezmiennie długa żywotność: krótka główka z dużymi kanałami do transportu pyłu gwarantuje sprawne odprowadzanie zwiercin. Minimalne wytwarzanie ciepła
 n Największa prędkość wiercenia: ustawione pod skosem pomocnicze krawędzie skrawające umożliwiają agresywny postęp wiercenia
 n Optymalne centrowanie: aktywny kieł centrujący zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym
 n Dokładne średnice wierconych otworów: innowacyjny sposób znakowania pozwala ocenić stopień zużycia (służy jako wskaźnik zachowania poprawności 

wymiarowej)
 n Vibration Control: zoptymalizowany poziom wibracji - idealna przydatność do najcięższych wymagań spotykanych na budowie. 
 n Do wiercenia w betonie, murze, kamieniu naturalnym

Średnica mm Długość robocza mm Długość całkowita mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

16 400 540 623318000 149,00 € / 125,21 €

18 400 540 623320000 155,00 € / 130,25 €

20 400 520 623322000 162,00 € / 136,13 €

22 400 520 623325000 167,00 € / 140,34 €

24 400 520 623328000 169,00 € / 142,02 €

25 400 520 623330000 170,00 € / 142,86 €

28 400 520 623333000 190,00 € / 159,66 €

30 400 520 623339000 189,00 € / 158,82 €

32 400 520 623341000 209,00 € / 175,63 €

35 400 520 623344000 229,00 € / 192,44 €

40 400 520 623349000 330,00 € / 277,31 €

45 400 520 623337000 380,00 € / 319,33 €

52 400 520 623338000 444,00 € / 373,11 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Akcesoria

 n W zestawie ze śrubą imbusową do blokady nawiertaka centrującego 627040000
 n Do wiercenia udarowego przy użyciu lekkich udarowych koronek wiertarskich.
 n Nadają się również do stosowania w uniwersalnych otwornicach »Pionier«.

Uchwyty mocujące z gwintem zewnętrznym M16

Rodzaj chwytu SDS-plus SDS-plus Roz. klucza 11

Długość całkowita mm 105 220 90

Numer katalogowy 627043000 627042000 627041000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 32,20 € / 27,06 € 44,50 € / 37,39 € 30,20 € / 25,38 €

Zestawy wierteł udarowych

Wiertła udarowe z węglików spiekanych, SDS-plus »Pro 4« Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Zestaw wierteł SDS-plus Pro 4, 7 elementów
W kasecie metalowej
Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, dł. = 110/160 mm

630584000 61,50 € / 51,68 €

Zestaw wierteł i dłut SDS-plus, 5 elementów
Zestaw zawiera po 1 wiertle udarowym SDS Ø 6, 8, 10 mm,  
1 szpicak (631421000) i 1 dłuto płaskie (631420000)

630477000 65,00 € / 54,62 €

Zestaw wierteł SDS-plus Pro 4, 8 elementów
W zwijanym etui
Po 2 wiertła: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; po 1 wiertle: Ø 8 x 210;  
Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 mm

631715000 81,50 € / 68,49 €

Dłuta
 n Specjalnie hartowana stal i szczególna obróbka powierzchni gwarantują długą żywotność i wydajną pracę

Dłuta z chwytem mocującym SDS plus Kształt dłuta Długość całkowita 
mm

Szerokość ostrza 
roboczego

Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

Szpicak, grot kwadratowy 250 631421000 23,60 € / 19,83 €

Dłuto płaskie 250 20 631420000 23,60 € / 19,83 €

Dłuto szerokie
250 40 631425000 34,30 € / 28,82 €

Dłuto do płytek ceramicznych, 
odgięte

165 75 631449000 42,50 € / 35,71 €

Zestawy dłut z chwytem SDS-plus Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

Zestaw dłut SDS-plus, 3 elementy
W zestawie 1 szpicak (631421000), 1 dłuto płaskie (631420000) i  
1 dłuto szerokie (631425000)

630478000 157,00 € / 131,93 €

Zestaw dłut SDS-plus, 5 elementów
W zestawie 2 szpicaki (631421000), 2 dłuta płaskie (631420000)  
1 dłuto szerokie (631425000)

630484000 135,00 € / 113,45 €

Koronki wiertarskie

Udarowe koronki wiertarskie z węglików spiekanych, z gwintem 
wewnętrznym M16

Średnica mm Długość 
robocza mm

Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

 n Zoptymalizowane za pomocą większych zębów 
z węglików spiekanych pod kątem dłuższej 
żywotności. Wysoka efektywność pracy dzięki 
stabilnej, cienkościennej koronce.

 n Do wiercenia w betonie, murze, kamieniu 
naturalnym i cegłach silikatowych

68 55 623395000 79,00 € / 66,39 €

82 55 623396000 102,00 € / 85,71 €

Dłuta
 n Specjalnie hartowana stal i szczególna obróbka powierzchni gwarantują długą żywotność i wydajną pracę
 n Do wiercenia w betonie, murze, kamieniu naturalnym

Dłuta z chwytem SDS-max Kształt dłuta Długość całkowita 
mm

Szerokość ostrza 
roboczego

Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Szpicak, grot okrągły 400 623352000 26,90 € / 22,61 €

Szpicak, grot okrągły 600 623358000 36,50 € / 30,67 €

Dłuto płaskie 400 25 623354000 30,50 € / 25,46 €

Dłuto płaskie 600 25 623359000 37,60 € / 31,60 €

Dłuto szerokie/łopatkowe 400 50 623355000 50,50 € / 42,44 €

Dłuto szerokie/łopatkowe 300 80 623356000 61,50 € / 51,68 €

Zestawy dłut z chwytem SDS-max Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Zestaw dłut SDS-max, 5 elementów
W zestawie 2 szpicaki (6.23352), 2 dłuta płaskie (6.23354) i 1 dłuto szerokie 
(6.23355)

630488000 157,00 € / 131,93 €

Zestaw dłut SDS-max, 5 elementów
W zestawie 3 szpicaki (6.23352), 2 dłuta płaskie (6.23354)

630489000 135,00 € / 113,45 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Wiercenie i wkręcanie Wiercenie i wkręcanie
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Model lekki  
RWE 1020

Model wydajny  
RWEV 1200
nn Regulacja prędkości obrotowej umożliwia 
wybór obrotów odpowiednich do 
mieszanego materiału

Model najmocniejszy  
RWEV 1600-2
nn Dwubiegowa przekładnia do najgęstszych 
materiałów
nn Wytrzymała obudowa przekładni z 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego - 
optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
nn Silnik z wysokim momentem obrotowym o 
mocy 1600 W do najtrudniejszych zadań 
związanych z mieszaniem

W komplecie:
mieszadło RS-R2 Ø 120 mm

W komplecie:
mieszadło RS-R3 Ø 140 mm

W komplecie:
mieszadło RS-R3 Ø 160 mm

Dane techniczne RWE 1020
Moc znamionowa 1020 W
Maks. średnica mieszadła 120 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0–700 /min
Liczba biegów 1
Uchwyt narzędziowy M 14
Ciężar 3,0 kg

Dane techniczne RWEV 1200
Moc znamionowa 1200 W
Maks. średnica mieszadła 140 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0–590 /min
Liczba biegów 1
Uchwyt narzędziowy M 14
Ciężar 3,1 kg

Dane techniczne RWEV 1600-2
Moc znamionowa 1600 W
Maks. średnica mieszadła 160 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0–470 / 0–680 /min
Liczba biegów 2
Uchwyt narzędziowy M 14
Ciężar 4,5 kg

€ 159,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 189,21*

 Nr kat. 614044000

€ 205,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 243,95*

 Nr kat. 614045000

€ 429,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 510,51*

 Nr kat. 614047000

Mieszarka 1020 W

Model uniwersalny  
RWEV 1200-2
nn Dwubiegowa przekładnia do gęstych materiałów
nn Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego - optymalne 
odprowadzanie ciepła i trwałość

W komplecie:
mieszadło RS-R3 Ø 140 mm

€ 339,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 403,41*

 Nr kat. 614046000

Mieszarka 1200 W

Zalety naszych 
nowych mieszarek:

nn Gumowe narożniki obudowy 
umożliwiają skuteczną ochronę przed 
uszkodzeniem, bezpieczne odkładanie i 
stabilne oparcie o ścianę
nn Boczne wyprowadzenie przewodu 
zasilającego zmniejsza ryzyko 
przerwania kabla
nn Gumowa osłona przełącznika regulacji 
obrotów chroni przed kurzem i 
zabrudzeniem
nn Chroniona przeciwbryzgowo osłona 
silnika zabezpiecza przed 
zanieczyszczeniami i bryzgami wody

Dane techniczne RWEV 1200-2
Moc znamionowa 1200 W
Maks. średnica mieszadła 140 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0–520 / 0–720 /min
Liczba biegów 2
Uchwyt narzędziowy M 14
Ciężar 4,0 kg

MIESZANIE Maksymalna wydajność 
dzięki właściwemu OSPRZĘTOWI!

Akcesoria do mieszarek

nn Mieszadło samo wkręca się w materiał, pierścień stanowi ochronę dla wiadra
nn Idealne do materiałów ciężkich i gęstych
nn Doskonale nadają się do wszelkiego rodzaju zapraw, tynku cementowego i wapiennego, zapraw do osadzania płyt ściennych, jastrychu, 
kleju do płytek ceramicznych, żywic epoksydowych z dodatkiem kwarcu, tynków termoizolacyjnych, betonu, zapraw bitumicznych itp.

nn Mieszadło samo wkręca się w materiał, pierścień stanowi ochronę dla wiadra 
nn Idealne do materiałów lepkich i gęstych 
nn Doskonale nadają się do klejów budowlanych i klejów do płytek ceramicznych, gotowych zapraw i tynków, mas szpachlowych, 
jastrychu, mas z żywic epoksydowych, zapraw klejowych itp. 

nn Łopatki mieszadła wytwarzają intensywną siłę ssącą i wyjątkowo skutecznie zapobiegają wmieszaniu powietrza do materiału
nn Idealne do materiałów gęstych oraz z tendencją do zbrylania 
nn Doskonale nadają się do samopoziomujących mas szpachlowych i niwelujących oraz klejów i mas uszczelniających, zapraw 
bitumicznych, kitu, mas z żywic epoksydowych itp. 

nn Spiralny kształt mieszadła przemieszcza mieszany materiał z góry do dołu, pierścień stanowi ochronę dla wiadra 
nn Szybkie i jednorodne wymieszanie rzadkich materiałów 
nn Idealne do wszystkich materiałów płynnych 
nn Doskonale nadają się do rozrabiania zaprawy cienkowarstwowej używanej do łączenia gładkich bloczków 

nn Spiralny kształt mieszadła przemieszcza mieszany materiał z góry do dołu, pierścień stanowi ochronę dla wiadra 
nn Geometria koszyka mieszadła i jego spirale zostały zoptymalizowane pod kątem rzadkich materiałów, aby wyeliminować chlapanie 
nn Idealne do materiałów rzadkich 
nn Doskonale nadaje się do farb, lakierów, podkładów gruntujących, lekkich kremowych tynków, rzadkich zapraw, klejów, mas 
zalewowych, klejów dyspersyjnych 

Nazwa Średnica mm Długość mm Uchwyt 
narzędziowy

Zalecana ilość 
mieszania w kg Nr kat. Cena bez VAT* Cena z 

podatkiem VAT*
RS-R3 120 590 M 14 15-25 626734000 35,90 € 30,17 €
RS-R3 140 590 M 14 25-40 626735000 39,90 € 33,53 €
RS-R3 160 590 M 14 30-60 626736000 44,90 € 37,73 €

Nazwa Średnica mm Długość mm Uchwyt 
narzędziowy

Zalecana ilość 
mieszania w kg Nr kat. Cena bez VAT* Cena z 

podatkiem VAT*

RS-R2 100 590 13mm 
Bohrfutter 10-15 626737000 16,90 € 14,20 €

RS-R2 120 590 M 14 10-15 626738000 27,90 € 23,45 €
RS-R2 140 590 M1 4 15-30 626739000 30,50 € 25,63 €

Nazwa Średnica mm Długość mm Uchwyt 
narzędziowy

Zalecana ilość 
mieszania w kg Nr kat. Cena bez VAT* Cena z 

podatkiem VAT*

RB 4 120 590 M 14 15-25 626741000 24,90 € 20,92 €

Nazwa Średnica mm Długość mm Uchwyt 
narzędziowy

Zalecana ilość 
mieszania w kg Nr kat. Cena bez VAT* Cena z 

podatkiem VAT*

SR 12 120 590 M 14 20-40 626742000 27,90 € 23,45 €

SR 12 150 590 M 14 40-65 626743000 34,00 € 28,57 €

Nazwa Średnica mm Długość mm Uchwyt 
narzędziowy

Zalecana ilość 
mieszania w kg Nr kat. Cena bez VAT* Cena z 

podatkiem VAT*

RS-L2 80 400 10mm 
Bohrfutter 5-10 626744000 10,00 € 11,90 €

RS-L2 120 590 M 14 20-30 626745000 24,50 € 20,59 €

Mieszadła typu RS-R3 prawoskrętne – efekt mieszania od dołu do góry

Mieszadła typu RS-R2 prawoskrętne – efekt mieszania od dołu do góry 

Mieszadła łopatkowe typu RB 4 

Mieszadła tarczowe z łopatkami typu SR 12 – efekt mieszania od góry do dołu

Mieszadło typu RS-L2 lewoskrętne – efekt mieszania od góry do dołu

*Cena sugerowana przez producenta.

Mieszanie Mieszanie

Mieszarka 1200 W

Mieszarka 1600 W
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Dane techniczne** LSV 5-225 Comfort LSV 5-225 
Moc znamionowa 500 W 500 W
Średnica talerza szlifierskiego 225 mm 225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1.000 - 1.650 /min 1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia 1,1 m/ 1,6 m / 2,1 m 1,6 m
Ciężar (bez kabla) 4,6 kg 3,9 kg

W komplecie LSV 5-225 Comfort:
talerz szlifierski (bardzo miękki), 
samoprzyczepne arkusze szlifierskie z 
wieloma otworami (po 1 sztuce P80, 
P100, P120, P150), mufa przyłączenio-
wa, elastyczny wałek, klucz sześcio 
kątny, walizka z tworzywa sztucznego  

€ 659,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 784,21*

 Nr kat. 600103000

W komplecie LSV 5-225:
talerz szlifierski (bardzo miękki), 
samoprzyczepne arkusze szlifierskie  
z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, 
P100, P120, P150), mufa przyłączenio-
wa, elastyczny wałek, klucz 
sześciokątny, torba narzędziowa  

Szlifierki na wysięgniku z elektroniką, 
500 W
nn Komfortowe szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów
nn Technologia M-Clean: skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez 
węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej
nn Możliwość szlifowania blisko krawędzi i narożników gwarantuje 
oszczędność czasu i efektywność
nn Optymalne wyważenie podczas pracy dzięki środkowi ciężkości 
urządzenia zlokalizowanemu poza głowicą

LSV 5-225  
Comfort z regulowaną długością
nn Regulacja długości umożliwia szybkie i łatwe skrócenie bądź wydłużenie  
wysięgnika w ciasnych lub wysokich pomieszczeniach
nn Dodatkowe oświetlenie LED ułatwia bezpośrednie wykrywanie  
i szlifowanie nierówności bądź rys

LSV 5-225
nn Niewielki ciężar sprawia, że długotrwała praca nie powoduje  
zmęczenia

Szlifierki na wysięgniku z elektroniką, 500 W

€ 799,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 950,81*

 Nr kat. 600136000

Dostępność od lata 2015

Dostępność od lata 2015

**Prawo do zmian zastrzeżone

Maksymalna wydajność 
dzięki właściwemu OSPRZĘTOWI!

Akcesoria do szlifierek na wysięgniku

Wysokiej jakości papier ścierny o bardzo otwartej ziarnistości i dużej wydajności ścierania. Od ziarnistości 150 powlekany stearynianem 
Doskonale nadaje się do obróbki masy szpachlowej w suchej zabudowie, farb, lakierów 

Wymiary Ziarnistość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 P40 25 626641000 37,37 € 40,90 € 
ø 225 P60 25 626642000 35,21 € 41,90 € 
ø 225 P80 25 626643000 33,19 € 39,50 € 
ø 225 P100 25 626644000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P120 25 626645000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P150 25 626646000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P180 25 626647000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P220 25 626648000 31,01 € 36,90 € 

Wysokiej jakości papier ścierny z węglikiem krzemu do szorstkowania i szlifowania powierzchni, np. płyt styropianowych 
używanych do termoizolacji czy też tapet w celu szybkiego namoczenia ułatwiającego usuwanie tapety. 

Wymiary Ziarnistość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 P16 10 626640000 38,57 € 45,90 € 

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria »professional« SiC

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria »professional«, powlekane stearynianem 

Wysokiej jakości papier ścierny, perforowany na całej powierzchni o dużej wydajności ścierania.
Wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu dzięki perforacji na całej powierzchni i specjalnym rzepom umożliwia pracę bez zapylenia  
Minimalne zatykanie środka ściernego zapewnia większą wydajność usuwania materiału i długą żywotność
Doskonale nadaje się do obróbki masy szpachlowej w suchej zabudowie, farb, lakierów  

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria »professional«, z wieloma otworami

Doskonale nadaje się do obróbki szpachlowanych powierzchni w suchej zabudowie. Może być używana do szpachlowanych 
powierzchni, które jeszcze nie do końca stwardniały.   

Wymiary Ziarnistość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 P80 25 626657000 78,67 € 92,90 €
ø 225 P100 25 626658000 78,67 € 92,90 €

Siatka szlifierska

Do szorstkowania, szlifowania, odtłuszczania i matowienia powierzchni. W szczególności nadają się do szlifowania 
lazurowanych powierzchni drewnianych, np. lazurowanych połączeń desek na pióro i wpust. 

Wymiary Ziarnistość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 A 100 10 626659000 56,22 € 66,90 €
ø 225 A 280 10 626660000 56,22 € 66,90 €

Włókniny szlifierskie

Doskonale nadaje się do usuwania materiału z dużą wydajnością. 

Wymiary Twardość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 hart 1 626661000 29,33 € 34,90 € 

Talerz szlifierski z mocowaniem na rzep, twardy 

Standardowa wersja do szlifierek na wysięgniku. Bardzo miękki, elastyczny talerz szlifierski, doskonale nadający się do wyoblonych, nierównych powierzchni. 

Wymiary Twardość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 sehr weich 1 626662000 29,33 € 34,90 € 

Talerz szlifierski z mocowaniem na rzep, bardzo miękki

Wymiary Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 Ersatzbürstenkranz LS 1 626663000 16,72 € 19,90 €
Flexible Welle 1 626664000 97,98 €  Dostępność od lata 2015 r.

Pozostały osprzęt

(dostępność od lata 2015)

*Cena sugerowana przez producenta.

SZLIFOWANIE I CIĘCIE

Wymiary Ziarnistość Ilość w opakowaniu Nr kat. Cena bez VAT* Cena z podatkiem 
VAT*

ø 225 P40 25 626649000 83,95 € 99,90 € 
ø 225 P60 25 626650000 79,41 € 94,50 € 
ø 225 P80 25 626651000 81,09 € 96,50 € 
ø 225 P100 25 626652000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P120 25 626653000 76,89 € 91,50 €
ø 225 P150 25 626654000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P180 25 626655000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P220 25 626656000 76,89 € 91,50 € 

Szlifowanie i cięcie Szlifowanie i cięcie
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NOWE FREZARKI I SZLIFIERKI DO RENOWACJI:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I NAKŁADU SIŁY

Dane techniczne RF 14-115 
Moc znamionowa 1.450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 800 - 2.800 /min
Średnica głowicy frezarskiej / szerokość robocza 115 mm
Maks. głębokość frezowania 6 mm
Ciężar (bez kabla) 4,3 kg

RF 14-115  
nn Do skutecznego usuwania tynku, pozostałości kleju, miękkiego jastrychu i starych 
powłok malarskich ze ścian, podłóg i stropów
nn Trzystopniowa przekładnia dużej mocy zapewnia maksymalny moment obrotowy i 
najwyższą wydajność usuwania materiału
nn Szybki postęp pracy dzięki dużej średnicy frezu 
nn Wytrzymała osłona z aluminiowego odlewu ciśnieniowego wyposażona w 
amortyzowaną obejmę szczotkową minimalizującą zapylenie podczas pracy

W komplecie:
głowica frezarska (zależna od wyposażenia), uchwyt 
pałąkowy, klucz dwutrzpieniowy, klucz sześciokątny, 
walizka z tworzywa sztucznego

Frezarka do renowacji 1450 W

€ 599,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 712,81*

 Nr kat. 603823710

RF 14-115 ze spiczastą  
głowicą frezarską

€ 599,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 712,81*

 Nr kat. 603823720

RF 14-115 z płaską  
głowicą frezarską

Dane techniczne RS 14-125 
Moc znamionowa 1.450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2.000 - 7.000 /min
Średnica ściernicy 125 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem 7.000 /min
Ciężar (bez kabla) 3,6 kg

Dane techniczne RS 17-125    
Moc znamionowa 1700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8.500 /min
Średnica ściernicy 125 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem 5.700 /min
Ciężar (bez kabla) 4,8 kg

RS 14-125   
nn Do skutecznego szlifowania i usuwania betonu, jastrychu oraz różnego rodzaju powłok 
nn Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu 
segmentowi
nn Optymalny efekt odsysania: amortyzowana obejma szczotkowa przy osłonie 
dopasowuje się do każdej powierzchni i wysokości segmentu

RS 17-125    
nn Do skutecznego szlifowania i usuwania betonu, jastrychu oraz różnego rodzaju 
powłok 
nn Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu 
segmentowi
nn Wysoki moment obrotowy i duża przeciążalność pozwalają na ciężką pracę w trybie 
ciągłym
nn Optymalny efekt odsysania: amortyzowana obejma szczotkowa przy osłonie 
dopasowuje się do każdej powierzchni i wysokości segmentu

W komplecie:
ściernica garnkowa (zależna od wyposażenia), uchwyt 
pałąkowy, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma 
otworami, klucz dwutrzpieniowy, walizka z tworzywa 
sztucznego

W komplecie:
ściernica garnkowa (zależna od wyposażenia), uchwyt 
pałąkowy, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma 
otworami, klucz dwutrzpieniowy, walizka z tworzywa 
sztucznego

Szlifierka do renowacji 1450 W

Szlifierka do renowacji 1700 W

€ 569,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 677,11*

 Nr kat. 603824710

RS 14-125 z diamentową ściernicą 
garnkową do betonu »professional«

RS 14-125 z diamentową ściernicą garnkową 
do materiałów erodujących »professional«

€ 569,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 677,11*

 Nr kat. 603824720

RS 14-125 ze ściernicą garnkową z polikrystalicznych 
spieków diamentowych »professional«

€ 619,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 736,61*

 Nr kat. 603824730

€ 675,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 803,25*

 Nr kat. 603822710

RS 17-125 z diamentową ściernicą 
garnkową do betonu »professional«

RS 17-125 z diamentową ściernicą garnkową 
do materiałów erodujących »professional«

€ 675,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 803,25*

 Nr kat. 603822720

RS 17-125 ze ściernicą garnkową z polikrystalicznych 
spieków diamentowych »professional«

€ 725,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 862,75*

 Nr kat. 603822730

Szlifierka do renowacji  
RS 14-125

Szlifierka do renowacji  
RS 17-125

Frezarka do renowacji  
RF 14 -115

Zastosowanie Małe powierzchnie do ~ 50 m2 Powierzchnie średniej wielkości do ~100 
m2 Powierzchnie średniej wielkości do ~100 m2

Narzędzia robocze Diamentowa 
ściernica 
garnkowa do 
betonu »pro« 
Ø 125 mm  

Diamentowa 
ściernica 
garnkowa do 
materiałów ero-
dujących »pro« 
Ø 125 mm

Ściernica 
garnkowa
z polikrystalicz-
nych spieków 
diamentowych 
»pro« Ø 125 mm

Diamentowa 
ściernica 
garnkowa do 
betonu »pro« 
Ø 125 mm

Diamentowa 
ściernica 
garnkowa do 
materiałów ero-
dujących »pro« 
Ø 125 mm 

Ściernica 
garnkowa z 
polikrystalicz-
nych spieków 
diamentowych 
»pro« Ø 125 mm

Głowica 
frezarska z 
zębem płaskim 
(komplet) Ø 
115 mm / M14 

Głowica frezar-
ska z zębem 
spiczastym 
(komplet) Ø 
115 mm / M14 

Diamento-
wa ściernica 
garnkowa 
do betonu 
»pro«  
Ø 125 mm

Diamentowa 
ściernica 
garnkowa do 
materiałów ero-
dujących »pro« 
Ø 125 mm

Ściernica 
garnkowa z 
polikrystalicz-
nych spieków 
diamentowych 
»pro« Ø 125 mm

Nr kat.
628205000

Nr kat.
628206000

Nr kat.
628208000

Nr kat.
628205000

Nr kat.
628206000

Nr kat.
628208000

Nr kat.
628212000

Nr kat.
628210000

Nr kat.
628205000

Nr kat.
628206000

Nr kat.
628208000

B
et

o
n

Beton świeży

nn Szlifowanie grubych 
warstw betonu 

nn Przygotowanie podłoża 

nn Usuwanie śladów 
kożuszenia i spoin 
szalunkowych

nn Niwelowanie betonu

c g c g c c c

Stary beton/ bardzo 
twardy beton > B35

g c g c c c

K
le

je

Klej do płytek nn Szlifowanie / 
frezowanie 
przygotowujące do 
dalszej obróbki (na 
miękkich i twardych 
podłożach) 

c g c c g c c g c g c

Klej elastyczny g g c g g

Ja
st

ry
ch

miękki

nn Niwelowanie 

c g c g g g c c

twardy g c g c c c

Ty
n

k

nn Szlifowanie/frezowanie twardego tynku 
cementowego i/lub (tynku cementowo-
wapiennego) o dużej zawartości piasku

g c g g c g c g g c g

nn Szlifowanie / frezowanie twardych tynków 
cementowych

g c c g c c c g g c c

nn Szlifowanie / frezowanie twardego tynku 
cementowego (nawierzchniowego tynku 
cementowo-wapiennego)

c c c c c c c g c c c

nn Szlifowanie / frezowanie tynku na bazie żywic 
syntetycznych

c c g c c g c g c c g

nn Szlifowanie / frezowanie tynku wapiennego, 
gipsowego

c g c c g c g c c g c

nn Usuwanie szpachli gipsowej c g c c g c g c c g c

Fa
rb

y 
/ 

p
ow

ło
ki

Farby lateksowe i 
olejne

nn Szlifowanie / 
frezowanie 
przygotowujące do 
dalszej obróbki (na 
miękkich i twardych 
podłożach) 

c c c g g g c g

Elastyczne powłoki 
ochronne (farba do 
betonu)

c c c g c g c g

Bitum c g g

PU poliuretan c g g c g

Epoksydy c c c g c g c g

Ka
m

ie
ń 

na
tu

ra
ln

y 
/ c

er
am

ika

Granit nn Niwelowanie kamienia 
naturalnego

nn Szlifowanie kamienia 
naturalnego, granitu i 
innych twardych i 
bardzo twardych 
materiałów

nn Precyzyjna obróbka 
krawędzi bez 
wyłamywania

g c g c c c

Ceramika g c g c c c

Marmur c g c g c c

bardzo dobra przydatnośćdobra przydatność

Szlifowanie i cięcie Szlifowanie i cięcie

Które urządzenia i narzędzia robocze do jakich zastosowań?
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Diamentowe ściernice garnkowe

Do twardych materiałów, klasa jakości do betonu »professional« Średnica x 
otwór
mm

Liczba 
segmentów

Numer katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

NOWOŚĆ  n Diamentowa ściernica garnkowa o dużej 
wydajności. Doskonale nadaje się do szlifowania 
grubych warstw betonu, niwelowania betonu, do 
obróbki posadzek, do usuwania z betonu śladów 
kożuszenia i spoin, do szlifowania twardych 
tynków cementowych i wapienno-cementowych, 
twardego jastrychu, do równania granitu, kamienia 
naturalnego i innych bardzo twardych materiałów, 
do obróbki na czysto krawędzi bez wyszczerbień

125 x 22,23 16 628205000 225,00 € / 189,08 €

Do materiałów abrazyjnych, klasa jakości abrazyjnej »professional« Średnica x 
otwór
mm

Liczba 
segmentów

Numer katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

NOWOŚĆ  n Diamentowa ściernica garnkowa o dużej 
wydajności. Doskonale nadaje się do szlifowania 
świeżych warstw betonu, tynku wapiennego i 
cementowego, szpachli gipsowej, do niwelowania 
świeżego jastrychu, do usuwania kleju do płytek 
ceramicznych, do obróbki marmuru

125 x 22,23 16 628206000 225,00 € / 189,08 €

Do usuwania z betonu farby ochronnej, klasa jakości PKD »professional« Średnica x 
otwór
mm

Liczba 
segmentów

Numer katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

NOWOŚĆ  n Specjalna ściernica garnkowa o dużej wydajności. 
Idealnie nadaje się do szlifowania elastycznej farby 
ochronnej (z miękkich i twardych podłoży), klejów, 
materiałów uszczelniających, do usuwania farby 
lateksowej i olejnej, bitumów, poliuretanu, 
epoksydów, klejów elastycznych, do frezowania 
tynku wapiennego i gipsowego, do szlifowania 
tynku na bazie żywicy syntetycznej, twardego 
tynku cementowego

 n Ściernica garnkowa z segmentami z 
polikrystalicznych spieków diamentowych (PKD). 
Dzięki segmentom PKD można szybko i skutecznie 
usuwać szczególnie problematyczne okładziny, nie 
ryzykując sklejania

125 x 22,23 12 628208000 291,00€ / 244,54 €

Do materiałów twardych, klasa jakości do betonu »classic« Średnica x 
otwór
mm

Liczba 
segmentów

Numer katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

NOWOŚĆ  n Diamentowa ściernica garnkowa z podwójnym 
żłobieniem do szlifowania grubych warstw betonu, 
niwelowania betonu, do obróbki posadzek, do 
usuwania z betonu śladów kożuszenia i spoin, do 
szlifowania twardych tynków cementowych i 
wapienno-cementowych, twardego jastrychu, do 
równania granitu, kamienia naturalnego i innych 
bardzo twardych materiałów

125 x 22,23 20 628209000 141,00 € / 118,49 €

Kompletna głowica frezarska z zębem spiczastym Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Kompletna głowica frezarska z zębem spiczastym, z 15 frezami gwiazdowymi 
pokrytymi węglikiem spiekanym

 n Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładów gąbkowych, resztek kleju, 
powłok farby na tynku, tynku na bazie żywic syntetycznych, elastycznych powłok 
malarskich, tynku na belkach oraz farb lateksowych i olejnych na tynku

 n Spiczasty kształt frezów gwiazdowych powoduje szorstkowanie podłoża.

628210000 244,00 € / 205,04 €

Kompletna głowica frezarska z zębem płaskim Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Kompletna głowica frezarska z zębem płaskim, z 15 frezami gwiazdowymi pokrytymi 
węglikiem spiekanym

 n Do usuwania materiałów miękkich, jak tynk, świeży (zielony) beton, podkładów gąbko-
wych i resztek kleju, miękkich powłok poliuretanowych, farby na tynku, tynku na bel-
kach drewnianych, farb lateksowych i olejnych na tynku, śladów łączenia szalunków i 
zacieków betonu na świeżo betonowanych powierzchniach

 n Płaski kształt frezów gwiazdowych (cięcie przeciągane) powoduje wygładzenie podłoża

628212000 244,00 € / 205,04 €

Frezy gwiazdowe z zębem spiczastym (zestaw = 15 sztuk) Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Do uzupełniania w głowicy frezarskiej 628211000 134,00 € / 112,61 €

Frezy gwiazdowe z zębem płaskim (zestaw = 15 sztuk) Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Do uzupełniania w głowicy frezarskiej 628213000 134,00 € / 112,61 €

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Szlifierki mimośrodowe

Dane techniczne Szlifierka mimośrodowa  
SXE 3125, 310 W

Szlifierka mimośrodowa  
SXE 3150, 310 W

Szlifierka mimośrodowa z elek-
troniką SXE 425 TurboTec, 320 W

Szlifierka mimośrodowa z elek-
troniką SXE 450 TurboTec, 350 W

Średnica talerza podporowego 125 mm 150 mm 125 mm 150 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.000 – 12.000 /min 4.000 – 12.000 /min 4.200 – 11.000 /min 4.200 – 11.000 /min

Amplituda oscylacji 3 mm 3 mm 5 mm 2,8/6,2 mm

Ciężar 1,5 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,4 kg

W komplecie: talerz podporowy z wieloma 
otworami i mocowaniem na 
rzep, tekstylny worek na pył, 
klucz sześciokątny

talerz podporowy z wieloma 
otworami i mocowaniem na 
rzep, tekstylny worek na pył, 
klucz sześciokątny

talerz podporowy z mocowa-
niem na rzep, zdejmowana rę-
kojeść pomocnicza, kaseta z 
filtrem na pył, 1 filtr fałdowa-
ny, klucz sześciokątny

talerz podporowy z mocowa-
niem na rzep, zdejmowana ręko-
jeść pomocnicza, kaseta z filtrem 
na pył, 1 filtr fałdowany, walizka 
MetaLoc, klucz sześciokątny

Numer katalogowy 600443000 600444000 600131000 600129700

Z podatkiem VAT / bez VAT 141,61 € / 119,00 € 153,31 € / 129,00 € 213,01 € / 179,00 € 343,91 € / 289,00 €

Talerze podporowe z mocowaniem na rzep

Wymiary Do stosowania w modelach Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez VAT

Ø 125 mm SXE 3125 624739000 Dostępne od marca 2015 r.

Ø 150 mm SXE 3150 624740000 Dostępne od marca 2015 r.

Ø 125 mm SXE 425 TurboTec 631219000 Dostępne od marca 2015 r.

Ø 150 mm SXE 450 TurboTec 631158000 Dostępne od marca 2015 r.

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie do szlifierek mimośrodowych

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu, seria »professional«

 n Wysokiej jakości papier ścierny o półotwartej ziarnistości i dużej wydajności ścierania gwarantuje uzyskanie jednorodnej powierzchni po obróbce
 n Do fornirów, drewna litego, poliestru, blachy ze stali zwykłej i szlachetnej, metali nieżelaznych i metali lekkich
 n Na przykład do szlifowania fornirowanych frontów szaf i elementów bocznych, szlifowania mebli pokrytych folią z krawędziami klejonymi klejem 

topliwym, szlifowania wykańczającego blach ze stali szlachetnej, szlifowania renowacyjnego i gratowania przyciętych blach

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie Ø 125 
mm, 8 otworów, ilość w opakowaniu = 25 szt.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 631584000 631585000 631586000 631587000 631588000 631589000

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

21,20 € / 17,82 € 19,00 € / 15,97 € 17,90 € / 15,04 € 17,10 € / 14,37 € 17,10 € / 14,37 € 17,10 € / 14,37 €

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie Ø 150 
mm, 6 otworów, ilość w opakowaniu = 25 szt.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 624019000 624020000 624021000 624023000 624024000 624025000

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

24,60 € / 20,67 € 23,40 € / 19,66 € 22,90 € / 19,24 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 €

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów, seria »professional«

 n Wysokiej jakości papier ścierny o półotwartej ziarnistości i dużej wydajności ścierania
 n Specjalnie do obróbki wszelkiego rodzaju farb i lakierów oraz masy szpachlowej
 n Na przykład do gratowania, czyszczenia drewna fornirowanego, litego, sklejki i powierzchni lakierowanych oraz gratowania fornirowanych krawędzi mebli

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie Ø 125 
mm, 8 otworów, ilość w opakowaniu = 25 szt.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 625726000 625727000 625728000 625730000 625731000 625732000

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

21,00 € / 17,65 € 19,00 € / 15,97 € 17,90 € / 15,04 € 17,00 € / 14,29 € 17,00 € / 14,29 € 17,00 € / 14,29 €

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie Ø 150 
mm, 6 otworów, ilość w opakowaniu = 25 szt.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 624028000 624029000 624030000 624032000 624033000 624034000

Z podatkiem VAT / bez 
VAT

24,60 € / 20,67 € 23,40 € / 19,66 € 22,90 € / 19,24 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Szlifowanie i cięcie Szlifowanie i cięcie
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Szlifierki oscylacyjne / szlifierki taśmowe

Dane techniczne Szlifierka oscylacyjna 
SRE 3185,s 200 W

Szlifierka oscylacyjna  
SRE 4350 TurboTec, 350 W

Szlifierka oscylacyjna  
SRE 4351 TurboTec, 350 W

Szlifierka taśmowa 
BAE 75, 1010 W

Płyta szlifierska 92 x 184 mm 92 x 184 mm 114 x 229 mm Prędkość obwodowa na biegu 
jałowym

240-450 m/min

Częst. oscylacji (b. jałowy) 8.800 – 22.300 /min 8.400 – 22.000 /min 8.400 – 22.000 /min Taśma szlifierska 75 x 533 mm

Amplituda oscylacji 2 mm 2,2 mm 2,2 mm Powierzchnia przylegania taśmy szlifierskiej 85 x 150 mm

Ciężar (bez kabla) 1,5 kg 2,5 kg 2,7 kg Ciężar (bez kabla) 4,9 kg

W komplecie: tekstylny worek na pył płyta szlifierska z mocowa-
niem na rzep, 10 samoprzy-
czepnych arkuszy szlifier-
skich „professional“ (po 2 
sztuki P40, P80, P120, P180, 
P240), włóknina szlifierska 
(średnia), zdejmowana rę-
kojeść pomocnicza, kaseta 
na pył, 1 filtr fałdowany, 
walizka MetaLoc

płyta szlifierska z mocowa-
niem na rzep, 10 samoprzy-
czepnych arkuszy szlifier-
skich „professional“ (po 2 
sztuki P40, P80, P120, P180, 
P240), włóknina szlifierska 
(średnia), zdejmowana rę-
kojeść pomocnicza, kaseta 
na pył, 1 filtr fałdowany, 
walizka MetaLoc

W komplecie: worek na pył, 
dodatkowa 
rękojeść, klucz 
sześciokątny, 
adapter do 
odsysania, 
ogranicznik 
wzdłużny, 
podstawa

Numer katalogowy 600442000 611350700 611351700 Numer katalogowy 600375000

Z podatkiem VAT / bez VAT 141,61 € / 119,00 € 332,01 € / 279,00 € 355,81 € / 299,00 € Z podatkiem VAT / bez VAT 322,01 € / 279,00 €

Płyty szlifierskie z mocowaniem na rzep Wymiary Do stosowania w modelach Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

112 x 230 mm SRE 4351 TurboTec 624737000 16,60 € / 13,95 €

93 x 185 mm SRE 4350 TurboTec 624738000 14,40 € / 12,10 €

93 x 185 mm SRE 3185, SR 2185 624729000 Dostępne od marca 2015

Arkusze ścierne do drewna i metalu, seria »professional«

 n Wysokiej jakości papier ścierny o półotwartej ziarnistości i dużej wydajności ścierania gwarantuje uzyskanie jednorodnej powierzchni po obróbce
 n Do fornirów, drewna litego, poliestru, blachy ze stali zwykłej i szlachetnej, metali nieżelaznych i metali lekkich
 n Na przykład do szlifowania fornirowanych frontów szaf i elementów bocznych, szlifowania mebli pokrytych folią z krawędziami klejonymi klejem topliwym, 

szlifowania wykańczającego blach ze stali szlachetnej, szlifowania renowacyjnego i gratowania przyciętych blach

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie 93 x 185 mm, 8 otworów,  
z mocowaniem na rzep / ilość w opakowaniu = 10 szt. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 625765000 625766000 625767000 625769000 625770000 625771000

Z podatkiem VAT / bez VAT 17,90 € / 
15,04 €

8,30 € /  
6,97 €

7,80 € /  
6,55 €

7,70 € /  
6,47 €

7,70 € /  
6,47 €

7,70 € /  
6,47 €

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie 115 x 230 mm, 14 otworów,  
z mocowaniem na rzep / ilość w opakowaniu = 10 szt. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 625786000 625787000 625788000 625790000 625791000 625792000

Z podatkiem VAT / bez VAT 12,80 € / 
11,60 €

11,60 € /  
9,75 €

11,20 € / 
9,41 €

11,00 € / 
9,24 €

11,00 € /  
9,24 €

11,00 € /  
9,24 €

Arkusze szlifierskie do farb i lakierów, seria »professional«

 n Wysokiej jakości papier ścierny o półotwartej ziarnistości i dużej wydajności ścierania
 n Specjalnie do obróbki wszelkiego rodzaju farb i lakierów oraz masy szpachlowej
 n Na przykład do gratowania, czyszczenia drewna fornirowanego, litego, sklejki i powierzchni lakierowanych oraz gratowania fornirowanych krawędzi mebli

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie 93 x 185 mm, 8 otworów,  
z mocowaniem na rzep / ilość w opakowaniu = 25 szt. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 625881000 625882000 625883000 625885000 625886000 625887000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 17,90 € / 
15,04 €

15,10 € /  
12,69 €

14,60 € / 
12,27 €

13,70 € / 
11,51 €

13,70 € /  
11,51 €

13,70 € /  
11,51 €

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie 115 x 230 mm, 14 otworów,  
z mocowaniem na rzep / ilość w opakowaniu = 25 szt. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Numer katalogowy 625891000 625892000 625893000 625895000 625896000 625897000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 26,80 € / 
22,52 €

22,40 € / 
18,82€

20,80 € / 
17,48 €

19,20€ / 
16,13 €

19,20€ /  
16,13 €

19,20€ /  
16,13 €

Taśmy szlifierskie do drewna i metalu, seria »professional«

 n Wysokiej jakości papier ścierny o gęstej ziarnistości i dużej wydajności ścierania
 n Do fornirów, drewna litego, poliestru, blachy ze stali zwykłej i szlachetnej, metali nieżelaznych i metali lekkich
 n Na przykład do szlifowania fornirowanych frontów szaf i elementów bocznych, szlifowania mebli pokrytych folią z krawędziami klejonymi klejem topliwym, 

szlifowania renowacyjnego i gratowania przyciętych blach

Taśmy szlifierskie 75 x 533 mm / ilość w opakowaniu = 3 szt. P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P240

Numer katalogowy 631001000 631002000 631003000 631004000 631005000 631007000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 10,10 € /  
8,49 €

9,60 € /  
8,07 €

9,40 € /  
7,90 €

9,20 € /  
7,73 €

9,20 € /  
7,73 €

9,20 € /  
7,73 €

Siatka szlifierska / ilość w opakowaniu = 5 szt.

 n Doskonale nadaje się do szlifowania gipsu i płyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary Ziarnistość Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez VAT

93 x 250 P120 624724000 5,25 € / 4,41 €

115 x 295 P120 624728000 6,30 € / 5,29 €

Dane techniczne Akumulatorowa szlifierka kątowa  
W 18 LTX 125 Quick, 18 V

Dane techniczne Przecinarka do metalu CS 23-355, 2300 W, 
z wyposażeniem

Średnica tarczy 125 mm Do tarcz szlifierskich (średnica x 
otwór)

355 x 25,4 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8.000 /min Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.000 /min

Gwint wrzeciona M 14 Maksymalny wymiar cięcia

Ciężar (z akumulatorem) 2,4 kg - stal prętowa 65 mm

W komplecie: osłona, kołnierz podporowy, nakrętka 
szybkomocująca, dodatkowa rękojeść, 
filtr przeciwpyłowy, 2 akumulatory Li-
Power (18 V / 5,2 Ah), walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego, ładowarka ASC 
30-36V „AIR COOLED"

- rury 125 mm

- profile i kształtowniki stalowe 115 x 130 mm

Ciężar 16,9 kg

W komplecie: klucz płasko-oczkowy, kołnierz podporowy, 
nakrętka mocująca, tarcza tnąca „Flexiamant 
Super“

Numer katalogowy 602174650 Numer katalogowy 602335850

Z podatkiem VAT / bez VAT 570,01 € / 479,00 € Z podatkiem VAT / bez VAT 403,41 € / 339,00 €

Szlifierki kątowe; obróbka metalu i kamienia

Dane techniczne Szlifierka kątowa  
W 9-125 Quick, 900 W

Szlifierka kątowa  
W 12-125 Quick, 1250 W

Szlifierka kątowa W 12-125 
HD Set CED Plus, 1250 W

Szlifierka kątowa WE 15-125 
HD Set GED, 1550 W

Średnica tarczy 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10.500 /min 11.000 /min 9.600 /min 9.600 /min

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14 M 14

Moc oddawana 550 W 780 W 780 W 940 W

Moment obrotowy 2,5 Nm 3,4 Nm 4,1 Nm 4,2 Nm

Ciężar (bez kabla) 2,1 kg 2,4 kg 4,4 kg 2,7 kg

W komplecie: osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka szybkomocująca 
M-Quick, dodatkowa rękojeść, 
walizka z tworzywa sztucznego

osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka mocująca M-Quick, 
dodatkowa rękojeść Metabo 
VibraTech (MVT)

osłona, pokrywa odsysają-
ca CED 125 Plus, kołnierz 
podporowy, nakrętka z dwo-
ma otworami, dodatkowa 
rękojeść Metabo VibraTech 
(MVT), Flat-pin spanner,  
walizka MetaLoc, diamento-
wa tarcza tnąca

osłona, pokrywa odsysająca 
CED 125, kołnierz podporowy, 
nakrętka z dwoma otworami, 
dodatkowa rękojeść Metabo 
VibraTech (MVT), klucy dwutrz-
pieniowy, walizka MetaLoc, 
diamentowa tarcza tnąca

Numer katalogowy 600374500 600398000 600408510 600465510

Z podatkiem VAT / bez VAT 148,75 € / 125,00 € 172,55 € / 145,00 € 403,41 € / 339,00 € 435,35 € / 365,00 €

Dane techniczne Szlifierka kątowa  
WEA 17-125 Quick, 1700 W

Szlifierka kątowa  
WE 22-230 MVT, 2200 W

Szlifierka kątowa  
WE 24-230 MVT Quick, 2400 W

Szlifierka kątowa  
WE 26-230 MVT Quick, 2600 W

Średnica tarczy 125 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11.000 /min 6.600 /min 6600 /min 6600 /min

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14 M 14

Moc oddawana 1040 W 1500 W 1600 W 1800 W

Moment obrotowy 3,7 Nm 14 Nm 17 Nm 18 Nm

Ciężar (bez kabla) 2,5 kg 5,8 kg 5,8 kg 6,3 kg

W komplecie: osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka szybkomocująca 
M-Quick, dodatkowa ręko-
jeść Metabo VibraTech (MVT)

osłona, kołnierz podporowy, na-
krętka z dwoma otworami, dodat-
kowa rękojeść Metabo VibraTech 
(MVT), klucz dwutrzpieniowy

osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka szybkomocująca, 
dodatkowa rękojeść Metabo 
VibraTech (MVT)

osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka szybkomocująca, 
dodatkowa rękojeść Metabo 
VibraTech (MVT)

Numer katalogowy 600534000 606464000 606470000 606475000

Z podatkiem VAT / bez VAT 260,61 € / 219,00 € 220,15 € / 185,00 € 260,61 € / 219,00 € 303,45 € / 255,00 €

*Cena sugerowana przez producenta.
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Osprzęt do szlifierek kątowych

Osłona zatrzaskowa do cięcia 125 mm Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

NOWOŚĆ  n Do pracy z zespolonymi tarczami tnącymi
 n Osłonę zatrzaskową do cięcia mocuje się po prostu na zamontowanej osłonie 

szlifierki
 n Materiał: tworzywo sztuczne
 n Pasuje do szlifierek kątowych Metabo: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; 

W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; od roku produkcji 2008

630352000 10,20 € / 8,57 €

Pokrywy ochronne tarczy tnącej 230 mm z płozą prowadzącą Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Z króćcem do odsysania pyłu kamiennego powstającego podczas cięcia 
kamiennych płyt

Do szlifierek kątowych Metabo 230 mm
Średnica tarczy: 230 mm
Maks. głębokość cięcia: 68 mm

631167000 190,00 € / 159,66 €

Komplet diamentowych wierteł koronowych do glazury Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

NOWOŚĆ Komplet diamentowych wierteł koronowych do glazury »Dry« 7-częściowy
 n Gwint M14 umożliwia stosowanie w szlifierkach kątowych. 
 n Diamenty lutowane na twardo metodą próżniową gwarantują trwałość narzędzia i 

szybki postęp wiercenia.
 n Boczne szczeliny ułatwiają wyjęcie wyciętego elementu.
 n Zaprojektowane do stosowania na sucho, dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane. 
 n W komplecie wiertła 1 x Ø 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm;  

1 x Plusbox 6.23581

628317000 420,00 € / 352,94 €

NOWOŚĆ Komplet diamentowych wierteł koronowych do glazury „Dry”, 3-częściowy
 n Gwint M14 umożliwia stosowanie w szlifierkach kątowych  
 n Diamenty lutowane na twardo metodą próżniową gwarantują trwałość narzędzia i 

szybki postęp wiercenia  
 n Boczne szczeliny ułatwiają wyjęcie wyciętego elementu  
 n Zaprojektowane do stosowania na sucho, dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane  
 n W komplecie wiertła 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581  

628322000 239,00 € / 200,84 €

Diamentowe tarcze tnące

 Do twardych materiałów; 
segmentowane

Średnica x otwór
mm

Wymiary segmentu
mm

Liczba 
segmentów

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

 Klasa jakości »professional« / CP
 n Idealne do wszystkich twardych materiałów budowlanych, jak beton (także zbrojony), rury betonowe, granit, twarde piaskowce, 

kamienie kompozytowe, beton płukany.
 n Jakość diamentu i miękkiej masy wiążącej dostosowana do wysokich wymagań jakościowych zapewnia optymalną wydajność 

cięcia i długą żywotność.
 n Segmenty diamentowe spawane laserowo
 n Wysokość segmentów: 12,0 mm; maksymalna prędkość robocza 80 m/s

 Ilość w opakowaniu = 1 szt. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628130000 65,00 € / 54,62 €

 Ilość w opakowaniu = 1 szt. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628134000 115,00 € / 96,64 €

 Ilość w opakowaniu = 2 szt. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000 123,00 € / 103,36 €

 Ilość w opakowaniu = 2 szt. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000 123,00 € / 103,36 €

Do powszechnie stosowa-
nych materiałów budow-
lanych; segmentowane

Średnica x otwór
mm

Wymiary segmentu
mm

Liczba 
segmentów

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

Klasa jakości »professional« / UP 
 n Doskonale nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jak beton, beton 

płukany, twardy piaskowiec, cegła szamotowa
 n Tarcza uniwersalna o wysokiej jakości diamentów zapewnia optymalną wydajność cięcia i długą żywotność
 n Segmenty diamentowe spawane laserowo
 n Wysokość segmentów: 12,0 mm; maksymalna prędkość robocza 80 m/s

Ilość w opakowaniu = 1 szt. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628112000 65,00 € / 54,62 €

Ilość w opakowaniu = 1 szt. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628116000 115,00 € / 96,64 €

Ilość w opakowaniu = 2 szt. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628113000 123,00 € / 103,36 €

Ilość w opakowaniu = 2 szt. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628117000 210,00 € / 176,47 €

Do płytek ceramicznych; 
zamknięta krawędź tnąca

Średnica x otwór
mm

Wymiary segmentu
mm

Liczba 
segmentów

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

Klasa jakości »professional« / TP
 n Tarcza specjalna o najwyższej jakości do wszystkich typów okładzin, glazurowanych i nieglazurowanych, płyt z 

kamienia naturalnego, kamionki szlachetnej.
 n Optymalna jakość cięcia i długa żywotność
 n Spiekana krawędź tnąca
 n Wysokość segmentów: 10,0 mm; maksymalna prędkość robocza 80 m/s

125 x 22,23 1,7 x 10 – 12.200 628152000 45,40 € / 38,15 €

Klasa jakości »classic« / TC
 n Tarcza specjalna do wszystkich typów płytek ceramicznych, glazurowanych i nieglazurowanych, płyt z kamienia 

naturalnego
 n Dobra wydajność cięcia i optymalna żywotność
 n Spiekana krawędź tnąca; wysokość segmentów: 7,0 mm; maksymalna prędkość robocza 80 m/s

125 x 22,23 1,7 x 7 – 12.200 628193000 21,60 € / 18,15 €

Diamentowe tarcze tnące

Diamentowa tarcza tnąca 
Universal, segmentowana

Średnica x otwór Wysokość 
segmentów

Maksymalna licz-
ba obrotów /min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

 n Do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jak beton, beton płukany, twardy piaskowiec, cegły i dachówka 
ceramiczna.

 n Spiekane segmenty diamentowe
 n Wysokość segmentów: 7,0 mm
 n Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s

125x22,23 mm 7 mm 12.200 624307000 14,00 € / 11,76 €

230x22,23 mm 7 mm 6.600 624310000 32,90 € / 27,65 €

 Klasa jakości A 30-R /  
A 36-S »Flexiamant 
Super« stal

Klasa jakości Średnica x grubość 
x otwór
mm

Wersja 
wykonania

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

  n Dobra wydajność cięcia stali przy długiej żywotności
 n Twarda wersja wykonania do maszyn o dużej wydajności

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 616327000 19,50 € / 16,39 €

Nakrętka szybkomocująca

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

Nakrętka szybkomocująca Quick M 14
 n Do wszystkich dużych szlifierek kątowych, również innych producentów 

(wymagana wolna długość wrzeciona min. 10 mm); wymagany gwint 
przyłączeniowy M 14; wymiana tarczy bez użycia narzędzi

630800000 43,20 € / 36,30 €

Nakrętka szybkomocująca Metabo Quick M 14
 n Przeznaczona specjalnie dla systemu Metabo Quick do wymiany tarczy bez uży-

cia narzędzi poprzez wciśnięcie przycisku. Pasuje do wszystkich małych szlifierek 
kątowych Metabo z czerwonym przyciskiem M-Quick do blokowania wrzeciona, 
oprócz W 6-115, W 6-125, WB 11-125, wymagany gwint przyłączeniowy M 14

630802000 13,30 € / 11,18 €

Tarcze tnące

Klasa jakości Średnica x grubość 
x otwór
mm

Wersja 
wykonania

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Klasa jakości A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox
 n Cienka tarcza tnąca o dużej wydajności, przeznaczona specjalnie do przecinania cienkościennych materiałów nierdzewnych,  

jak blachy, rury, profile, druty
 n Twardość: twarda
 n Bardzo duża wydajność cięcia przy długiej żywotności dzięki zastosowaniu specjalnych korundów
 n Mniejsze zużycie materiału, oszczędność energii, mniejsze obciążenie maszyny
 n A 60-R przy grubości 1 mm; A 46-R przy grubości 1,6 mm; A 30-R przy grubości 1,9 mm

A 60-R 125 x 1 x 22,23 12.200 616187000 3,15 € / 2,65 €

A 30-R 230 x 1,9 x 22,23 6.600 616185000 5,15 € / 4,33 €

Klasa jakości A 46-U »Combinator« Inox HydroResist
 n Tarcza szlifierska o podwójnym zastosowaniu: szybkie cięcie, a także łatwe gratowanie i szlifowanie
 n Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali nierdzewnej oraz ogólnie przy obróbce metali
 n Obniżenie kosztów pracy dzięki skróceniu czasu potrzebnego na przezbrojenie
 n Brak konieczności czasochłonnej wymiany tarczy przy zastosowaniu przenośnym
 n Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa dzięki wykonaniu tarczy ze stabilizacją kształtu i odchyleń bocznych  

(gwarancja bezpieczeństwa za sprawą 3 warstw tkaniny na całej powierzchni)

A 46-U Combinator 
Inox

125 x 1,9 x 22,23 12.200 616501000 4,35 € / 3,66 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Szlifowanie i cięcie Szlifowanie i cięcie
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Obróbka stali nierdzewnej

Dane techniczne Szlifierka kątowa WEV 15-125 Qu-
ick Inox 1550 W z wyposażeniem

Szlifierka do spoin pachwinowych 
KNSE 12-150, 1200-W, z wyposażeniem

Dane techniczne Szlifierka taśmowa do rur RBE 
9-60, 900 W, z wyposażeniem

Średnica tarczy 125 mm 150 mm Wymiary taśmy 
szlifierskiej

30 x 533 mm

Prędkość obrotowa 
na biegu jałowym

2.000 – 7.600 /min 1.300 – 4.000 /min Prędkość obwodowa na 
biegu jałowym

8 – 14 m/s

Gwint wrzeciona M 14 M 14 Moc oddawana 470 W

Moc oddawana 940 W 720 W Moment obrotowy 3 Nm

Moment obrotowy 5 Nm Maks. średnica rury 60 mm

Ciężar (bez kabla) 2,5 kg 3,3 kg Kąt opasania 190 °

Ciężar (bez kabla) 3,1 kg

W komplecie: osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka szybkomocująca 
M-Quick, dodatkowa rękojeść 
Metabo VibraTech (MVT),  
2 uniwersalne ściernice 
lamelkowe (średnie), kompaktowa 
tarcza z włókniny Unitized, talerz 
podporowy na rzep Pyramid  
(Ø 125 mm), talerz podporowy  
na rzep (miękki, Ø 126 mm),  
15 samoprzyczepnych arkuszy 
szlifierskich Metabo Pyramid  
(po 5 szt. A30/A45/A65), 
samoprzyczepna włóknina 
szlifierska P280, walizka z blachy 
stalowej 

osłona, kołnierz podporowy, 
nakrętka z dwoma otworami, 
dodatkowa rękojeść, klucz 
dwutrzpieniowy, klucz 
sześciokątny, 2 kompaktowe 
tarcze z włókniny (150x3x 
25,4 mm; średnie), 2 kompaktowe 
tarcze z włókniny (150x6x 
25,4 mm; średnie), 2 kompaktowe 
tarcze z włókniny (150x 6x 
25, 4 mm; bardzo drobne),  
1 pilnik polerski, 25 pasów 
papieru ściernego do pilnika, 
walizka z blachy stalowej

W komplecie: 10 taśm szlifierskich 
cyrkonowych (30x533 mm; P80), 
10 taśm szlifierskich 
cyrkonowych (30x533 mm; 
P120), 2 taśmy szlifierskie 
Pyramid (30x 533mm; P280/
A65), 2 taśmy szlifierskie 
Pyramid (30x 533mm; P400/
A45), 2 taśmy szlifierskie 
Pyramid (30x 533mm; P600/
A30), 2 taśmy szlifierskie 
Pyramid (30x 533mm; P1200/
A16), 3 taśmy z włókniny 
(30x533 mm; 1 zgrubna,  
1 średnia, 1 bardzo drobna),  
1 taśma filcowa (30 x 533 mm),  
1 pasta polerska (biała), klucz 
sześciokątny, walizka z blachy 
stalowej

Numer katalogowy 600572500 602133500 Numer katalogowy 602183500

Z podatkiem VAT / 
bez VAT

451,01 € / 379,00 € 831,81 € / 699,00 € Z podatkiem VAT /  
bez VAT

950,81 € / 799,00 €  
 
 

 

Dane techniczne Akumulatorowa szlifierka kątowa 
W 18 LTX 125 Quick Inox, 18 V

Akumulatorowa szlifierka do spoin 
pachwinowych KNS 18 LTX 150, 18 V

Dane techniczne Akumulatorowa szlifierka ta-
śmowa do rur RB 18 LTX 60, 18 V

Średnica tarczy 125 mm 150 mm Wymiary taśmy 
szlifierskiej

30 x 533 mm

Prędkość obrotowa 
na biegu jałowym

5.000 /min 3.800 /min Prędkość obwodowa na 
biegu jałowym

9,2 m/s

Gwint wrzeciona M 14 M 14 Maks. średnica rury 60 mm

Moment obrotowy 2,4 Nm 2,6 Nm Kąt opasania 190°

Ciężar (z 
akumulatorem)

2,4 kg 3 kg Ciężar (z akumulatorem) 3,3 kg

W komplecie: osłona, kołnierz podporowy, na-
krętka szybkomocująca, dodatko-
wa rękojeść, filtr przeciwpyłowy 
(bez akumulatora, bez ładowarki)

osłona, kołnierz podporowy, nakręt-
ka z dwoma otworami, dodatkowa 
rękojeść, filtr przeciwpyłowy, klucz 
dwutrzpieniowy, klucz sześciokątny 
(bez akumulatora, bez ładowarki)

W komplecie: filtr przeciwpyłowy, klucz 
sześciokątny (bez akumulatora, 
bez ładowarki)

Numer katalogowy 600174850 600191850 Numer katalogowy 600192850

Z podatkiem VAT / 
bez VAT

296,31 € / 249,00 € 558,11 € / 469,00 € Z podatkiem VAT /  
bez VAT

665,21 € / 559,00 €
 

Frezarka do lakieru / frezarka górnowrzecionowa / strug

Frezarka do lakieru LF 724 S,  
710 W

Frezarka górnowrzecionowa z 
elektroniką Of E 1229, 1200 W

Strug Ho 0882,  
800 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10.000 /min 5.000 – 25.500 /min 12.000 /min

Ciężar (bez kabla) 2,4 kg 3,5 kg 3,6 kg

W komplecie: 4 obracane noże z węglików spieka-
nych, króciec do podłączania odsysa-
nia wiórów, skrobak z uchwytem, 
klucz uniwersalny, walizka MetaLoc II

czujnik zegarowy do precyzyjnej nastawy, 
ogranicznik wzdłużny z precyzyjną regula-
cją, króciec do podłączania odsysania wió-
rów, klucz maszynowy płaski, MetaLoc IV

obracany nóż strugarski z węglików 
spiekanych, ogranicznik prowadzący, 
ogranicznik głębokości wręgów, kró-
ciec do podłączania odsysania wiórów, 
klucz sześciokątny

Numer katalogowy 600724700 601229700 600882000

Z podatkiem VAT / bez VAT 415,31 € / 349,00 € 546,21 € / 459,00 € 320,11 € / 269,00 €

Osprzęt 4 obracane noże WS do LF 2 obracane noże WS do HO

Numer katalogowy 631720000 630282000

Z podatkiem VAT / bez VAT 16,60 € / 13,95 € 27,70 € / 23,28 €

Bruzdownice

Dane techniczne Bruzdownica z elektroniką MFE 30, 1400 W Bruzdownica z elektroniką MFE 65, 2400 W

Średnica tarcz tnących 125 mm 230 mm

Możliwe szerokości rowków 10/17/23/30 mm 3/9/17/29/33/37/41 mm

Głębokość cięcia regulowana 0 – 30 mm 20 – 65 mm

Ciężar (bez kabla) 4,3 kg 9,8 kg

W komplecie: 4 pierścienie dystansowe, 2 Diamond cutting discs,  
nakrętka mocująca, rękojeść boczna, wkrętak kątowy, klucz 
dwutrzpieniowy, skrobak, walizka z blachy stalowej

7 pierścieni dystansowych, nakrętka mocująca, rękojeść 
boczna, klucz dwutrzpieniowy, skrobak, walizka z blachy 
stalowej

Numer katalogowy 601119500 600365000

Z podatkiem VAT / bez VAT 1.010,31 € / 849,00 € 1.069,81 € / 899,00 €

 Do twardych materiałów; 
segmentowane

Średnica x otwór
mm

Wymiary segmentu
mm

Liczba 
segmentów

Maksymalna 
liczba obrotów
/min

Nr katalogowy Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

 Klasa jakości »professional« / CP
 n Idealne do wszystkich twardych materiałów budowlanych, jak beton (także zbrojony), rury betonowe, granit, twarde piaskowce, 

kamienie kompozytowe, beton płukany.
 n Jakość diamentu i miękkiej masy wiążącej dostosowana do wysokich wymagań jakościowych zapewnia optymalną wydajność 

cięcia i długą żywotność.
 n Segmenty diamentowe spawane laserowo
 n Wysokość segmentów: 12,0 mm; maksymalna prędkość robocza 80 m/s

  Ilość w opakowaniu = 2 szt. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000 123,00 € / 103,36 €

  Ilość w opakowaniu = 2 szt. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000 210,00 € / 176,47 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Szlifowanie i cięcie Szlifowanie i cięcie
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DO PRAC ZWIĄZANYCH Z WYCINANIEM I PASOWANIEM:

NOWE MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE

Zestaw do wykańczania wnętrz umożliwia 
różnorodne prace podłogowe i montażowe
W zestawie: 1 x piła do cięcia wgłębnego 32 mm HCS  
(do drewna) 1 x bimetalowa piła segmentowa 85 mm  
(do drewna i metalu) 1 x sztywny skrobak 52 mm HCS  
1 x bimetalowa piła do cięcia wgłębnego 32 mm (do  
metalu) 

Zestaw do płytek umożliwia różnorodne  
prace remontowe
W zestawie: 1 x piła segmentowa 85 mm WS (do płytek 
ceramicznych) 1 x trójkątna płyta szlifierska 78 mm WS  
(do płytek ceramicznych) 1 x sztywny skrobak 52 mm HCS  
1 x bimetalowa piła do cięcia wgłębnego 32 mm (do  
metalu) 

Zalecany osprzęt

€ 48,50
z podatkiem 
VAT = 
€ 40,76*

 Nr katalogowy 626420000

€ 64,90
z podatkiem 
VAT = 
€ 54,54*

 Nr katalogowy 626419000

Dane techniczne MT 18 LTX
Napięcie akumulatora 18 V
Częstotliwość oscylacji 7.000 - 18.000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo 1,6 °
Trójkątna płyta szlifierska,  
długość boku 93 mm

Ciężar z akumulatorem 2,0 Ah 1,8 kg

MT 18 LTX 
nn Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej  
z urządzeniem zasilanym sieciowo
nn Niezastąpione w pracach wykończeniowych, idealne do przecinania, 
szlifowania, zeskrobywania i piłowania tarnikiem różnych 
materiałów
nn Szybkie i mocne dzięki połączeniu kąta oscylacji 
3,2° z elektroniką VTC zapewniającą stałą 
prędkość pracy również pod obciążeniem
nn Uchwyt narzędziowy zapewniający maksymalną 
kompatybilność z akcesoriami innych 
producentów
nn Bardzo jasne oświetlenie LED gwarantujące dobre 
oświetlenie miejsca pracy

Multinarzędzie akumulatorowe 18 V

W komplecie z każdym modelem:
piła do cięcia wgłębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep,  
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, 
adapter do odciągu wiórów, multiadapter

W komplecie  
bimetalowa piła segmentowa 85 mm (do drewna i metalu), sztywny skrobak 
52 mm HCS, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V 
»AIR COOLED«, walizka z tworzywa sztucznego

W komplecie: 
bimetalowa piła segmentowa 85 mm BiM (do drewna i metalu), 
sztywny skrobak 52 mm HCS, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), 
ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka MetaLoc, 
wkład do walizki MetaLoc

W komplecie  
brak akumulatora, brak ładowarki, 
wkład do walizki MetaLoc€ 219,00

z podatkiem 
VAT = 
€ 260,61*

 Nr katalogowy 613021890

€ 339,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 403,41*

 Nr katalogowy 613021710

€ 319,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 379,61*

 Nr katalogowy 613021510

Która kapówka do jakich zastosowań?

    

Parametry techniczne
KGS 216 M /  
KGS 18 LTX 216

KGSV 216 M KGS 254 M KGS 305 M KS 305 Plus KGS 254 Plus KGS 315 Plus 

Maks. przekrój obrabiane-
go przedmiotu przy 90°/90°

65 mm
305 mm

65 mm
305 mm

92 mm
305 mm

105 mm
305 mm

77 mm1) 
200 mm

90 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Maks. przekrój obrabiane-
go przedmiotu przy 45°/45° 

36 mm
205 mm

36 mm
205 mm

47 mm
205 mm

67 mm
205 mm

35 mm
140 mm

54 mm
214 mm

76 mm
223 mm

Powierzchnia odkładcza dł. x szer. 730 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 775 x 340 mm 1.080 x 225 mm 1.000 x 365 mm 1.070 x 365 mm

Piła tarczowa /  
liczba zębów*

Ø 216 mm/40 Ø 216 mm/60 Ø 254 mm/48 Ø 305 mm/56 Ø 305 mm/80 Ø 254 mm/60 Ø 315 mm/84

Możliwość regulacji:

 n stół obrotowy lewo/
prawo (maks.)
 n głowica lewo/ 
prawo (maks.)

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/58°  
47°/47°

47°/60°
46°/46°

47°/60°
46°/46°

Moc znamionowa  
(S6 20%) 1500 W / 18 V 1700 W 1800 W 2000 W 2000 W 2000 W 2200 W

Ciężar 13,5 kg / 13,6 kg 13,5 kg 16,3 kg 19,6 kg 19 kg 24 kg 26 kg

* liczba zębów standardowej piły tarczowej
1) z ogranicznikiem dodatkowym (gł. x szer.) 100 x 150 mm

Zastosowanie

Mobilne wykorzystanie 
do różnego rodzaju cięcia nnn nnn nnn nnn nn nn nn

Prace przygotowawcze 
w warsztacie nn nn nn nnn nnn nnn nnn

Czyste cięcie w 
zamkniętych 
pomieszczeniach

nn nn nn nn nn nnn nnn

Cięcie profili 
aluminiowych nn nn** nn**

Wycinanie rowków nnn nnn nnn nnn nnn nnn

** za pomocą piły tarczowej »multi cut« (osprzęt)

Wyposażenie

Pochylenie piły tarczowej w lewo w lewo w lewo w lewo w lewo/prawo w lewo/prawo w lewo/prawo

System odciągu wiórów efektywny efektywny efektywny efektywny efektywny optymalny (2-punktowy) optymalny (2-punktowy)

Funkcja posuwu i ogra-
nicznik głębokości cięcia 
(np. do wycinania rowków)

l l l l l l

Laser, zasilany napięciem z sieci l l l l l l l

l l l l ¡ ¡ ¡

System Quick do szybkiej wymiany 
piły tarczowej bez użycia narzędzi l l

Funkcja łagodnego rozruchu l l l l

Zmienne obroty l l l

Zastrzega się możliwość zmiany kolorów przedstawionych na ilustracjach nnn dobra przydatność
nnnn optymalna przydatność

Wyposażenie:
l standardowe
¡ opcjonalne

PILARKI

*Cena sugerowana przez producenta.

Szlifowanie i cięcie Pilarki

Oświetlenie robocze,  
zasilane sieciowo
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Kapówki - pilarki do cięcia kątowego i ukośnego

Dane techniczne Kapówka akumulato-
rowa KGS 18 LTX 216 z 
funkcją posuwu, 18 V

Kapówka KGS 216 M 
z funkcją posuwu

Kapówka KGSV 216 M 
z funkcją posuwu

Kapówka KGS 254 M 
z funkcją posuwu

Kapówka KGS 305 M  
z funkcją posuwu

Maks. przekrój obrabianego przedmiotu

- cięcie proste 90°/90° 305 x 65 mm 305 x 65 mm 305 x 65 mm 305 x 92 mm 305 x 105 mm

- podwójny skos 45°/45° 205 x 36 mm 205 x 36 mm 205 x 36 mm 205 x 47 mm 205 x 67 mm

Regulacja stołu obrotowego lewo/prawo 47°/47° 47°/47° 47°/47° 47°/47° 47°/47°

Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo 47°/2° 47°/2° 47°/2° 47°/2° 47°/2°

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4.200 /min 5.000 /min 2.500 – 5.500 /min 4.500 /min 3.700 /min

Średnica piły tarczowej 216 mm 216 mm 216 mm 254 mm 305 mm

Ciężar 13,6 kg 13,5 kg 13,5 kg 16,3 kg 19,6 kg

W komplecie: piła tarczowa z zębami 
naprzemiennymi  
(40 zębów), 2 akumu-
latory Li-Power (18 V / 
5,2 Ah), ładowarka ASC 
30–36 V „AIR COOLED“

piła tarczowa z 
zębami 
naprzemiennymi  
(40 zębów)

piła tarczowa z zębami 
płaskimi/trapezowymi 
(60 zębów)

piła tarczowa z 
zębami 
naprzemiennymi  
(48 zębów)

piła tarczowa z zębami 
naprzemiennymi  
(56 zębów)

W komplecie z każdym modelem: 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do mocowania obrabianego elementu, klucz do wymiany piły 
tarczowej, worek na wióry, laser, LED

Numer katalogowy 619001650 619260000 619261000 602540000 619305000

Z podatkiem VAT / bez VAT 819,91 € / 689,00 € 284,41 € / 239,00 € 391,51 € / 329,00 € 379,61 € / 319,00 € 593,81 € / 499,00 €

Kapówka  
KS 305 Plus

Kapówka  
KGS 254 Plus z funkcją 
posuwu

Kapówka  
KGS 315 Plus z funkcją 
posuwu 

Maks. przekrój obrabianego przedmiotu

- cięcie proste 90°/90° 200 x 77 mm 305 x 90 mm 320 x 120 mm

- podwójny skos 45°/45° 140 x 35 mm 214 x 54 mm 223 x 76 mm

Regulacja stołu obrotowego lewo/prawo 47°/58° 47°/60° 47°/60°

Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo 47°/47° 46°/46° 46°/46°

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3.700 /min 3.900 – 5.150 /min 3.100 – 4.100 /min

Średnica piły tarczowej 305 mm 254 mm 315 mm

Ciężar 19 kg 24 kg 26 kg

W komplecie: piła tarczowa z zębami na-
przemiennymi (80 zębów), 
ogranicznik dodatkowy

piła tarczowa z zębami 
naprzemiennymi  
(60 zębów)

piła tarczowa z zębami 
naprzemiennymi  
(84 zęby)

W komplecie z każdym modelem: 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do mocowania 
obrabianego elementu, klucz do wymiany piły tarczowej, adapter do odciągu 
wiórów, laser

Numer katalogowy 0103050100 0102540300 0103150000

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 593,81 € / 499,00 € 891,31 € / 749,00 € 1.153,11 € / 969,00 €

Specjalny osprzęt do kapówek i pilarek ukosowych

Stojak pod urządzenie Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Podstawa KSU 250 Mobile 
 n Zamontowane kółka ułatwiają użytkowanie na budowie i podczas montażu
 n Podstawa z rozsuwanymi poszerzeniami stołu w solidnym wykonaniu
 n Poszerzenie stołu z podwójnym podparciem do ciężkich przedmiotów 

poddawanych obróbce 
 n Łatwy mechanizm składania; możliwość złożenia również z zamontowaną pilarką
 n Dwie wysokości robocze - możliwość pracy w pozycji wyprostowanej lub klęczącej
 n Wymaga niewielkiej przestrzeni magazynowej
 n Dzięki uniwersalnym wspornikom maszynowym (montowanym bez użycia 

narzędzi) nadaje się również do wszystkich popularnych kapówek znanych 
producentów

Długość całkowita 150 - 250 cm
Maksymalne obciążenie w części środkowej: 250 kg
Ciężar: 36 kg
Wysokość stołu roboczego: 38 / 89 cm

631318000 392,00 € / 329,41 €

Stołowe pilarki tarczowe
 

Dane techniczne Stołowa pilarka tarczowa TS 216 z 
podstawą i funkcją wózka

Stołowa pilarka tarczowa TS 254 z 
podstawą i funkcją wózka

Pilarka podstołowa UK 333 z 
wyposażeniem 

Wielkość stołu (min./maks.) 585 / 780 x 630 / 930 mm 670 x 970 x 715 / 995 mm 1.600 x 1.287 x 420 mm

Wysokość cięcia 0 – 63 mm 0 – 87 mm 0 – 70 mm

Maks. wysokość cięcia 90/45° 63 mm / 43 mm 87 mm / 50 mm 70 mm/49 mm

Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym 425 mm 630 mm 700 mm

Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym 165 mm 200 mm 685 mm

Ciężar 28,5 kg 33,4 kg 63 kg

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.000 /min 4.200 /min 1.800 – 4.500 /min

W komplecie: piła tarczowa z zębami 
naprzemiennymi z węglików 
spiekanych (30 zębów), podstawa, 
koła z twardej gumy, ogranicznik 
wzdłużny, ogranicznik kątowy, 
przedłużenie stołu, poszerzenie 
stołu (z lewej strony), poszerzenie 
stołu (z prawej strony), instalacja 
do odsysania wiórów, przewód 
gumowy (3 m), popychacz

piła tarczowa z zębami  
naprzemien nymi z węglików 
spiekanych (40 zębów), podstawa, 
koła z twardej gumy, ogranicznik 
wzdłużny, ogranicznik kątowy, 
przedłużenie stołu, poszerzenie 
stołu (z prawej strony), schowek na 
piłę, instalacja do odsysania 
wiórów, przewód gumowy (3 m), 
popychacz

piła tarczowa z zębami naprzemien-
nymi z węglików spiekanych  
(36 zębów), składana podstawa, 
ogranicznik uniwersalny, klin 
rozszczepiający, wskaźnik wysokości 
cięcia, popychacz, instalacja do 
odsysania wiórów, poszerzenie stołu, 
ogranicznik wzdłużny, przedłużenie 
stołu, sanki prowadzące z profilem 
ograniczającym 700 mm

Numer katalogowy 600667000 600668000 0193330000

Z podatkiem VAT / bez VAT 891,31 € / 749,00 € 1.022,21 € / 859,00 € 2.128,91 € / 1.789,00 €

Dane techniczne Budowlana pilarka tarczowa  
BKS 400 Plus – 3,1 WNB 
(zmontowana)

Budowlana pilarka tarczowa  
BKH 450 Plus - 5,5 DNB 
(zmontowana)

Wielkość stołu 1.030 x 660 mm 1.030 x 660 mm

Wysokość cięcia 127 mm 20 – 140 mm

Maks. szerokość cięcia

- z ogranicznikiem wzdłużnym 300 mm 300 mm

- z dodatkowym stołem 1.300 mm 1.300 mm

Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym 260 mm 260 mm

Ciężar 88 kg 102 kg

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2800 /min 2750 /min

W komplecie: piłą tarczowa z zębami 
trapezowymi płaskimi z węglików 
spiekanych (28 zębów), ogranicznik 
wzdłużny, ogranicznik kątowy z 
możliwością docinania klinów, 
przedłużenie stołu, osłona, hak do 
podnoszenia, popychacz

piłą tarczowa z zębami trapezowymi 
płaskimi z węglików spiekanych  
(32 zęby), ogranicznik wzdłużny, 
ogranicznik kątowy z możliwością 
docinania klinów, przedłużenie 
stołu, osłona, hak do podnoszenia, 
przemiennik faz, popychacz

Numer katalogowy 0104003000 0104705000

Z podatkiem VAT / bez VAT 1.129,31 € / 949,00 € 1.617,21 € / 1.359,00 €

Stojak pod urządzenie Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Podstawa KSU 400
 n Podstawa z rozsuwanymi poszerzeniami stołu, połączone w stabilną 

konstrukcję
 n Dzięki uniwersalnym wspornikom maszynowym (montowanym bez użycia 

narzędzi) nadaje się również do wszystkich popularnych kapówek znanych 
producentów

 n Stabilne nogi z regulacją wysokości
Maks. długość całkowita: 400 cm
Maks. obciążenie w części środkowej: 250 kg
Ciężar: 25 kg

0910066110 401,00 € / 336,97 €

Podstawa UMS
 n Zapewnia optymalną wysokość roboczą i stabilność
 n Możliwość złożenia do kompaktowych rozmiarów
 n Wyposażona w system poziomowania
 n Zmontowana w całości

Wysokość stołu roboczego: 83 cm
Ciężar: 12 kg
Maksymalne obciążenie: 250 kg
Do stosowania z modelami: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 
M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus,  
KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift, DH 330

631317000 118,00 € / 99,16 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Pilarki Pilarki
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Ręczne pilarki tarczowe

Dane techniczne Ręczna pilarka tarczowa  
KS 55 FS,  
1200 W

Ręczna pilarka tarczowa z 
funkcją zagłębiarki  
KSE 55 Vario Plus, 1200 W

Ręczna pilarka tarczowa  
KS 66 Plus,  
1400 W

Akumulatorowa ręczna 
pilarka tarczowa  
KSA 18 LTX, 18 V

Maks. głębokość cięcia przy 90° 55 mm 55 mm 66 mm 53,5 mm

Maks. głębokość cięcia przy 45° 39 mm 40 mm 47 mm 42 mm

Zakres nachylenia od/do 0 °/+ 47 ° 0 °/+ 45 0 °/+ 45 ° 0 °/+ 50°

Prędkość obrotowa na 
biegu jałowym

5.600 /min 2.000–5.200 /min 4.200 /min 2.700 /min

Ciężar (bez kabla) 4 kg 3,7 kg 5,5 kg 4,3 kg

W komplecie: piła tarczowa z węglików 
spiekanych (18 zębów), 
ogranicznik wzdłużny, króciec 
do podłączenia odsysania 
wiórów, klucz sześciokątny, 
MetaLoc IV

piła tarczowa z węglików 
spiekanych (42 zęby), 
aluminiowy ogranicznik 
wzdłużny, króciec do 
podłączenia odsysania wiórów, 
klucz sześciokątny, MetaLoc IV

piła tarczowa z węglików 
spiek anych (14 zębów), 
aluminiowy ogranicznik 
wzdłużny, króciec do podłąc-
zenia odsysania wiórów, klucz 
sześciokątny, MetaLoc IV

piła tarczowa z węglików 
spiekanych (18 zębów), ogra-
ni  cznik wzdłużny, klucz sześ-
cio kątny, 2 akumulatory Li-
Power (18 V / 5,2 Ah), łado  warka 
ASC 30–36 V „AIR COOLED“

Numer katalogowy 600955700 601204700 600544700 602268870

Z podatkiem VAT / bez VAT 224,91 € / 189,00 € 403,41 € / 339,00 € 391,51 € / 329,00 € 570,01 € / 479,00 €

Piły tarczowe »power cut«

Piły tarczowe do ręcznych pilarek tarczowych i półstacjonarnych / stacjonarnych pilarek tarczowych

 n Do cięć zgrubnych i średniodokładnych przy szybkim posuwie roboczym i niedużej mocy pilarki tarczowej
 n Dobre rezultaty cięcia wzdłużnego w litym drewnie
 n Warunkowo nadaje się do cięcia drewna budowlanego z gwoździami i resztkami betonu
 n W przypadku drewna laminowanego lub innych materiałów kompozytowych możliwe jedynie cięcie zgrubne
 n Gniazdo z dodatkowym otworem w piłach tarczowych o średnicy 216, 250, 254 i powyżej 300 mm

Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia Do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

160 x 2,2 x 20 HW/CT 10 WZ 1,4 22° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628002000 35,50 € / 29,83 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 14 WZ 1,4 25° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628005000 38,10 € / 32,02 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 16 FZ/FA 1,4 12° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628006000 47,90 € / 40,25 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 24 WZ 1,8 5° ujemny KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628009000 146,00 € / 122,69 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 24 WZ 1,6 5° ujemny KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / 
KGS 254 I Plus

628220000 77,00 € / 64,71 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WZ 1,8 20° TS 254, TK 250 628025000 66,00 € / 55,46 €

315 x 2,8 x 30 HW/CT 20 FZ 1,8 22° TKHS 315, KGT 300 628015000 85,50 € / 71,85 €

400 x 3,5 x 30 HW/CT 28 FZ/FA 2,5 10° BKS 400 628018000 94,50 € / 79,41 €

400 x 3,5 x 30 HW/CT 60 WZ 2,5 15° BKS 400 628019000 146,00 € / 122,69 €

450 x 3,5 x 30 HW/CT 32 FZ/FA 2,5 10° BKS 450 Plus / BKH 450 Plus 628020000 117,00 € / 98,32 €

450 x 3,8 x 30 HW/CT 66 WZ 2,8 15° BKS 450 Plus / BKH 450 Plus 628021000 196,00 € / 164,71 €

Piły tarczowe »precision cut«

Piły tarczowe do ręcznych pilarek tarczowych i półstacjonarnych / stacjonarnych pilarek tarczowych

 n Bardzo szeroki zakres zastosowania w obróbce drewna
 n Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
 n Dobrze nadają się do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub fornirowanych, płyt 

MDF, materiałów kompozytowych
 n Wymagana większa moc pilarki tarczowej
 n Gniazdo z dodatkowym otworem w piłach tarczowych o średnicy 216, 250, 254 i powyżej 300 mm

 Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia Do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

160 x 1,6 x 20 / 16 HW/CT 24 WZ 1,1 22° KSAP 18, KSA 18 LTX 628030000 65,00 € / 54,62 €

160 x 2,2 x 20 HW/CT 24 WZ 1,4 20° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628031000 65,00 € / 54,62 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 48 WZ 1,4 15° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628035000 76,00 € / 63,87 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WZ 1,8 5° ujemny KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628041000 95,50€ / 80,25 €

220 x 2,4 x 30 HW/CT 36 WZ 1,6 10° UK 290 / UK 333 / Secanta 628042000 66,50 € / 55,88 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WZ 1,6 20° TS 254, TK 250 628059000 93,50 € / 78,57 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WZ 1,8 5° ujemny KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / 
KGS 254 I Plus

628221000 97,00 € / 81,51 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 60 WZ 1,8 5° ujemny KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / 
KGS 254 I Plus 

628222000 110,00 € / 92,44 €

Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

305 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WZ 1,8 5° ujemny KS 305 Plus, KGS 305 628227000 107,00 € / 89,92 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 60 WZ 1,8 5° ujemny KS 305 Plus, KGS 305 628228000 132,00 € / 110,92 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 84 WZ 1,8 5° ujemny KS 305 Plus, KGS 305 628229000 143,00 € / 120,17 €

315 x 2,4 x 30 HW/CT 84 WZ 1,8 5° ujemny KS 315 Plus, KGS 305 628225000 143,00 € / 120,17 €

315 x 2,8 x 30 HW/CT 84 WZ 1,8 10° KS 305, KGT 300, TKHS 315 628058000 149,00 € / 125,21 €

Piły tarczowe „Classic" do pilarek tarczowych półstacjonarnych / stacjonarnych

 n Bardzo szeroki zakres zastosowania w obróbce drewna
 n Dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
 n Dobrze nadają się do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub fornirowanych, płyt 

MDF, materiałów kompozytowych
 n Wymagana większa moc pilarki tarczowej

Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia Do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

216 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WZ 1,8 5° ujemny KS 216 M / KGS 216 M 628060000 31,10 € / 26,13 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 30 WZ 1,6 22° TS 216 628062000 42,90 € / 36,05 €

216 x 1,8 x 30 HW/CT 40 WZ 1,2 5° KGS 18 LTX 216 628065000 29,90€ / 25,13 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WZ 1,8 5° ujemny KGS 254 M 628061000 36,30 € / 30,50 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 56 WZ 1,6 5° ujemny KGS 305 M 628064000 44,90 € / 37,73 €

Piły tarczowe »multi cut«

Piły tarczowe do ręcznych pilarek tarczowych i półstacjonarnych / stacjonarnych pilarek tarczowych

 n Uniwersalne zastosowanie w przypadku wymagających materiałów
 n Wysoka jakość cięcia, np. laminatów, cienkościennych profili syntetycznych, aluminiowych, miedzianych i mosiężnych
 n Nadaje się idealnie do wielu zastosowań przy wykańczaniu wnętrz
 n Perfekcyjne rezultaty cięcia, również cięć poprzecznych w litym drewnie, surowych, laminowanych lub fornirowanych płytach wiórowych, 

płytach MDF
 n Wymagana bardzo duża moc pilarki tarczowej
 n Stosunkowo wolny posuw roboczy piły
 n Gniazdo z dodatkowym otworem w piłach tarczowych o średnicy 216, 250, 254 i powyżej 300 mm

Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia Do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

160 x 2,2 x 20 HW/CT 42 WZ 1,4 15° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628072000 73,50 € / 61,67 €

160 x 2,2 x 20 HW/CT 54 FZ/TZ 1,4 8° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628073000 85,50 € / 71,85 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 56 FZ/TZ 1,4 8° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628077000 97,50 € / 81,93 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 64 FZ/TZ 1,6 10° TS 216 628063000 106,00 € / 89,08 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/TZ 1,8 5° ujemny KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628083000 111,00 € / 93,28 €

220 x 2,6 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,6 10° UK 290 / UK 333 / Secanta 628084000 124,00 € / 104,20 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,6 5° TS 254, TK 250 628093000 134,00 € / 112,61 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,8 5° ujemny KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / 
KGS 254 I Plus

628223000 139,00 € / 116,81 €

Piły tarczowe „Classic" do pilarek tarczowych półstacjonarnych / stacjonarnych

 n Uniwersalne zastosowanie w przypadku wymagających materiałów
 n Wysoka jakość cięcia, np. laminatów, cienkościennych profili syntetycznych, aluminiowych, miedzianych i mosiężnych
 n Nadaje się idealnie do wielu zastosowań przy wykańczaniu wnętrz
 n Perfekcyjne rezultaty cięcia, również cięć poprzecznych w litym drewnie, surowych, laminowanych lub fornirowanych płytach wiórowych, 

płytach MDF
 n Wymagana bardzo duża moc pilarki tarczowej
 n Stosunkowo wolny posuw roboczy piły

Średnica x 
szerokość cięcia 
x otwór
mm

Materiał Liczba 
zębów

Kształt 
zęba

Grubość 
tarczy pod-
stawowej 
mm

Kąt natarcia Do stosowania w modelach Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/TZ 1,8 5° ujemny KS 216 M / KGS 216 M 628066000 49,90 € / 41,93 €

Szyna prowadząca z osprzętem Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

Prowadnica
 n Stabilny, anodowany profil aluminiowy
 n Powłoka antypoślizgowa gwarantująca bezpieczne przyłożenie prowadnicy i 

ochronę obrabianego przedmiotu przed zarysowaniem
 n Nastawialny bez luzów liniał prowadzący

Może być stosowana do oferowanych przez Metabo wyrzynarek, ręcznych pilarek 
tarczowych oraz frezarek górnowrzecionowych OFE 738 i Of E 1229 Signal (przy 
użyciu odpowiedniego osprzętu); możliwość bezpośredniego stosowania z  
KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus
Długość całkowita: 1500 mm

631213000 107,00 € / 89,92 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Pilarki Pilarki
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Wyrzynarki

Dane techniczne Wyrzynarka wahadłowa z 
elektroniką STE 140 Plus, 
750 W

Wyrzynarka wahadłowa z 
elektroniką STEB 140 Plus, 
750 W

Wyrzynarka 
akumulatorowa STA 18 
LTX 140, 18 V

Wyrzynarka akumulatorowa 
STA 18 LTX, 18 V

Maks. grubość materiału

- drewno 140 mm 140 mm 140 mm 135 mm

- metale nieżelazne 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

- blacha stalowa 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Stopnie skoków wahadłowych 4 4 4 4

Ciężar (bez kabla) 2,5 kg 2,6 kg 2,9 kg 2,8 kg

W komplecie: króciec odsysający, osłona 
szklana, płytka ochronna 
Pertinax, płytka ochronna z 
filcem, adapter do szyny 
prowadzącej, wkładka 
przeciwodpryskowa, 
brzeszczot do drewna 
„professional“ (cięcie bez 
wyrywania materiału), 
brzeszczot Universal 
„pionier“, MetaLoc II

króciec odsysający, osłona 
szklana, płytka ochronna 
Pertinax, płytka ochronna z 
filcem, adapter do szyny 
prowadzącej, wkładka 
przeciwodpryskowa, 
brzeszczot do drewna 
„professional“ (cięcie bez 
wyrywania materiału), 
brzeszczot Universal 
„pionier“, MetaLoc II

króciec odsysający, osłona 
szklana, płytka ochronna z 
tworzywa sztucznego, 
wkładka przeciwod-
pryskowa, 2 akumulatory 
Li-Power (18 V / 5,2 Ah), 
ładowarka ASC 30–36 V, 
„AIR COOLED“, walizka z 
tworzywa sztucznego

płytka ochronna z tworzywa 
sztucznego, Hexagonal wrench, 
wkładka przeciwodpryskowa,  
2 akumulatory Li-Power  
(18 V / 5,2 Ah), ładowarka  
ASC 30–36 V, „AIR COOLED“, 
walizka z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 601403700 601404500 601405650 602298650

Z podatkiem VAT / bez VAT 332,01 € / 279,00 € 296,31 € / 249,00 € 593,81 € / 499,00 € 570,01 € / 479,00 € 

Brzeszczoty do wyrzynarek

 Materiał Długość robocza  
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opakowaniu

Nr kat. Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

 
Do drewna, seria »professional« 
Szybkie, czyste i precyzyjne cięcie pod kątem z zachowaniem długiej żywotności

 

 Drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, płyty stolarskie 5–50 mm, do szybkiego cięcia

 szlifowane, rozwarte HCS 74 4,0 mm T 144 D 5 623633000 8,20 € / 6,89 €

 

 Drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, płyty stolarskie 2-15 mm, płyty pilśniowe, do szybkiego cięcia

 szlifowane, rozwarte HCS 126 4,0 mm T 344 D 5 623678000 16,00 € / 13,45 €

 

 Drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe, drewno budowlane, pogrubione

 szlifowane, rozwarte HCS 155 4,0 mm T 744 D 5 623603000 19,40 € / 16,30 €

 Drewno miękkie, sklejka, tworzywa sztuczne 1,5-5 mm, do precyzyjnego cięcia, specjalnie do cięcia krzywoliniowego

 szlifowane pod kątem przyłożenia, szpiczaste uzębienie HCS 57 1,4 mm T 101 AO 5 623651000 8,50 € / 7,14 €

 Drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe, tworzywa sztuczne 3-30 mm, do precyzyjnego cięcia

 szlifowane pod kątem przyłożenia, szlifowane zęby HCS 74 2,5 mm T 101 B 5 623634000 11,70 € / 9,83 €

 

 Drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, płyty stolarskie 10-45 mm, płyty pilśniowe 10-45 mm, do precyzyjnego cięcia

 szlifowane pod kątem przyłożenia, szlifowane zęby HCS 74 4,0 mm T 101 D 5 623635000 11,70 € / 9,83 €

 

 Idealny efekt cięcia z obydwu stron bez wyrwań materiału. UWAGA: wyłączyć skok wahadłowy! Do szybkiego cięcia

 szlifowane pod kątem przyłożenia, szlifowane zęby HCS 93 2,2 mm T 308 5 623998000 14,60 € / 12,27 €

 

 Drewno twarde i miękkie, laminowane panele podłogowe, płyty laminowane, tworzywa sztuczne 3-30 mm, do 
cięcia precyzyjnego, brzeszczot z kłem zanurzeniowym

 szlifowane pod kątem przyłożenia, szlifowane zęby BiM 74 2,7 mm T 101 BF 5 623975000 20,40 € / 17,14 €

Idealny efekt cięcia z obydwu stron bez wyrwań materiału. UWAGA: wyłączyć skok wahadłowy!  
Do szybkiego cięcia, drewno miękkie

szlifowane pod kątem przyłożenia, szlifowane zęby BiM 93 2,2 mm T 308 BF 5 623999000 25,30 € / 21,26 €

Drewno, drewno z gwoździami, metal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

rozwarte, frezowane BiM 106 2,4-5,0 mm, 
progresywna

T 345 XF 5 623677000 20,70 € / 17,39 €

Wyrzynarki z brzeszczotem szablastym

Dane techniczne Elektroniczna wyrzynarka 
wahadłowa z brzeszczotem 
szablastym PSE 1200, 1200 W

Akumulatorowa wyrzynarka z 
brzeszczotem szablastym  
ASE 18 LTX, 18 V

Akumulatorowa wyrzynarka z 
brzeszczotem szablastym 
PowerMaxx ASE, 10,8 V

Częstotliwość skoków na biegu jałowym 0 – 2.600 /min 0 – 2.700 /min 0 – 3.100 /min

Skok brzeszczotu 28 mm 30 mm 13 mm

Ciężar (bez kabla) 4 kg 3,6 kg 1,5 kg

W komplecie: walizka narzędziowa z tworzywa 
sztucznego

Hexagonal wrench, 2 akumulatory  
Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka 
narzędziowa z tworzywa sztucznego

2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), 
ładowarka LC 40, walizka Meta Loc, 
brzeszczot szablasty do drewna i 
metalu, brzeszczot do metalu

Numer katalogowy 601301000 602269650 602264750

Z podatkiem VAT / bez VAT 308,21 € / 259,00 € 570,01 € / 479,00 € 332,01 € / 279,00 €

Brzeszczoty szablaste z chwytem uniwersalnym 1/2"

 Wersja wykonania Materiał Długość  
całko wita mm

Grubość
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opakowaniu

Nr kat. Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

 

 Blachy 0,7-3 mm, profile Ø 0,5-100 mm, profile 0,5-100 mm

 rozwarte, frezowane BiM 150 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 922 EF 5 631454000 20,70 € / 17,39 €

 

 Blachy 1,5-4 mm, profile Ø 5-175 mm, profile 5-175 mm, do cięć precyzyjnych

 rozwarte, frezowane BiM 225 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 1122 EF 5 631493000 31,20 € / 26,22 €

 

 Blachy 3-8 mm, rury, profile Ø 10-100 mm

 rozwarte, frezowane BiM 150 0,9 1,8 mm/ 14 TPI S 922 BF 5 631491000 20,70 € / 17,39 €

 

 Blachy 3-8 mm, rury, profile Ø 10-175 mm, cięcie precyzyjne

 rozwarte, frezowane BiM 225 0,9 1,8 mm/ 14 TPI S 1122 BF 5 631494000 31,20 € / 26,22 €

 

Blachy 3-8 mm, profile

rozwarte, frezowane BiM 100 0,9 2 mm/ 14 TPI S 522 BF 5 628267000 18,80 € / 15,80 €

Blachy 0,7-3 mm, profile

rozwarte, frezowane BiM 100 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 522 EF 5 628268000 18,80 € / 15,80 €

 Materiał Długość robocza  
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opakowaniu

Nr kat. Z podatkiem VAT / 
bez podatku VAT

Do metalu, seria »classic«

Blachy stalowe 1-3 mm, metale nieżelazne

frezowane, falowane HSS 51 1,2 mm T 118 A 5 623637000 11,70 € / 9,83 €

Blachy stalowe 2,5-6 mm, metale nieżelazne

frezowane, falowane HSS 51 2,0 mm T 118 B 5 623638000 11,70 € / 9,83 €

Blachy stalowe 1-3 mm, metale nieżelazne, materiały wielowarstwowe

frezowane, falowane HSS 106 1,2 mm T 318 A 5 623629000 20,30 € / 17,06 €

Blachy stalowe 2,5-6 mm, materiały wielowarstwowe 2-120 mm, metale nieżelazne, pleksiglas

frezowane, rozwarte BiM 150 2,0 mm T 718 BF 5 623604000 31,90 € / 26,81 €

Do płyt gipsowo-kartonowych / materiałów cementowych, seria »expert«

Do zastosowań specjalnych, np. płyty gipsowo-kartonowe, materiały cementowe

Płyty gipsowo-kartonowe, płyty włókno-cementowe 5-50 mm, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym 5-20 mm

szlifowane HM 74 4,3 mm T 141 HM 1 623652000 18,80 € / 15,80 €

Płyty gipsowo-kartonowe, płyty włókno-cementowe 5-80 mm, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym 5-50 mm

szlifowane HM 106 4,3 mm T 341 HM 3 623671000 53,50 € / 44,96 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Pilarki Pilarki
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Wersja wykonania Materiał Długość  
całko wita mm

Grubość
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opako- 
waniu

Nr kat. Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Drewno, drewno z gwoździami lub elementami metalowymi Ø 5-150 mm, blachy, rury, profile 3-18 mm, tworzywa sztuczne 5-150 mm

rozwarte, frezowane BiM 200 1,25 progresywna S 3456 XF 5 631915000 34,30 € / 28,82 €

Drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, płyty wiórowe

rozwarte, frezowane BiM 100 0,9 4 mm/ 6 TPI S 511 DF 5 628265000 25,50 € / 21,43 €

Drewno, metal, tworzywa sztuczne

rozwarte, frezowane BiM 100 0,9 1,4-1,8 mm/ 14-18 
TPI

S 522BEF 5 628266000 25,50 € / 21,43 €

Do drewna i metalu, seria »professional«

Brzeszczoty szablaste do szybkiego, stabilnego cięcia podczas ciężkich prac, grubość > 1,0 mm

 Wersja wykonania Materiał Długość  
całko wita mm

Grubość
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opako- 
waniu

Nr kat. Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Drewno 10-100 mm, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, ramy okienne, specjalnie do cięcia wgłębnego

rozwarte, frezowane BiM 150 1,25 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI S 611VF 5 631984000 22,60 € / 18,99 €

Drewno, drewno z gwoździami lub elementami metalowymi Ø 10-100 mm, tworzywa sztuczne, do prac wyburzeniowych i remontowych

rozwarte, frezowane BiM 150 1,6 4,3 mm/ 6 TPI S 610 DF 5 631925000 28,50 € / 23,95 €

Drewno, drewno z gwoździami lub elementami metalowymi Ø 10-175 mm, tworzywa sztuczne, do prac wyburzeniowych i remontowych

rozwarte, frezowane BiM 225 1,6 4,3 mm/ 6 TPI S 1110 DF 5 631926000 49,50 € / 41,60 €

Do zastosowań specjalnych, seria »expert«

Optymalny brzeszczot szablasty do każdego zastosowania specjalnego

 Wersja wykonania Materiał Długość  
całko wita mm

Grubość
mm

Podziałka 
uzębienia

Odpowiada 
typowi Bosch

Ilość w  
opako- 
waniu

Nr kat. Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Gazobeton 10-250 mm, cegła 10-250 mm, fibrobeton, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

ostrza z węglików 
spiekanych, rozwarte

HM 300 1,5 8,5 mm/ 3 TPI S 1241 HM 1 631146000 36,00 € / 30,25 €

Płyty gipsowo-kartonowe, do czystych cięć

rozwarte, frezowane BiM 100 0,9 4,2 mm/ 6 TPI S 528 DF 5 628264000 25,50 € / 21,43 €

Płyty gipsowo-kartonowe 8-100 mm, do czystych cięć

rozwarte, frezowane BiM 150 1,25 4,3 mm/ 6 TPI S 628 DF 5 631907000 25,90 € / 21,76 €

Kamień murowy, cegły, beton komórkowy, płyty warstwowe cementowe, do materiałów o grubości < 215 mm

HM 305 1,5 12,7 mm/ 2 TPI S 1243 HM 1 631917000 58,50 € / 49,16 €

Kamień murowy, cegły, beton komórkowy, płyty warstwowe cementowe, do materiałów o grubości < 365 mm

HM 455 1,5 12,7 mm/ 2 TPI S 2243 HM 1 631918000 82,50 € / 69,33 €

SPRĘŻONE POWIETRZE I POMPY

Dane techniczne Power 400-20 W OF
Moc znamionowa 1,7 kW
Wydajność na ssaniu 330 l/min
Wydajność na tłoczeniu 200 l/min
Wielkość zbiornika 20 l
Maks. ciśnienie 10 bar
Ciężar 45 kg

Power 400-20 W OF
nn Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego zastosowania w 
pracach wykończeniowych i na budowach 
nn Możliwość zamocowania i transportu skrzynek Metaloc lub innych popularnych 
systemów 
nn Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i bezpieczny transport na 
budowie

W komplecie:
2 szybkozłączki uniwersalne

€ 969,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.153,11*

 Nr kat. 601546000

Sprężarka bezolejowa klasy Power

Power 280-20 W OF
nn Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do 
wszechstronnego zastosowania w pracach 
wykończeniowych i na budowach 
nn Możliwość zamocowania i transportu skrzynek 
Metaloc lub innych popularnych systemów 
nn Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i 
bezpieczny transport na budowie

Power 180-5 W OF
nn Przenośny kompresor montażowy - idealny do 
zszywaczy i gwoździarek oraz do przeprowadzania 
prób ciśnieniowych rurociągów
nn Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe 
osłonięte ramą rurową

W komplecie:
2 szybkozłączki uniwersalne

W komplecie:
szybkozłączka uniwersalna

Dane techniczne Power 280-20 W OF
Moc znamionowa 1,7 kW
Wydajność na ssaniu 280 l/min
Wydajność na tłoczeniu 150 l/min
Wielkość zbiornika 20 l
Maks. ciśnienie 10 bar
Ciężar (bez kabla) 40 kg

Dane techniczne Power 180-5 W OF
Moc znamionowa 1,1 kW
Wydajność na ssaniu 160 l/min
Wydajność na tłoczeniu 90 l/min
Wielkość zbiornika 5 l
Maks. ciśnienie 8 bar
Ciężar (bez kabla) 16 kg

Sprężarka bezolejowa klasy Power

Sprężarka bezolejowa klasy Power

€ 489,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 581,91

 Nr kat. 601545000

€ 159,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 189,21*

 Nr kat. 601531000

Power 250-10 W OF
nn Przenośny kompresor montażowy - idealny do 
zszywaczy i gwoździarek oraz do przeprowadzania 
prób ciśnieniowych rurociągów
nn Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe 
osłonięte ramą rurową
nn Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i 
bezpieczny transport na budowie

Sprężarka bezolejowa klasy Power

W komplecie:
2 szybkozłączki uniwersalne

Dane techniczne Power 250-10 W OF 
Moc znamionowa 1,5 kW
Wydajność na ssaniu 220 l/min
Wydajność na tłoczeniu 120 l/min
Wielkość zbiornika 10 l
Maks. ciśnienie 10 bar
Ciężar (bez kabla) 19,8 kg

€ 249,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 296,31*

 Nr kat. 601544000

*Cena sugerowana przez producenta.

Dostępność od lipca 2015 r.

Dostępność od lipca 2015 r.

Dostępność od lipca 2015 r.

Pilarki Sprężone powietrze i pompy

nn Dostępność od lipca 2015 r.
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Sprężarki i osprzęt

Dane techniczne Sprężarka Mega 700-90 D Osprzęt Wąż pneumatyczny SUPER-AIR

Wydajność na ssaniu 650 l/min Długość 10 m

Wydajność na tłoczeniu 520 l/min Średnica 10 mm

Maks. ciśnienie 11 bar Maks. ciśnienie 20 bar

Moc znamionowa 4 kW Wersja wykonania Z szybkozłączką i złączką wtykową

Wielkość zbiornika 90 l Numer katalogowy 0901056056

W komplecie: 3 złącza uniwersalne Z podatkiem VAT / bez VAT 25,30 € / 21,26 €

Numer katalogowy 601542000

Z podatkiem VAT / bez VAT 1,541,05 € / 1,295,00 €

Pistolety wydmuchowe

Dane techniczne Pistolet wydmuchowy BP 200 Pistolet wydmuchowy Alu BPA 15 S

Ciśnienie robocze 3 – 8 bar 4 – 6 bar

Ciężar 0,14 kg 0,28 kg

W komplecie: złączka wtykowa EURO 1/4“, nasadka gumowa na końcówce 
dyszy

złączka wtykowa EURO 1/4“, bezpieczna dysza tłumiąca 
poziom szumu

Numer katalogowy 601581000 601584000

Z podatkiem VAT / bez VAT 14,16 € / 11,90 € 35,58 € / 29,90 €

Zwijacze do węży pneumatycznych

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne Zwijacz węża SA 100 Zwijacz węża ST 200

Długość 20 m 30 m

Średnica wewnętrzna 9 mm 8,5 mm

Średnica zewnętrzna 15 mm 12,5 mm

Maks. ciśnienie 15 bar 12 bar

Ciężar 4 kg 8 kg

W komplecie: 20 m węża pneumatycznego z oplotem tkaninowym, 
szybkozłączka 1/4" i złączka wtykowa 1/4"

30 m elastycznego węża poliuretanowego, szybkozłączka 1/4" z 
przegubem obrotowym 360°

Numer katalogowy 0901054975 0901054568

Z podatkiem VAT / bez VAT 76,00 € / 63,87 € 128,00 € / 107,56 €

Zszywarki / gwoździarki

Dane techniczne Zszywacz pneumatyczny 
DKG 80/16

Zszywacz pneumatyczny 
DKG 90/25

Zszywacz pneumatyczny DKG 
90/40

Zszywacz pneumatyczny 
DKG 114/65

Typ zszywek 80 90 + ES 90 + ES 114

Długość zszywek 4 – 16 mm 13 – 25 mm 13 – 40 mm 32 – 65 mm

Ciśnienie robocze 5 – 7 bar 5 – 7 bar 5 – 7 bar 5 – 8 bar

Ciężar 0,78 kg 0,72 kg 0,93 kg 2,5 kg

W komplecie: EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w 
butelce, okulary ochronne, 
walizka z tworzywa 
sztucznego

EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w butelce, 
okulary ochronne, walizka z 
tworzywa sztucznego

EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w butelce, 
okulary ochronne, walizka z 
tworzywa sztucznego

EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w 
butelce, okulary ochronne

Numer katalogowy 601564500 601565500 601566500 601567500

Z podatkiem VAT / bez VAT 124,95 € / 105,00 € 160,65 € / 135,00 € 255,85 € / 215,00 € 474,81 € / 399,00 €

Dane techniczne Gwoździarka 
pneumatyczna do pinezek 
DPN 25

Gwoździarka pneumatyczna 
do gwoździ sztyftowych 
DSN 50

Dane techniczne Pneumatyczna  
zszywarko-gwoździarka 
DKNG 40/50

Typ gwoździ PN SKN Typ gwoździ SKN

Długość gwoździ 15 – 25 mm 15 – 50 mm Długość gwoździ 15 – 50 mm

Ciśnienie robocze 4,5 – 7 bar 5 – 8 bar Typ zszywek 90 + ES

Zapotrzebowanie powietrza  
na 1 uderzenie

0,34 l 0,66 l Długość zszywek 15 – 40 mm

Ciężar 1 kg 0,92 kg Ciśnienie robocze 5 – 7 bar

W komplecie: EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w 
butelce, okulary ochronne, 
walizka z tworzywa 
sztucznego

EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w butelce, 
okulary ochronne, walizka z 
tworzywa sztucznego

Zapotrzebowanie powietrza 
na 1 uderzenie

0,66 l

Ciężar 1,1 kg

W komplecie: EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“, olej w butelce, 
okulary ochronne, walizka z 
tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 601563500 601568500 Numer katalogowy 601562500

Z podatkiem VAT / bez VAT 243,95 € / 205,00 € 255,85 € / 215,00 € Z podatkiem VAT / bez VAT 255,85 € / 215,00 €

Pistolety do nakładania klejów i past

Dane techniczne Pneumatyczny pistolet do 
nakładania klejów i past DKP 310

Ciśnienie robocze 6 bar

Zapotrzebowanie powietrza 65 l/min

Pojemność tuby 310 ml

Ciężar 0,46 kg

W komplecie: EURO i ARO / Orion, złączka 
wtykowa 1/4“

Numer katalogowy 601573000

Z podatkiem VAT / bez VAT 71,28 € / 59,90 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Sprężone powietrze i pompy Sprężone powietrze i pompy
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Osprzęt do zszywarek i gwoździarek

Zszywki

 n Żywicowane
 n Galwanizowane

Szerokość mm Długość 
całkowita mm

Ilość w opakowaniu Do stosowania w 
modelach

Numer katalogowy Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Typ 80, szerokość grzbietu 12,8 mm / wymiary drutu 0,65 x 0,95 mm

80/10 CNK 12,8 10 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053871 6,45 € / 5,42 €

80/14 CNK 12,8 14 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053898 7,00 € / 5,88 €

Typ 90, szerokość grzbietu 5,8 mm / wymiary drutu 1,05 x 1,27 mm

90/25 CNK 5,8 25 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50, 
KG 90/25, KG 90/40

0901053812 12,10 € / 10,17 €

90/40 CNK 5,8 40 2.000 Kombi 40/50, KG 90/40 0901053847 16,50 € / 13,87 €

Typ 114, szerokość grzbietu 10,8 mm / wymiary drutu 1,60 x 1,40 mm

114/50 CNK 10,8 50 10.000 DKG 114/65 628873000 120,00 € / 100,84 €

114/65 CNK 10,8 65 10.000 DKG 114/65 628874000 171,00 € / 143,70 €

Gwoździe sztyftowe

 n Galwanizowane 
 n Wymiary drutu 0,9 x 1,2 mm

Długość całkowita mm Ilość w opakowaniu Do stosowania w modelach Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

SKN 30 NK 30 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053740 7,00 € / 5,88 €

SKN 50 NK 50 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053782 8,65 € / 7,27 €

Pinezki

 n Ocynkowane 
 n Wymiary drutu 0,64 x 0,64 mm

Długość całkowita mm Ilość w opakowaniu Do stosowania w modelach Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

PN 25 NK 25 10.000 DPN 25 628863000 36,60 € / 30,76 €

Pompy

Dane techniczne Pompa odwadniająca  
DP 18-5 SA

Pompa odwadniająca  
DP 28-10 S Inox

Pompa do wody brudnej  
SP 24-46 SG

Pompa do wody brudnej  
SP 28-50 S Inox

Maks. wydajność tłoczenia 18.000 l/h 28.000 l/h 24.000 l/h 28.000 l/h

Maks. wysokość tłoczenia 12 m 17 m 9 m 12 m

Maksymalna głębokość zanurzania 7 m 7 m 7 m 7 m

Maks. ciśnienie 1,2 bar 1,7 bar 0,9 bar 1,2 bar

Obudowa pompy aluminium stal szlachetna żeliwo szare stal szlachetna

Maksymalna wielkość ziarna 5 mm 10 mm 46 mm 50 mm

Przyłącze tłoczne 1 1/2" gwint wewnętrzny 1 1/2" gwint wewnętrzny 2" gwint wewnętrzny 2" gwint wewnętrzny

Ciężar 10 kg 18,5 kg 17,9 kg 19,3 kg

W komplecie: wyłącznik pływakowy wyłącznik pływakowy wyłącznik pływakowy wyłącznik pływakowy

Numer katalogowy 604111000 604112000 604113000 604114000

Z podatkiem VAT / bez VAT 546,21 € / 459,00 € 998,41 € / 839,00 € 712,81 € / 599,00 € 855,61 € / 719,00 €

Osprzęt Złącze kłowe Storza, gwint 
zewn. 1 1/2”

Złącze kłowe Storza z 
przedłużką 100 mm

Złącze kłowe Storza, gwint 
zewn. 2"

Komplet odpływowy do 
pomp zanurzeniowych do 
brudnej wody, 15 metrów

Numer katalogowy 0903061375 628801000 628800000 0903061294

Z podatkiem VAT / bez VAT 14,70 € / 12,35 € 25,10 € / 21,09 € 18,90 € / 15,88 € 96,50 € / 81,09 €

Opalarki

Dane techniczne Opalarka HE 20-600, 2000 W Opalarka HE 23-650 Control, 2300 W

Przepływ powietrza 150 / 300 / 500 l/min 150 – 250 / 150 – 500 / 500 l/min

Temperatura powietrza 50 / 50 – 600 °C 50 / 50 – 650 °C

Moc znamionowa 2000 W 2300 W

Ciężar (bez kabla) 0,7 kg 0,9 kg

W komplecie: dysza szerokostrumieniowa (50 mm)
dysza redukcyjna (20 mm)
Plastic carry case

dysza szerokostrumieniowa (50 mm)
dysza redukcyjna (9 mm)
dysza reflektorowa
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy 602060500 602365500

Z podatkiem VAT / bez podatku VAT 129,71 € / 109,00 € 165,41 € / 139,00 €

Nożyce do żywopłotu

Dane techniczne Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V, 18 V

Grubość cięcia 18 mm

Długość cięcia 53 cm

Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym 2.700 /min

Ciężar (z akumulatorem) 3,9 kg

W komplecie: pokrowiec do przechowywania, bez akumulatora, bez ładowarki

Numer katalogowy 600463850

Z podatkiem VAT / bez VAT 284,41 € / 239,00 €

Pistolety do nakładania klejów i past

Dane techniczne Pistolet akumulatorowy do nak ładania 
klejów i past KPA 10.8 600, 10,8 V

Pistolet akumulatorowy do nak ładania 
klejów i past KPA 10.8 400, 10,8 V

Osprzęt Numer  
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Ciśnienie wyciskania 4.413 N / 450 kg 4.413 N / 450 kg Tuba do 
wyciskania o 
pojemności  
400 ml łącznie z 
zębatką i 
wyciskaczem do 
powszechnie 
dostępnych w 
handlu nabojów i 
wkładów 
foliowych

630148000

Pojemność tuby 600 ml 400 ml

Do stosowania nabojów, wkładów foliowych nabojów

Ciężar (z akumulatorem) 2,7 kg 2,7 kg

W komplecie: tuba 600 ml 
wyciskacz do wkładów foliowych 
wyciskacz do nabojów 
akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah) 
ładowarka LC 40 

tuba 400 ml 
wyciskacz do wkładów foliowych 
wyciskacz do nabojów 
akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah) 
ładowarka LC 40

Numer katalogowy 602117600 602117610

Z podatkiem VAT / bez 
podatku VAT

427,21 € / 359,00 € 379,61 € / 319,00 €

47,60 € / 
41,00 €

*Cena sugerowana przez producenta.

INNE PRODUKTY

Sprężone powietrze i pompy Inne produkty
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Inne produkty akumulatorowe

Akumulatorowe radio na 
budowę PowerMaxx RC

Akumulatorowe radio na 
budowę RC 14.4 - 18

Akumulatorowy reflektor 
budowlany BSA 14.4-18 LED

‘

Maks. czas pracy naładowanego 
akumulatora

10,8 V / 2,0 Ah: 10,6 h  
10,8 V / 4,0 Ah: 21,2 h  
10,8 V / 5,2 Ah: 27,6 h

14,4 V / 2,0 Ah: 9,2 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 18,4 h  
18 V / 2,0 Ah: 12,3 h  
18 V / 4,0 Ah: 24 h  
18 V / 5,2 Ah: 31,2 h

14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h  
18 V / 2,0 Ah: 2,7 h  
18 V / 4,0 Ah: 5,4 h  
18 V / 5,2 Ah: 7,0 h

Ciężar (bez akumulatora) 2,2 kg 5,3 kg 2,5 kg

W komplecie: 2 Batteries (AAA) for time 
and station memory
kabel przyłączeniowy AUX 
kabel sieciowy 
bez akumulatora

kabel przyłączeniowy AUX 
kabel sieciowy 
bez akumulatora

bez akumulatora,  
bez ładowarki

Numer katalogowy 602113000 602106000 602111850

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

82,11 € / 69,00 € 213,01 € / 179,00 € 201,11 € / 169,00 €

Uniwersalna lampa 
akumula torowa PowerMaxx 
ULA LED

Płaska lampa 
akumulatorowa PowerMaxx 
SLA LED

Uniwersalna lampa 
akumulatorowa  
ULA 14.4-18 LED

Płaska lampa 
akumulatorowa  
SLA 14.4-18 LED

Maks. czas świecenia  
na 1 ładowaniu akumulatora

10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h  
10,8 V / 4,0 Ah: 19 h  
10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h

10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h  
10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h  
10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h

14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 9 h  
18 V / 2,0 Ah: 6,4 h  
18 V / 4,0 Ah: 12,7 h  
18 V / 5,2 Ah: 16,5 h

14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h  
18 V / 2,0 Ah: 4,5 h  
18 V / 4,0 Ah: 9,1 h  
18 V / 5,2 Ah: 11,8 h

Ciężar (bez akumulatora) 0,32 kg 0,42 kg 0,39 kg 0,46 kg

W komplecie: bez akumulatora,  
bez ładowarki

bez akumulatora,  
bez ładowarki

bez akumulatora,  
bez ładowarki

bez akumulatora,  
bez ładowarki

Numer katalogowy 600367000 600369000 600368000 600370000

Z podatkiem VAT / bez VAT 46,41 € / 39,00 € 58,31 € / 49,00 € 70,21 € / 59,00 € 82,11 € / 69,00 €

Osprzęt do akumulatorowego reflektora budowlanego

Statyw Numer 
katalogowy

Z podatkiem VAT /  
bez podatku VAT

Statyw do akumulatorowego reflektora budowlanego
 n Nogi teleskopowe z systemem szybkiego blokowania i dodatkowym 

centralnym przedłużeniem teleskopowym (wysokość robocza od 85 cm do 
173 cm). 

 n Stabilne oparcie na gumowych stopach antypoślizgowych, nogi statywu 
zabezpieczone razem za pomocą łańcuszka

 n Łatwy transport dzięki pasowi i torbie do przenoszenia
 n Gwint statywu 5/8"

623729000 122,00 € / 102,52 €

MetaLoc
 n Niezwykle trwałe, odporne na pęknięcia skrzynki z szerokim uchwytem transportowym
 n Przemyślany system magazynowania we wnętrzu skrzynki - właściwy osprzęt jest zawsze obok 

właściwej maszyny - specjalne wkłady do przechowywania osprzętu i drobnych części
 n Skrzynki można łączyć ze sobą w moduły i ustawiać jedną na drugiej - przejrzysty system 

magazynowania w warsztacie, w samochodzie i wszędzie indziej
 n Wszechstronność zastosowań, np. dzięki indywidualnie profilowanym wkładom piankowym (osprzęt 

dodatkowy)
 n Nawet przy ekstremalnych temperaturach (-40° do +90°C) skrzynka MetaLoc nie traci nic ze swoich 

walorów użytkowych.
 n Brak wystających części eliminuje ryzyko zaczepienia, np. na budowie

Wersja wykonania Wymiary Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

MetaLoc II
Pusta skrzynka MetaLoc II, bez wkładów

396 x 296 x 157,5 mm 626431000 30,82 € / 25,90 €

MetaLoc III
Pusta skrzynka MetaLoc III, bez 
wkładów

396 x 296 x 210 mm 626432000 36,77 € / 30,90 €

MetaLoc IV
Pusta skrzynka MetaLoc IV, bez 
wkładów

396 x 296 x 315 mm 626433000 43,91 € / 36,90 €

Środki ochrony indywidualnej

Ochronniki słuchu Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Ochronniki słuchu na pałąku (składane)
 n Innowacyjny design gwarantuje komfortowe dopasowanie do ucha dzięki 

owalnym, miękkim wkładkom dousznym z pianki
 n Ergonomiczny kształt redukuje przenoszenie dokuczliwych odgłosów dzięki 

wyeliminowaniu ocierania pałąka o odzież
 n Bardzo mały ciężar: tylko 8 gram
 n W komplecie dodatkowa para zapasowych wkładek dousznych
 n Poziom tłumienia dźwięku: SNR 23 dB, H: 26 dB, M: 18 dB, L: 17 dB

623754000 6,30 € / 5,29 €

Maski przeciwpyłowe Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

3 maski ochronne (FFP 2)
 n Ochrona przed szkodliwymi substancjami sięgająca nawet 10-krotności 

wartości progowej
 n Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym dla zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa (EN 149; poziom bezpieczeństwa FFP 2)
 n Zawór wydechowy redukuje temperaturę i wilgotność pod maską
 n Kompatybilność z okularami ochronnymi dzięki zoptymalizowanemu kształtowi
 n Bezszwowa tasiemka wokół głowy zapewnia komfortowe dopasowanie i 

noszenie maski; ilość w opakowaniu: 3 sztuki
 n Poziom bezpieczeństwa FFP 2: szkodliwe dla zdrowia pyły, opary i dym; filtr 

cząsteczek stałych i płynnych o średniej wydajności zatrzymywania cząstek; 
zastosowanie do poziomu 10-krotności danej wartości progowej

623755000 10,60 € / 8,91 €

Rękawice robocze M1 Wersja wykonania Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Dokładnie dopasowane rękawice ochronne
 n Chwytna część zewnętrzna z przyczepnej, miękkiej, syntetycznej skóry Amara; 

wysoki poziom elastyczności i chwytności
 n Ochrona przed nadwyrężeniem mechanicznym
 n Odporne na ścieranie, oddychające
 n W składzie brak substancji, o których byłoby wiadomo, że mogą powodować 

alergie
 n DIN EN 388 (2121)

Rękawice robocze M1, roz. 9 623757000 18,10 € / 15,21 €

Rękawice robocze M1, roz. 10 623758000 18,10 € / 15,21 €

Okulary ochronne do pracy Wersja wykonania Numer katalogowy Z podatkiem VAT / bez podatku VAT

 n Więcej niż zwykłe okulary ochronne - nowoczesny design sprawia, że są one 
mile widzianym towarzyszem każdego dnia pracy

 n Doskonała ochrona wokół głowy, duże pole widzenia dzięki specjalnie 
ukształtowanej szybce

 n Znakomita wentylacja za sprawą optymalnie zintegrowanych zauszników
 n Specjalna powłoka (na zewnątrz odporna na zarysowania, wewnątrz 

zapobiegająca parowaniu)

Szybka bezbarwna, UV 2 - 1,2 623751000 9,90 € / 8,32 €

Szybka szara, UV 5 - 2,5, ochrona przeciwsłoneczna 623752000 9,90 € / 8,32 €

*Cena sugerowana przez producenta.

Inne produkty Inne produkty
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Szlifierka do renowacji RS 17-125 + diamentowa 
ściernica garnkowa do betonu »professional« 

Szlifierka wysięgnikowa LSV 5-225 Comfort z 
regulowaną długością 
+ odkurzacz ASR 35 L ACP  
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 
 

Szlifierka wysięgnikowa LSV 5-225  
+ odkurzacz ASR 35 L ACP  
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy 
szlifierskich 

W komplecie:
szlifierka do renowacji RS 17-125 z diamentową 
ściernicą garnkową do betonu »professional« i 
uchwytem pałąkowym

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym 
wężem ssącym, polietylenowym workiem 
filtrującym, ssawką szczelinową i ssawką 
podłogową

W komplecie:
szlifierka wysięgnikowa LSV 5-225 Comfort z (bardzo 
miękką) płytą szlifierską, mufą przyłączeniową, 
elastycznym wałkiem, kluczem sześciokątnym i 
walizką z tworzywa sztucznego

25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma 
otworami (P120)

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

W komplecie:
szlifierka wysięgnikowa LSV 5-225 z (bardzo miękką) 
płytą szlifierską, mufą przyłączeniową, elastycznym 
wałkiem, kluczem sześciokątnym i torbą narzędziową

25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma 
otworami (P120)

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

Szlifowanie twardych materiałów ze skutecznym odsysaniem pyłu Komfort szlifowania ze skutecznym odsysaniem pyłu

Szlifowanie ze skutecznym odsysaniem pyłu

€ 1.259,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.498,21*

 Nr kat. 690878000

W zestawie taniej: € 115,00
z podatkiem VAT = € 136,85*

€ 1.069,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.272,11*

 Nr kat. 690877000

W zestawie taniej: € 135,00
z podatkiem VAT = € 160,65*

€ 1.199,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.426,81*

 Nr kat. 69088600

W zestawie taniej: € 205,89
z podatkiem VAT = € 245,01*

€ 1.099,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.307,81*

 Nr kat. 690885000

W zestawie taniej: € 165,89
z podatkiem VAT = € 197,41*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Szlifierka do renowacji RS 14-125 + diamentowa 
ściernica garnkowa do betonu »professional« 

Szlifowanie twardych materiałów ze skutecznym odsysaniem pyłu

€ 1.099,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.307,81*

 Nr kat. 690882000

W zestawie taniej: € 169,00
z podatkiem VAT = € 201,11*

€ 989,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.176,91*

 Nr kat. 690881000

W zestawie taniej: € 109,00
z podatkiem VAT = € 129,71*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Szlifierka do renowacji RS 14-125  
+ diamentowa ściernica garnkowa do 
materiałów abrazyjnych »professional« 

W komplecie:
szlifierka do renowacji RS 14-125 z diamentową 
ściernicą garnkową do materiałów abrazyjnych 
»professional« i uchwytem pałąkowym

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym 
wężem ssącym, polietylenowym workiem 
filtrującym, ssawką szczelinową i ssawką 
podłogową

Szlifowanie materiałów abrazyjnych ze skutecznym odsysaniem pyłu

Więcej informacji 
o urządzeniach:
RS 17-125
patrz strona 96

ASR 35 L ACP
patrz strona 78

ASR 35 M ACP
patrz strona 78

Szlifierka do renowacji RS 17-125  
+ diamentowa ściernica garnkowa do 
materiałów abrazyjnych »professional«

Frezarka do renowacji RF 14-115 ze 
spiczastą głowicą frezarską 

W komplecie:
szlifierka do renowacji RS 17-125 z diamentową 
ściernicą garnkową do materiałów abrazyjnych 
»professional« i uchwytem pałąkowym

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym wężem 
ssącym, polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

W komplecie:
frezarka do renowacji RF 14-115 ze spiczastą głowicą 
frezarską (komplet) i uchwytem pałąkowym

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym wężem 
ssącym, polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

Szlifowanie materiałów abrazyjnych 
ze skutecznym odsysaniem pyłu

Efektywne frezowanie miękkich 
materiałów z odsysaniem pyłu

RS 14-125
patrz strona 96

Więcej informacji 
o urządzeniach:
RF 14-115
patrz strona 96

LSV 5-225
patrz strona 94

KGS 315 Plus
patrz strona 108

LSV 5-225 Comfort
patrz strona 94

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE METABO:

PRACA WOLNA OD ZAPYLENIA

€ 1.099,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.307,81*

 Nr kat. 690884000

W zestawie taniej: € 169,00
z podatkiem VAT = € 201,11*

€ 979,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.165,01*

 Nr kat. 690883000

W zestawie taniej: € 119,00
z podatkiem VAT = € 141,61*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Maksymalna wydajność 
dzięki odpowiednim

ROZWIĄZANIOM 
SYSTEMOWYM

Dostępność od lata 2015 r.

Dostępność od lata 2015 r.

Kapówka KGS 315 Plus

W komplecie:
kapówka KGS 315 Plus z funkcją posuwu, 
2-punktowe odsysanie pyłu, poszerzenia stołu, 
piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)

podstawa KSU 250 Mobile z kółkami 
ułatwiającymi transport, rozsuwanymi 
podporami obrabianych elementów i 
uniwersalnym mocowaniem kapówek   

podstawa KSU 400 z rozsuwanymi podporami 
obrabianych elementów i uniwersalnym 
mocowaniem kapówek

Bezproblemowe cięcie kantówek o grubości do 120 mm 

€ 999,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.188,81*

 Nr kat. 690595000

W zestawie taniej: € 299,41
z podatkiem VAT = € 356,30*

+ podstawa KSU 250 
Mobile
Maks. długość całkowita 250 cm

W zestawie taniej: € 206,97
z podatkiem VAT = € 246,30*

+ podstawa KSU 400
Maks. długość całkowita 400 cm

25x

W zestawie taniej: € 135,00
z podatkiem VAT = € 160,65*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

€ 1.259,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.498,21*

 Nr kat. 690880000

W zestawie taniej: € 115,00
z podatkiem VAT = € 136,85*

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

*Cena sugerowana przez producenta.

W komplecie:
szlifierka do renowacji RS 14-125 z diamentową 
ściernicą garnkową do betonu »professional« i 
uchwytem pałąkowym

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym 
wężem ssącym, polietylenowym workiem 
filtrującym, ssawką szczelinową i ssawką 
podłogową

W zestawie taniej: € 129,00
z podatkiem VAT = € 153,51*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

W zestawie taniej: € 149,00
z podatkiem VAT = € 177,31*

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

€ 999,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.188,81*

 Nr kat. 690875000

€ 1.149,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.367,31*

 Nr kat. 690876000

€ 1.099,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.307,81*

 Nr kat. 690863000

€ 1.069,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.272,11*

 Nr kat. 690879000
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W komplecie:
stołowa pilarka tarczowa TS 254 z podstawą, 
ogranicznikiem wzdłużnym, ogranicznikiem kątowym i 
piłą tarczową z węglików spiekanych (40 zębów)

odkurzacz ASR 25 L SC z wężem ssącym, workiem 
filtrującym z flizeliny, ssawką szczelinową i ssawką 
uniwersalną 

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym wężem 
ssącym, polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową  

Więcej informacji 
o urządzeniach:

Więcej informacji 
o urządzeniach:

TS 254
patrz strona 109

ASA 25 L PC
patrz strona 79

ASR 25 L SC
patrz strona 78

Power 400-20 W OF
patrz strona 115

KHE 2650
patrz strona 88

Stołowa pilarka tarczowa TS 254

Wiertarka udarowa SBE 1100 Plus  
+ odkurzacz ASA 25 L PC + adapter do 
odsysania pyłu

Szlifierka kątowa W 9-125 Quick  
+ diamentowa tarcza tnąca TP 125 "professional" 
+ komplet diamentowych wierteł koronowych 
»Dry« do glazury, 3 elementy

Sprężarka Power 400-20 W OF  
+ zszywarka pneumatyczna DKG 114-65  
+ wąż pneumatyczny SUPER AIR

W komplecie:
wiertarka udarowa SBE 1100 Plus z szybkomocującym uchwytem 
wiertarskim Futuro Top, długą rękojeścią pomocniczą, 
ogranicznikiem głębokości wiercenia i walizką z tworzywa 
sztucznego 

adapter do odsysania pyłu

odkurzacz ASA 25 L PC z wężem ssącym, aluminiowymi rurami 
ssącymi, filtrem fałdowanym z poliestru, polietylenowym 
workiem filtrującym, workiem filtrującym z flizeliny, ssawką 
szczelinową, ssawką podłogową, dyszą ssącą, ssawką szczotkową  

W komplecie:
szlifierka kątowa W 9-125 Quick z osłoną, kołnierzem podporowym, nakrętką 
szybkomocującą M-Quick, dodatkową rękojeścią i walizką z tworzywa 
sztucznego 

diamentowa tarcza tnąca TP 125 »professional«

komplet diamentowych wierteł koronowych »Dry« (3 elementy), w zestawie po 
1 wiertle Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm  

W komplecie:
sprężarka Power 400-20 W OF

zszywarka pneumatyczna DKG 114/65, pusta skrzynka 
MetaLoc IV

wąż pneumatyczny SUPER AIR 10 x 2,75 mm / 10 m

Czystość w warunkach mobilnego piłowania

Efektywne wiercenie ze skutecznym odsysaniem pyłu

Kompletne rozwiązanie do cięcia i wiercenia w płytkach ceramicznychZszywanie i wbijanie gwoździ w drewnie 

W zestawie taniej: € 209,00
z podatkiem VAT = € 248,71*

€ 1.059,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.260,21*

 Nr kat. 690695000

W zestawie taniej: € 169,00
z podatkiem VAT = € 201,11*

€ 439,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 522,41*

 Nr kat. 690891000

W zestawie taniej: € 79,42
z podatkiem VAT = € 94,51*

€ 329,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 391,51*

 Nr kat. 690888000

W zestawie taniej: € 148,94
z podatkiem VAT = € 177,24*

€ 1.185,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.410,15*

 Nr kat. 690892000

W zestawie taniej: € 204,26
z podatkiem VAT = € 243,07*

+ odkurzacz ASR 25 L SC

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Kombimłotek KHE 2650 
+ odkurzacz ASA 25 L PC  
+ adapter do odsysania pyłu

Szlifierka kątowa WE 15-125 HD  
+ osłona odsysająca GED 125  
+ diamentowa ściernica garnkowa do 
betonu »classic«

W komplecie:
kombimłotek KHE 2650 z uchwytem narzędziowym do 
narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkomocującym 
uchwytem wiertarskim do narzędzi z chwytem 
walcowym, gumowanym uchwytem dodatkowym, 
ogranicznikiem głębokości wiercenia i walizką z 
tworzywa sztucznego 

adapter do odsysania pyłu 

odkurzacz ASA 25 L PC z wężem ssącym, aluminiowymi 
rurami ssącymi, filtrem fałdowanym z poliestru, 
polietylenowym workiem filtrującym, workiem 
filtrującym z flizeliny, ssawką szczelinową, ssawką 
podłogową, dyszą ssącą, ssawką szczotkową  

W komplecie:
szlifierka kątowa WE 15-125 HD, osłona odsysająca 
GED, diamentowa ściernica garnkowa do betonu 
»classic«, MetaLoc II  

Wydajne wiercenie udarowe ze 
skutecznym odsysaniem pyłu

Niski poziom pylenia podczas 
szlifowania wewnątrz i na zewnątrz

€ 365,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 434,35*

 Nr kat. 600465510

W zestawie taniej: € 122,49
z podatkiem VAT = € 145,76*

Szlifierka kątowa WE 15-125 HD GED z 
wyposażeniem 

W komplecie:
szlifierka kątowa WE 15-125 HD, osłona odsysająca 
GED, diamentowa ściernica garnkowa do betonu 
classic, MetaLoc II

odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową

odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym wężem 
ssącym, polietylenowym workiem filtrującym, 
ssawką szczelinową i ssawką podłogową

Szlifowanie wewnątrz i na zewnątrz ze skutecznym odsysaniem pyłu

€ 949,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.129,31*

 Nr kat. 690894000

W zestawie taniej: € 119,00
z podatkiem VAT = € 141,61*

€ 799,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 950,81*

 Nr kat. 690893000

W zestawie taniej: € 99,00
z podatkiem VAT = € 117,81*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Szlifierka kątowa WE 12-125 HD CED 125 Plus z 
wyposażeniem + prowadnica

W komplecie:
szlifierka kątowa W 12-125 HD, osłona odsysająca 
CED 125 Plus, diamentowa tarcza tnąca professional 
UP, MetaLoc IV
odkurzacz ASR 35 L ACP z wężem ssącym, 
polietylenowym workiem filtrującym, ssawką 
szczelinową i ssawką podłogową
odkurzacz ASR 35 M ACP z antystatycznym wężem 
ssącym, polietylenowym workiem filtrującym, 
ssawką szczelinową i ssawką podłogową

 Precyzyjne cięcie do grubości 27 mm ze skutecznym odsysaniem pyłu

€ 959,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.176,91*

 Nr kat. 690824000

W zestawie taniej: € 79,00
z podatkiem VAT = € 94,01*

€ 799,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 950,81*

 Nr kat. 690887000

W zestawie taniej: € 69,00
z podatkiem VAT = € 82,11*

+ odkurzacz ASR 35 L ACP

+ odkurzacz ASR 35 M ACP

Maksymalna wydajność  
dzięki odpowiednim

ROZWIĄZANIOM 
SYSTEMOWYM

W 9-125 Quick
patrz strona 101

WE 15-125 HD
patrz strona 101

ASR 35 L ACP
patrz strona 78

ASR 35 M ACP
patrz strona 78

WE 12-125 HD
patrz strona 101

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE METABO:

PRACA WOLNA OD ZAPYLENIA

*Cena sugerowana przez producenta.

€ 1.349,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 1.605,31*

 Nr kat. 690889000

W zestawie taniej: € 69,42
z podatkiem VAT = € 82,61*

€ 439,00
z podatkiem 
VAT = 
€ 522,41

 Nr kat. 690890000



NAJWAŻNIEJSZE PODCZAS 
SERWISOWANIA: ZADOWOLENIE KLIENTA. 
Decydując się na Metabo użytkownik zapewnia sobie również gwarancję uzyskania szybkiego 
wsparcia z naszej strony w każdej sytuacji. Serwis, naprawa albo części zamienne: szybko 
odzyskasz sprawną maszynę Metabo. Gotowość do pracy jest miarą wszystkich rzeczy.  
Wiemy to – i tym kierujemy się również w naszym serwisie. 

Niesprawna maszyna? Naprawimy 
ją w ciągu 24 godzin od momentu 
dostarczenia do serwisu Metabo. 
Gwarantowane!

Po prostu fair: naprawy 
wykonujemy za uczciwie 
skalkulowaną cenę, a na 
naprawione produkty udzielamy 
ponownie sześciomiesięcznej 
gwarancji.

24-godzinny serwis naprawczy

Atrakcyjne koszty naprawy

Potrzebna część zamienna, a 
zamówienie złożono przed 15.00? 
Otrzymasz część zamienną w 
ciągu 24 godzin. 

24-godzinny serwis części 
zamiennych

Dobrze wiedzieć: nawet jeżeli 
szlifierka nie jest już u nas w 
sprzedaży, potrzebne części 
zamienne dostarczamy jeszcze 
przez 8 lat.

8-letnia gwarancja dostępności 
części zamiennych

Maszyna Metabo, nawet ta 
najbardziej trwała, również kiedyś 
się zużyje. W takim przypadku 
podejmujemy się jej fachowej 
utylizacji. 

Twoja korzyść: po zarejestrowaniu zakupionego 
urządzenia marki Metabo na naszej stronie 
internetowej udzielamy jego nabywcy dodatkowego 
przedłużenia gwarancji do 3 lat.

Bezpłatna utylizacja starych 
urządzeń

3-letnia gwarancja

Na stronie www.metabo.de/
service można uzyskać wszelkie 
informacje o danej maszynie 
Metabo oraz o serwisie.

 
Usługi serwisowe w Internecie



Twój dealer Metabo:Twój dealer Metabo:

1800 pracowników, 23 własne spółki handlowe oraz  
100 importerów na wszystkich kontynentach – zawsze na 
miejscu i tam, gdzie potrzebuje nas klient. 

Metabo – zawsze w pobliżu.

Nasz zespół doradców ds. produktów i zastosowań czeka 
na pytania. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 
+49 7022 72-3230 (pon.-pt., 8:00 – 17:00) lub pod adresem 
anwendungsberatung@metabo.de.

Potrzebujesz więcej informacji?
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Telefon +49 7022 72-0
Faks +49 7022 722-595
E-mail: metabo@metabo.pl
www.metabo.pl

Rejestracja na www.metabo.com/xxl

Trzyletnia gwarancja Metabo
Na wszystkie produkty udzielamy 
przedłużonej gwarancji. Wystarczy w ciągu 
4 tygodni od daty zakupu zarejestrować  
się na naszej stronie internetowej, co 
spowoduje wydłużenie standardowej 
gwarancji do trzech lat.




