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KHE 2860 Quick

Metabo Quick
Hurtigt skift mellem SDS plus hammerpatron 
og selvspændende borepatron

Metabo S-automatic 
 sikkerhedskobling
for omgående frakobling af  
drevet ved blokering af boret 

Ekstremt robust
�� Med solidt gearhus i trykstøbt aluminium
�� Optimal beskyttelse mod mekaniske påvirkninger udefra
�� Med garanti for lang levetid - tåler ekstreme belastninger

Ekstremt handy
��  Den korteste borehammer 
i sin klasse
�� Meget lavere vægt

Eget aluminiumstøberi 
Vores eget aluminiumstøberi,  
der ligger ved vores hovedsæde  
i Nürtingen, sikrer optimale 
 produkter »Made in Germany«.

Ekstremt effektive
�� højeffektivt slagværk
�� 3,2 joule / 880 watt 

Metabo Danmark A/S
Helgeshøj Allé 12
Telefon 43 31 34 00
Telefax 43 71 34 07
www.metabo.com

3 års XXL-garanti
Vi yder en ekstra lang XXL-garanti på  
3 år på alle vores produkter. Du skal bare 
 registrere dig på vores internetside inden 
maks. 4 uger efter købet, og så er din 
 normale garanti allerede forlænget til 3 år.

Din Metabo forhandler:

METABO SYSTEMLØSNINGER TIL 
 BEHANDLING AF BETON, STEN OG PUDS.  

Yderligere informationer 
 findes på www.metabo.com

DE NYE BOREHAMMERE I 2 KG KLASSEN:  
EKSTREMT ROBUSTE TIL KONTINUERLIG BRUG

Registrering på www.metabo.com/xxl

OP TIL 3,4 JOULE NYHED

W 12-125 HD CED Plus

MFE 65

WPB 18 LTX BL 150 Quick

WEV 10-125 Quick

WE 24-230 MVT Quick

PWE 11-100

RS 17-125

MFE 30

PE 12-175

RF 14-115

RS 14-125

ASR 35 M ACP

MHE 96

MHE 5

KHE 2860 Quick

KHE 5-40 

KHA 18 LTX

KHE 3251

KHA 36 LTX

SSW 18 LTX 600

SSW 18 LTX 400 BL

BS 18 LTX BL Q I
SB 18 LTX BL Q I

SBE 1300



Fast,  Faster,  PRO

Aggressive drilling rate through spiky 
cutting angle

Inclined side cutters (Pat-Pend.)

Result: highest drilling speed

i h id

Limited drilling speed = increased 
cost per hole

Stra ight s ide cutters
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Kombihammere SDS plus

�� Med gear nr. 2 til høje omdrejningstal
�� Til hurtigere borearbejde ved boring uden slag, 
f.eks. i porebeton, hulsten, træ, metal

Multihammere SDS plus
KHE 2660 Quick

KHE 2860 Quick UHEV 2860-2 Quick

UHE 2660-2 Quick

3,0 JOULE

3,2 JOULE 3,4 JOULE

2,8 JOULE

EKSTREMT EFFEKTIVE,  
EKSTREMT  ROBUSTE, EKSTREMT HANDY.

Alsidig i brug 
Både til hammer-
boring, mejsling  
og arbejde med  
borekroner er den  
nye generation 
af  borehamre 
 konsekvent  
konstrueret til  
professionelle  
krav. 

Ekstremt effektive
Den nye generation sætter nye standarder 
med det højeffektive slagværk, når det  
gælder borehastighed. Med op til 3,4 Joule 
hører den til de stærkeste i sin klasse.

Ekstremt robust
Metabo tilbyder de eneste professionelle 
 borehammere med gearhus af trykstøbt 
 aluminium. De bliver udviklet og produceret  
i Nürtingen. Det er altså kvalitet »Made in 
 Germany« og således også indbegrebet af 
lang levetid.

Ekstremt handy
Ved en sammenligning af den nye generation 
med forgængerne er de nye maskiner ikke 
blot betydeligt lettere og kortere, de er  
også optimeret væsentligt med hensyn til 
 ergonomien.

Vi anbefaler, at du prøver den selv - under den 
hårdeste daglige brug på byggepladsen.

DET RIGTIGE TILBEHØR SÆTTER TURBO PÅ 
DIN PRODUKTIVITET:

SDS plus bor
»Pro 4«

SDS plus bor 
»Pro 4 Premium« 

SDS max bor 
»Pro 4« 

Spiralgeometri med 2 spiraler og 
 forstærket kerne. Den smalle rygbredde 
fortil og den forstærkede rygbredde 
 bagest nedsætter friktionen, og samtidig 
forøges brudsikkerheden

Forøget armeringsfase. Rammes 
 armeringen, reduceres risikoen for at 
værktøjet sætter sig fast væsentligt.

Power Breakers giver mikrorevner  
i materialet og sikrer mærkbart hurtigere 
borearbejde

Skråtstillede sekundære skær giver 
aggressivt borearbejde med maksimal 
borehastighed

Den optimale geometri med 4 skær  
af hårdmetalelement af høj kvalitet 
med 4 x 90° symmetri sætter sig ikke 
fast, hvis man rammer armeringen

Den ægte spiralgeometri med 4 spiraler 
fordeler belastningerne optimalt på  
alle spiraler, og på den måde opnås en 
vibrationssvag boring

Det førsteklasses specialstål gør boret 
ekstremt brudsikkert og holdbart. 
 Desuden holder det til mere på grund af 
den specielle overfladebehandling

Kort hoved og støvkanaler med stort 
volumen giver problemfri borttransport 
af boremel og minimal varmeudvikling, 
hvilket sikrer konstant lang levetid

Enestående nedrivningskraft med 
yderst robust og aggressivt S-skær i 
massivt hårdmetal 

Mejsel SDS plus / SDS max

�� Anvendelse af sejhærdet stål af højeste kvalitet
�� Materialet har gennemgået en speciel bearbejdning og 
hærdning også velegnet til opslibning
�� Stort sortiment af mejsler til mange specielle anvendelser 
som f.eks.  kanalmejsler eller  jordsømsisættere

�� Selvslibende for maksimal nedrivningseffekt
�� Speciel skærgeometri hindrer fastklemning
�� Induktionshærdede dele for optimal slageffekt  
og brudsikkerhed 

Sikker boring i vægge og lofter næsten uden støv

DDE 72 til 
72 mm

Universalsuger  
ASR 35 M ACP

DDE 14 til 
14 mm

Støvudsugningsadapter til fjernelse af 
borestøv ved borehullet  

Til udsugning af beton-  
og stenstøv

»professional« »professional premium«
Maksimal levetid og spåntagningseffekt Maksimal sprængvirkning og effektivitet 

METABO HAMMERSORTIMENT

**iht. EPTA 05/2009

Maksimal borehastighed Ekstremt brudsikkert og holdbart Meget hurtigt og holdbart

Anvendelse: egnet velegnet optimal findesUdstyr:

Hammerboring  
i beton/sten  

(Ø mm) 

Mejsling
  let                 tung

Maks. energi 
enkeltslag**

Nominel optagen 
effekt / batteri-

spænding

Patron  
skifte

Konstant-
elektronik

MVT anti-
vibration

Akku-hammere SDS plus

KHA 18 LTX
best.nr. 600210

� – 2,2 J 18 V24 mm

KHA 36 LTX
best.nr. 600795

��� � 3,1 J 36 V l l32 mm

Borehammere SDS plus

BHE 2444
best.nr. 606153

– – 2,3 J 800 W24 mm

BHE 2644
best.nr. 606156

– – 2,3 J 800 W26 mm

Kombi-hammere SDS plus

KHE 2444
best.nr. 606154

� – 2,3 J 800 W24 mm

KHE 2644
best.nr. 606157

� – 2,3 J 800 W26 mm

KHE 2660 Quick
best.nr. 600663

�� – 3,0 J 850 W l26 mm

KHE 2860 Quick
best.nr. 600878

�� – 3,2 J 880 W l28 mm

KHE 3251
best.nr. 600659

��� � 3,1 J 800 W l l32 mm

2-gears multi-hammere SDS plus

UHE 2660-2 Quick
best.nr. 600697

� – 2,8 J 800 W l26 mm

UHEV 2860-2 Quick
best.nr. 600713

�� � 3,4 J 1.100 W l l28 mm

Kombi-hammere SDS max

KHE 5-40
best.nr. 600687

��� �� 7,5 J 1.010 W l l40 mm

KHE 56
best.nr. 600340

�� �� 8,5 J 1.300 W l l45 mm

KHE 76
best.nr. 600341

�� ��� 11,9 J 1.500 W l l50 mm

KHE 96
best.nr. 600596

� ��� 20 J 1.700 W l l50 mm

Mejselhamre SDS max

MHE 5
best.nr. 600688 ��� �� 8,6 J 1.300 W l l

MHE 96
best.nr. 600396 � ��� 20 J 1.600 W l l
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