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Акція дійсна з 01.02.2017 до 31.07.2017
Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ 1/2017

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ 

ЗАВДЯКИ АКУМУЛЯТОРАМ

230 ММ,
2 400 ВТ,
БЕЗ КАБЕЛЮ. АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

WPB 36-18 LTX BL 230

СВІТОВА
НОВИНКА
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АШановний читачу,

наша "велика" акумуляторна куто
ва шліфувальна машина, розрахо
вана на диски 230 мм, є першою у 
світі машиною такого типу, і відгу
ки з будмайданчиків і майстерень 
підтверджують: цей потужний без
кабельний інструмент вражає про
фесіоналів своєю продуктивністю і 
свободою, яку він надає. Завдяки 
нашій революційній акумуляторній 
технології LiHD ця кутова шліфу
вальна машина видає потужність 
2400 Вт. Таким чином, перед вами 
 найпотужніший акумуляторний 
електроінструмент у світі, реальне 
втілення нашої концепції будмай
данчика і  майстерні без кабелів.

Тепер усі власники нашої продукції 
системи 18 В можуть 
використовувати акумулятори, які 
в них вже є, для інструментів 
високого класу потуж ності. Ми 
випустили на ринок модель, яка 
працює на двох акумуляторах 18 В, 
при цьому забезпечує таку ж 
потуж ність, як акумуляторний блок 
36 В. Ми гарантуємо повну 
сумісність усього асортименту 
Metabo 18 В. Це дійсне також для 
іншого інструменту високої 
потужності, акумуляторного 
перфо ратора KHA 3618 LTX 32.

Цього року Metabo відзначає 
невеликий ювілей. 60 років тому ми 
випустили на ринок перший у світі 
серійний ударний дриль. У той час 
його вартість дорівнювала місячній 
зарплаті майстра, і це була надійна 
інвестиція. Сьогодні в наших 
машинах сконцентровані 60 років 
досвіду у сфері технологій для 
ударного свердління. З цієї нагоди 
ми підго тували для вас безліч 
цікавих пропо зицій, які 
представлені в новому 
Спеціальному випуску.

Свободи у вашій  
діяльності бажає вам,

Ваш Хорст В. Гарбрехт
Голова правління Metabo

Результат на одній зарядці акумулятора 36 В або 2x18 В: 

Витримає будь-яке випробування на міцність 
у роботі професіонала!

11 розрізів напрямних 
планок

Понад 75 одиниць 
покрівельної черепиці
Матеріал:  
черепиця "Frankfurter Pfanne"

Понад 5 м розрізів у 
бетонних плитах

Матеріал: бетон

ВЕЛИКИЙ ДИСК,  
МЕГА-ПОТУЖНІСТЬ,  
МАКСИМАЛЬНА СВОБОДА ДІЙ.

Ø 230 мм
Перша акумуляторна 
кутова шліфувальна 
машина з діаметром 
диску 230 мм – для 
глибини розрізу  
до 77 мм.

Новинка: Акумуляторна кутова 
шліфувальна машина, 36 В, також у 
виконанні з акумуляторами 2х18 В.

Потужність як в 
інструменті 2400 Вт,  
що працює від 
електромережі.

2 400 Вт

Матеріал: сталевий лист

СВІТОВА
НОВИНКА
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20 845,00 грн. з ПДВ
(718,80 €)

33 338,00 грн. з ПДВ
(1149,60 €)

13 537,00 грн. з ПДВ
(466,80 €)

28 756,00 грн. з ПДВ
(991,60 €)

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ ЗАВДЯКИ АКУМУЛЯТОРАМ
У вас є вибір: 2x18 В або 1x36 В.

Загальний комплект поставки
Захисний кожух, опорний фланець, 
гайка з двома торцевими отворами, 
додаткова антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), ключ під 
два отвори, пластиковий кофр

без кабелю
Неперевершена 
свобода дій завдяки 
революційній 
акумуляторній 
технології LiHD.

4 акумуляторні блоки LiHD  
(18 В / 6,2 Aг), 2 швидкозарядні 
пристрої ASC Ultra, MetaLoc

2 акумуляторні блоки LiHD  
(36 В / 6,2 Аг), швидкозарядний 
пристрій ASC Ultra

36 В
WPB 36 LTX BL 230

2 x18 В
WPB 36-18 LTX BL 230

Технічні характеристики
Діаметр шліфувальних дисків 230 мм
Кількість обертів холостого 
ходу

 
6 600 /хв

Віддавана потужність 1 600 Вт 
Вага  
(з акумуляторним блоком)
WPB 36-18 LTX BL 230
WPB 36 LTX BL 230

 

6,5 кг
6,1 кг

Без акумуляторного блоку,  
без зарядного пристрою

Максимальна гнучкість завдяки акумулятору, також актуально для 
акумуляторного комбінованого перфоратора

Загальний комплект поставки
Удароміцний патрон для інструменту з 
хвостовиком SDS-plus, швидкозатискний 
патрон для інструменту з циліндричним 
хвостовиком, додаткова антивібраційна 
рукоятка Metabo VibraTech (MVT), 
обмежувач глибини свердління

Технічні характеристики

Макс. енергія одиничного 
 удару (EPTA)

 
3,1 Дж

Макс. кількість ударів 4 500 /хв
Діаметр свердління
в бетоні
в кам'яній кладці 
 свердлильними коронками

 

32 мм
68 мм

Вага (з акумуляторним блоком)
KHA 36-18 LTX 32
KHA 36 LTX

5,7 кг
4,9 кг

Без акумуляторного блока,  
без зарядного пристрою, MetaLoc

4 акумуляторні блоки LiHD  
(18 В / 6,2 Aг), 2 швидкозарядні 
пристрої ASC Ultra, MetaLoc

2 x18 В
KHA 36-18 LTX 32

36 В
KHA 36 LTX

2 акумуляторні блоки Li-Power  
(36 В / 5,2 Аг), швидкозарядний 
пристрій ASC Ultra, пластиковий 
кофр

№ для замовлення 600796840

№ для замовлення 600796660

№ для замовлення 600795650

№ для замовлення 613102840

№ для замовлення 613102660 № для замовлення 613101660

40 646,00 грн. з ПДВ
(1 401,60 €) 33 373,00 грн. з ПДВ

(1 150,80 €)
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Акумуляторний дриль-
шуруповерт
BS 18
№ для замовлення 602207840
2379,00 грн. з ПДВ
(82,03 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18
№ для замовлення 602245840
2719,00 грн. з ПДВ
(93,75 €)

Акумуляторний дриль-
шуруповерт
BS 18 LT
№ для замовлення 602102890
3751,00 грн. з ПДВ
(129,36 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LT
№ для замовлення 602103890
3838,00 грн. з ПДВ
(132,36 €)

Акумуляторний дриль-
шуруповерт 
BS 18 LT Quick
№ для замовлення 602104890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний дриль-
шуруповерт
BS 18 LTX Impuls
№ для замовлення 602191890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX Impuls
№ для замовлення 602192890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний дриль-
шуруповерт
BS 18 LTX Quick
№ для замовлення 602193890
6651,00 грн. з ПДВ
(229,35 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX Quick
№ для замовлення 602200890
6993,00 грн. з ПДВ
(241,13 €)

Акумуляторний безщітковий 
дриль-шуруповерт
BS 18 LTX BL Quick
№ для замовлення 602197890
8272,00 грн. з ПДВ
(285,24 €)

Акумуляторний ударний 
безщітковий дриль-
шуруповерт 
SB 18 LTX BL Quick
№ для замовлення 602199890
8272,00 грн. з ПДВ
(285,24 €)

Акумуляторний дриль
BE 18 LTX 6
№ для замовлення 600261890
5451,00 грн. з ПДВ
(187,95 €)

Акумуляторний шуруповерт 
для гіпсокартону
SE 18 LTX 2500
№ для замовлення 620047890
5075,00 грн. з ПДВ
(175,00 €)

Акумуляторний шуруповерт 
для гіпсокартону
SE 18 LTX 4000
№ для замовлення 620048890
5075,00 грн. з ПДВ
(175,00 €)

Акумуляторний шуруповерт 
для гіпсокартону
SE 18 LTX 6000 
№ для замовлення 620049890
5075,00 грн. з ПДВ
(175,00 €)

Акумуляторний 
комбінований перфоратор
KHA 18 LTX 
№ для замовлення 600210890
7395,00 грн. з ПДВ
(255,00 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт
SSD 18 LTX 200
№ для замовлення 602196890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт
SSW 18 LTX 200
№ для замовлення 602195890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт
SSW 18 LTX 400 BL
(безщітковий двигун)
№ для замовлення 602205890
6993,00 грн. з ПДВ
(241,13 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт 
SSW 18 LTX 600
№ для замовлення 602198890
9021,00 грн. з ПДВ
(311,06 €)

Універсальний інструмент
MT 18 LTX 
№ для замовлення 613021890
5075,00 грн. з ПДВ
(175,00 €)

Акумуляторна кутова 
шліфувальна машина 
W 18 LTX 125 Quick
№ для замовлення 602174890
4603,00 грн. з ПДВ
(158,71 €)

Акумуляторна кутова 
шліфувальна машина 
W 18 LTX 150 Quick
№ для замовлення 600404890
5385,00 грн. з ПДВ
(185,68 €)

Акумуляторна кутова 
шліфувальна машина
W 18 LTX 125 Quick Inox
№ для замовлення 600174850
6213,00 грн. з ПДВ
(214,25 €)

Акумуляторна кутова 
 шліфувальна машина
WB 18 LTX BL 125 Quick
(безщітковий двигун)
№ для замовлення 613077850
6559,00 грн. з ПДВ
(226,18 €)

Акумуляторна кутова 
шліфувальна машина 
з плоскою головкою
WF 18 LTX 125 Quick 
№ для замовлення 601306890
6559,00 грн. з ПДВ
(226,18 €)

Акумуляторна фреза для 
 обробки кромок
KFM 18 LTX 3 RF
№ для замовлення 601754840
26065,00 грн. з ПДВ
(898,80 €)

Акумуляторна щіткова 
машина
S 18 LTX 115 INOX
№ для замовлення 600154850
9007,00 грн. з ПДВ
(310,59 €)

Акумуляторна машина для 
шліфування кутових зварних 
швів
KNS 18 LTX 150 INOX
№ для замовлення 600191850
14739,00 грн. з ПДВ
(508,24 €)

Акумуляторна шліфувальна 
машина для труб
RB 18 LTX 60 INOX
№ для замовлення 600192850
10645,00 грн. з ПДВ
(367,06 €)

Акумуляторний стрічковий 
напилок
BF 18 LTX 90 INOX
№ для замовлення 600321850
8598,00 грн. з ПДВ
(296,47 €)

Акумуляторна 
прямошліфувальна машина
GA 18 LTX
№ для замовлення 600638890
6141,00 грн. з ПДВ
(211,76 €)

Акумуляторна 
прямошліфувальна машина
GA 18 LTX G
№ для замовлення 600639850
6551,00 грн. з ПДВ
(225,88 €)

1. Каркаси

ВСЕ ТАК ПРОСТО:

Ви виграєте багатократно:  Ви сплачуєте тільки за 
ті інструменти, акумуляторні блоки, зарядні 
пристрої та засоби для транспортування, які вам 
дійсно потрібні! 

Не більше й не менше. 

Ви обираєте каркаси інструментів1.

Ви обираєте ваше рішення для 
транспортування / зберігання3.

2. Ви обираєте акумуляторний блок 
та зарядний пристрій

БЕЗКОШТОВНО

Вкладка
MetaLoc

КОНФІГУРАТОР 
PICK+MIX

pickmix.metabo-service.com

Всі машини ** та базові комплекти ви отримуєте 
разом з відповідною вкладкою для MetaLoc.

ВАША ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА
PICK+MIX, 18 В:
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Базові комплекти
Ціна з ПДВ,
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

Базовий комплект 2 x 5,2 Аг
2 акумуляторні блоки 5,2 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685051000

6090,00 210,00 €

Базовий комплект 2 x 4.0 Аг
2 акумуляторні блоки 4.0 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685050000

5002,00 172,49 €

Базовий комплект 3 x 5,2 Аг
3 акумуляторні блоки 5,2 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685048000

8556,00 295,02 €

Базовий комплект 5,2 Аг ASC Ultra 
3 акумуляторні блоки 5,2 Аг
1 зарядний пристрій ASC Ultra
№ для замовлення 685061000

9716,00 335,02 €

Базовий комплект 3 x 4.0 Аг
3 акумуляторні блоки 4.0 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685049000

6888,00 237,51 €

Базовий комплект 3 x LiHD 5,5 Аг
3 акумуляторні блоки LiHD 5,5 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685069000

10484,00 361,51 €

Базовий комплект 3 x LiHD 3,1 Аг
3 акумуляторні блоки LiHD 3,1 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685075000

6421,00 221,41 €

Акумуляторна ручна 
циркулярна пилка
KSA 18 LTX 
№ для замовлення 602268890
5969,00 грн. з ПДВ
(205,83 €)

Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX
№ для замовлення 602298890
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX 140
№ для замовлення 601405890
6993,00 грн. з ПДВ
(241,13 €)

Акумуляторна торцювальна 
пила 
KS 18 LTX 216
№ для замовлення 619000850
6335,00 грн. з ПДВ
(218,46 €)

Акумуляторна торцювальна 
пила 
KGS 18 LTX 216
№ для замовлення 619001850
8425,00 грн. з ПДВ
(290,50 €)

Акумуляторна шабельна 
пила
SSE 18 LTX Compact
№ для замовлення 602266890
3059,00 грн. з ПДВ
(105,48 €)

Акумуляторний кущоріз
AHS 18–55 V 
№ для замовлення 600463850
5914,00 грн. з ПДВ
(203,91 €)

Акумуляторна повітродувка 
AG 18
№ для замовлення 602242850
3015,00 грн. з ПДВ
(103,95 €)

Акумуляторний вентилятор 
AV 18
№ для замовлення 606176850
3015,00 грн. з ПДВ
(103,95 €)

Куртка з обігрівом від 
акумулятора
HJA 14.4 – 18
Розміри XS – XXXL 
№ для замовлення див. 
прайс-лист
7250,00 грн. з ПДВ
(250,00 €) 

Силовий адаптер 
акумуляторного блоку
PA 14.4 – 18 LED-USB
№ для замовлення 600288000
976,00 грн. з ПДВ
(33,65 €)

Акумуляторний ручний 
ліхтар
ULA 14.4-18 LED
№ для замовлення 600368000
1322,00 грн. з ПДВ
(45,59 €)

Акумуляторний циліндричний 
кишеньковий ліхтар 
SLA 14.4-18 LED
№ для замовлення 600370000
1448,00 грн. з ПДВ
(49,94 €)

Акумуляторний будівельний 
ліхтар 
BSA 14.4 – 18 LED
№ для замовлення 602111850
3838,00 грн. з ПДВ
(132,36 €)

Акумуляторний будівельний 
радіоприймач
RC 14.4 – 18
№ для замовлення 602106000
5628,00 грн. з ПДВ
(194,06 €)

Акумуляторна шабельна 
пила
ASE 18 LTX 
№ для замовлення 602269850
4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

1. Каркаси 2. Акумуляторні блоки та зарядні пристрої

 3.  Транспортування та зберігання

MetaLoc
Ціна з ПДВ,
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

MetaLoc розмір II (порожній)
№ для замовлення 626431000

844,00 
грн. 29,10 €

MetaLoc розмір II  
(з пінопластовою вкладкою)
№ для замовлення 626449000

1237,00 
грн. 42,66 €

MetaLoc розмір III (порожній)
№ для замовлення 626432000

963,00 
грн. 33,22 €

MetaLoc розмір IV (порожній)
№ для замовлення 626433000

1275,00 
грн. 43,95 €

Сумки для інструментів
Ціна з ПДВ,
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

Сумка для інструменту, мала
№ для замовлення 657006000 620,00 21,39 €

Сумка для інструменту, велика
№ для замовлення 657007000 908,00 31,32 €

** Винятки: Акумуляторна шабельна пила, акумуляторний будівельний радіоприймач, акумуляторний будівельний ліхтар, акумуляторна щіткова машина, акумуляторна машина для шліфування кутових зварних 
швів, акумуляторна шліфувальна машина для труб, акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 125 Inox, акумуляторний стрічковий напилок, акумуляторна прямошліфувальна машина GA 18 LTX G, 
акумуляторний кишеньковий ліхтар, акумуляторний циліндричний кишеньковий ліхтар, акумуляторний кущоріз, акумуляторна торцювальна пила, акумуляторний силовий адаптер, куртка з обігрівом від 
акумулятору, акумуляторна повітродувка, акумуляторний вентилятор.

ВАША ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА

Акумуляторні блоки
Ціна з ПДВ,
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

18 В / 2.0 Aг
№ для замовлення 625596000 1337,00 46,10 €

18 В / 4.0 Aг
№ для замовлення 625591000 2080,00 71,73 €

18 В / 5.2 Aг
№ для замовлення 625592000 2675,00 92,25 €

18 В / LiHD 3.1 Aг
№ для замовлення 625343000 1835,00 63,26 €

18 В / LiHD 5.5 Aг
№ для замовлення 625342000 3268,00 112,69 €

18 В / LiHD 6.2 Aг
№ для замовлення 625341000 3880,00 133,78 €

Зарядні пристрої
Ціна з ПДВ,
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

Швидкозарядний пристрій
ASC Ultra
№ для замовлення 627265000

2610,00 90,00 €

Зарядний пристрій
ASC 30 – 36 V
№ для замовлення 627044000

1215,00 41,89 €
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Шуруповерт з електронікою, 600 Вт

Технічні характеристики WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Кількість обертів холостого ходу 9 000 /хв
Шпиндель M 14
Вага (з акумуляторним блоком) 2,6 кг
Система Metabo Quick

WB 18 LTX BL 125 Quick
�� Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від 
пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно 
�� Швидка гальмівна система із запобіжним шпинделем для максимального  
захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж 2 секунд 
�� Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки  
швидкозатискній гайці
�� Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу  
при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, 
фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), зарядний пристрій  
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий чемодан

№ для замовлення 613077660

Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина, 18 В

12707,00 грн. з ПДВ
(438,18 €)

АКЦІЯ
W 18 LTX 125 Quick
�� Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких 

конструкціях та над головою
�� Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки 

швидкозатискній гайці
�� Захисний кожух, що регулюється без застосування 

інструменту; фіксується із захистом від провертання
�� Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від 

перегрівання
�� Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
�� Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску 

після переривання енергопостачання

Технічні характеристики W 18 LTX 125 Q
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Ємність акумуляторного блоку 4,0 Аг
Напруга акумуляторного блоку 18 В
Число обертів холостого ходу 8 000 / хв
Різьба шпинделя М 14
Вага (з акумуляторним блоком) 2,4 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, 
фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 
30-36 V "AIR COOLED", пластиковий чемодан

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ НЕ ПОСТУПАЮТЬСЯ 
ПОТУЖНІСТЮ МЕРЕЖЕВИМ АНАЛОГАМ

8906,00 грн. з ПДВ 
(307,11 €)

Номер для замовлення 602174610

6

Шуруповерт з електронікою, 600 Вт

Технічні характеристики SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного 
 полотна при холостому ході

 
0 - 3 100 /хв

Хід пиляльного полотна 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком) 1,8 кг

Комплект поставки
Пиляльне полотно для лобзика 
по металу, пиляльне полотно 
для шабельної пили по деревині 
та металу, 2 аку муляторні блоки 
Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний 
пристрій ASC 30-36 В «AIR 
COOLED», пластиковий кофр

SSE 18 LTX Compact
�� Легка, дуже зручна пила для роботи 
однією рукою та двома руками
�� Унікальне швидке кріплення пиляльних 
полотен для лобзиків і шабельних пил
�� Обмежувач глибини регулюється без 
інструменту — оптимальне  
використання пиляльного полотна та 
широкий спектр застосування

Акумуляторна шабельна пила, 18 В

№ для замовлення 602266500

5914,00 грн. з ПДВ
(203,93 €)
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Li HD
T E C H N O L O GY

R

Широкий асортимент інструментів Metabo 18 В

Акумуляторні блоки 
LiHD

�� LiHD 6,2 Aг
�� LiHD 5,5 Aг
�� LiHD 3,1 Aг

Безмежна гнучкість

Вибирайте тільки те,  
що вам потрібно, та 
заощаджуйте гроші!

Технологія Ultra-M

Ідеальна узгодженість 
машини, акумулятор-
ного блоку та зарядно-
го пристрою. 

3 роки гарантії на 
акумуляторний блок

3 роки гарантії на  
всі акумуляторні блоки 
Li-Ion та LiHD.

100% сумісність

з усіма акумуляторними 
інструментами Metabo, 
розробленими вчора, 
сьогодні та завтра.

ПОВНА ПРОПОЗИЦІЯ PICK+MIX 
НА САЙТІ PICKMIX.METABO-SERVICE.COM
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Універсальні
для складних завдань

КЛАС

Компактні
для простих завдань

КЛАС

Потужні
максимальна 

продуктивність для 
найскладніших завдань

КЛАС

ДЛЯ КОЖНОЇ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ — ВІДПОВІДНИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ.

Макс. крутний момент до

60 Нм
Макс. крутний момент до

48 Нм
Макс. крутний момент до

120 Нм

Ø свердління спіральними 
свердлами до 10 мм

Ø свердління спіральними 
свердлами до 50 мм

Ø свердління спіральними 
свердлами до 38 мм

АКЦІЯ

Технічні характеристики BS 18 SB 18
Максимальний крутний момент, м’який 24 Нм 24 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий 48 Нм 48 Нм
Регулювання крутного моменту 0.5 - 4.5 Нм 0.5 - 4.5 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині/ кам'яній кладці 10 мм / 20 мм / -- 10 мм / 20 мм / 10 мм
Оберти без навантаження 0 - 450 / 0 - 1600 / хв 0 - 450 / 0 - 1600 / хв
Патрон 1.5 - 13 мм 1.5 - 13 мм
Вага (з акумулятором) 1,3 кг 1.41 кг

4142,00 грн. з ПДВ 
(142,82 €)

Номер для замовлення 602245500

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18
�� Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для 
універсального використання
�� Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
�� Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду

Комплектація

Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені 
та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-
Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, 
пластиковий чемодан

3499,00 грн. з ПДВ 
(120,66 €)

Номер для замовлення 602207510
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Дриль-шуруповерт L класу Дриль-шуруповерт L класу Дриль-шуруповерт LT класу

Акумуляторні дрилі-шуруповери LT класу - безщіткова технологія

Акумуляторні дрилі-шуруповери LTX класу

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В:

ПОТУЖНІ ТА КОМПАКТНІ

BS 18 Quick, 18 В
�� Шпиндель з внутрішнім шестигранником 
для біт дозволяє обійтися без патрона
�� Швидкозмінний патрон Metabo Quick

грн. з ПДВ
(157,11 €)

№ для замовлення 602217510

4556,00

Технічні характеристики BS 18 Quick 

Число обертів холостого ходу
0 - 450 / 

0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 24 / 48 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 20 мм / 10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,3 кг

BS 18 Li, 18 В
�� Вбудоване підсвічування робочої зони
�� Акумуляторні блоки з індикатором ємності 
для контролю рівня заряду

грн. з ПДВ
(146,39 €)

№ для замовлення 602116530

4245,00

Технічні характеристики BS 18 Li 

Число обертів холостого ходу
0 - 450 / 

0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 24 / 48 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 20 мм / 10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,5 кг

BS 18 LT Compact, 18 В
�� 4-полюсний потужний двигун для швидко-
го свердління та загвинчування
�� Вбудоване підсвічування робочої зони

грн. з ПДВ
(205,83 €)

№ для замовлення 602102530

5969,00

Технічні характеристики BS 18 LT Compact 

Число обертів холостого ходу
0 - 450 / 

0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 34 / 60 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 38 мм / 13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,6 кг

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок 
для носіння на ремені, 2 акумуляторні 
блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний 
пристрій SC 60 Plus, чемодан

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 
акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 
2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 
Plus, чемодан

Патрон 13 ммПатрон 13 мм

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для 
носіння на ремені, 2 акумуляторні 
блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), 
зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR 
COOLED", чемодан

Патрон 13 мм

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LT BL 

Технічні характеристики BS 18 LT BL SB 18 LT BL

Кількість обертів холостого ходу 0 - 600 / 
0 - 2 100 /хв

0 - 600 / 
0 - 2 100 /хв

Макс. крутний момент, м'який / твердий 34 Нм / 60 Нм 34 Нм / 60 Нм
Ø свердління в деревині /  
сталі / кам'яній кладці

38 мм /  
13 мм / -

38 мм /  
13 мм / 13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,5 кг 1,5 кг

№ для замовлення 602325550

Комплектація 
Швидкозатискний патрон, 2 аку-
муляторні блоки Li-Power (18 В / 
2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 
30-36 В «AIR COOLED», чемодан

7145,00 грн. з ПДВ
(246,39 €)

Безщітковий двигун

№ для замовлення 602316550

7456,00 грн. з ПДВ
(257,11 €)

�� Унікальний безщітковий двигун 
Metabo для швидкого просування 
робіт та найвищої ефективності при 
свердлінні та загвинчуванні шурупів

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX Impuls
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX Impuls 

Технічні характеристики BS 18 LTX Impuls SB 18 LTX Impuls

Кількість обертів холостого ходу 0 - 500 / 
0 - 1 700 /хв

0 - 500 / 
0 - 1 700 /хв

Макс. крутний момент, м'який / твердий 55 Нм / 110 Нм 55 Нм / 110 Нм
Ø свердління в деревині /  
сталі / кам'яній кладці

65 мм /  
13 мм / -

65 мм /  
13 мм / 16 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 2,3 кг 2,4 кг

№ для замовлення 602191500

Комплектація 
Швидкозатискний патрон Futuro 
Plus з металевою втулкою, до-
даткова рукоятка, гачок для но-
сіння на ремені, 2 акумуляторні 
блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), за-
рядний пристрій ASC 30-36 V 
"AIR COOLED", чемодан

8285,00 грн. з ПДВ
(285,68 €)

№ для замовлення 602192500

8595,00 грн. з ПДВ
(296,39 €)

�� Режим "Імпульс" для викручування застряглих 
гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
�� 4-полюсний потужний двигун для швидкого  
свердління та загвинчування

1 РІК*
ПОВНОЇ
ГАРАНТІЇ

* Умови "повної гарантії" дивіться на сайті www.metabo.ua
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Порада щодо приладдя

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 14,4 ВОЛЬТ:

ПОВНА ПОТУЖНІСТЬ – НЕВИСОКА ЦІНА

 
АКЦІЯ

Технічні характеристики BS 14,4 Li Promo
Максимальний крутний момент, м’який 20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий 40 Нм
Регульований крутний момент 0.5 - 4.5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині 10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження 0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором) 1,2 кг

3099,00 грн. з ПДВ 
(106,86 €)

Номер для замовлення 602206500

Акумуляторний дриль-шуруповерт 
BS 14,4 Li Promo, 14,4 В
�� Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
�� Ultra-M технологія для максимальної продуктивності 
роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, 
оптимального використання енергії інструментом та 
тривалого терміну служби

Комплектація

Швидкозатискний свердлильний патрон,  
2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 1,3 Аг),  
зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння  
на ремені, бітотримач, пластиковий чемодан

Акумуляторні дрилі-шуруповерти 14,4 В

BS 14,4  
BS 14,4 LT Compact

�� Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного 
процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії 
інструментом та тривалого терміну служби
�� Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду

Комплектація (602206540)
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 
В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, кліпса для носіння на 
ремені та відділення для біт, чемодан
Комплектація (602100510)
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 
В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 »AIR COOLED«, кліпса 
для носіння на ремені та відділення для біт,  чемодан

3777,00 грн. з ПДВ
(130,24 €)

№ для замовлення 602206540

Технічні характеристики BS 14.4 BS 14.4 LT Compact

Число обертів холостого ходу 0 - 400 / 0 - 1 500 /хв 0 - 400 / 0 - 1 450 /хв

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 20 / 40 Нм 27 / 50 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 20 мм / 10 мм 35 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком) 1,2 кг 1,5 кг

5655,00 грн. з ПДВ
(195,00 €)

№ для замовлення 602100510

Коробка з насадками 
PZ 2, 25 шт.
�� насадки S 2;
�� L = 25 mm  
PZ 2 x 25

Коробка з насадками 
ТX  25, 25 шт. 
�� насадки S 2;
�� L = 25 mm
�� T 25 x 25 

Коробка з насадками 
ТX 20, 25 шт.
�� насадки S 2;
�� L = 25 mm
�� T 20 x 25

№ для замовлення: 626711000 № для замовлення: 626712000 № для замовлення: 626713000

Патрон 13 мм Патрон 13 мм

202,00 грн. з ПДВ
(6,95 €) 202,00 грн. з ПДВ

(6,95 €) 202,00 грн. з ПДВ
(6,95 €)

Коробка з насадками, 29 предм. 
+ кишеньковий ліхтар
�� насадки-біти S 2; 
�� L = 25 мм (21 шт.)
�� L = 50 мм (6 шт.)
�� 1 перехідник 
�� 1 магнітний 
�� швидкозмінний тримач насадок

№ для замовлення: 626721000

582,00 грн. з ПДВ
(20,06 €)
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SE 18 LTX 4000
+ магазин SM 5-55
SE 18 LTX 6000
+ магазин SM 5-55

Технічні характеристики SE 18 LTX 4000 (мал.) SE 18 LTX 6000 
Напруга акумуляторного блоку 18 В 18 В
Макс. крутний момент (м'який) 7 Нм 5 Нм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 4 000 /хв 0 - 6 000 /хв
Тримач інструментальних насадок Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм) Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага (з акумуляторним  блоком) 1,3 кг 1,3 кг

Загальна комплектація
Обмежувач глибини, 3 насадки-біти 
Phillips розм. 2 (1х25 мм, 2х176,5 мм), 
2 акумуляторні блоки Li-Power  
(18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 
30-36 В «AIR COOLED», чемодан

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону, 18 В

SE 18 LTX 4000
+ магазин SM 5-55

SE 18 LTX 6000
+ магазин SM 5-55

№ для замовлення 620048510 № для замовлення 620049510

Шуруповерт з електронікою, 600 Вт

Комплектація
Обмежувач глибини, магнітний 
тримач біт 1/4” (6,35 мм), біти  
Phillips для шуруповерта 2/25 мм

Технічні характеристики SE 2500
Номінальна споживана потужність 600 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 2500 об/хв
Макс. крутний момент (м'який) 11 Нм
Патрон Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага (без мережевого кабелю) 1,2 кг

4407,00 грн. з ПДВ
(151,96 €)

 Номер для замовлення 620044000

Шуруповерт з електронікою, 600 Вт 

Магазин шуруповерта SM 5-55
�� Для швидкого та точного 
загвинчування серій  
шурупів

1993,00 грн. з ПДВ
(68,72 €)

 Номер для замовлення 631618000

2 біти Phillips для шуруповерта,  
розмір 2/176,5 мм
�� Підходить до магазину шуруповерта SM 5-55

280,00 грн. з ПДВ
(9,64 €)

 Номер для замовлення 631582000

SE 2500

SE 2500
�� Шуруповерт для гіпсокартону з 
високим крутним моментом для 
кріплення гіпсокартонних та 
гіпсоволоконних плит до дерев'яних 
та металевих конструкцій

Порада щодо приладдя

Технічні характеристики SE 4000 
Номінальна споживана потужність 600 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 4.400 /хв
Макс. крутний момент (м'який) 9 Нм
Патрон Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага (без мережевого кабелю) 1,1 кг

SE 4000
�� Шуруповерт для кріплення гіпсокартону до деревини або металу та 
гіпсоволоконних плит до металевих конструкцій
�� Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
�� Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням 
та безшумна кулачкова муфта
�� Повністю знімний обмежувач глибини для роботи в межах видимості

Комплектація SE 4000 + магазин SM 5-55
Обмежувач глибини, магнітний тримач біт 1/4” (6,35 мм),  
біти Phillips для шуруповерта 2/25 мм, 2 біти Phillips для 
шуруповерта 2/176,5 мм, пластиковий кофр

Комплектація SE 4000
Обмежувач глибини, магнітний тримач біт 1/4” (6,35 мм),  
біти Phillips для шуруповерта 2/25 мм

SE 4000

4407,00 грн. з ПДВ
(151,96 €)

 Номер для замовлення 620045000

6467,00 грн. з ПДВ
(222,99 €)

 Номер для замовлення 620045500

SE 4000 + 
Магазин шуруповерта SM 5-55 

Шуруповерт з електронікою, 600 Вт

11842,00 грн. з ПДВ
(408,33 €) 11842,00 грн. з ПДВ

(408,33 €)

ШУРУПОВЕРТИ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ:

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗНИХ 
СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ
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PowerMaxx SB

2099,00
грн. з ПДВ (72,38 €)

Арт. № 600385890

Оберіть потрібні 
інструменти1.
Оберіть акумулятори та 
зарядний пристрій2.
Оберіть своє рішення 
транспортування / 
зберігання

3.

ВСЕ ТАК ПРОСТО:

Ви виграєте  
багатократно: 4.

PowerMaxx BS Quick BasicPowerMaxx BS

PowerMaxx SSD

KPA 10.8 600

6525,00
грн. з ПДВ (225,00 €)

Арт. № 602117850

1799,00
грн. з ПДВ (62,03 €)

Арт. № 600079890

2099,00
грн. з ПДВ (72,38 €)

Арт. № 600156890

2399,00
грн. з ПДВ (82,72 €)

Арт. № 600093890

PowerMaxx ASE

PowerMaxx RC

PowerMaxx SLA LED

PowerMaxx  
ULA LED

PowerMaxx  
LED

2757,00
грн. з ПДВ (95,07 €)

Арт. № 602264890

2523,00
грн. з ПДВ (87,00 €)

Арт. № 602113000

1278,00
грн. з ПДВ (44,06 €)

Арт. № 600369000
1066,00

грн. з ПДВ (36,77 €)

Арт. № 600367000

640,00
грн. з ПДВ (22,07 €)

Арт. № 600036000

  Каркаси

** Винятки: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED,  
PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Всі інструменти** 
та базові 
комплекти 
містять 
відповідну 
вкладку для 
кофру MetaLoc.

БЕЗКОШТОВНО

  Акумулятори та зарядні пристрої

Вкладка  
MetaLoc

Акумулятор
10,8 В / 2,0 Аг
Номер для 
замовлення  
625438000 
761,00 грн. з ПДВ
(26,25 €)

Зарядний пристрій 
LC 40 
Номер для 
замовлення  
627064000
870,00 грн. з ПДВ
(30,00 €)

Акумулятор
10,8 В / 4,0 Аг
Номер для 
замовлення  
625585000
1366,00 грн. з ПДВ
(47,12 €)

Акумулятор
10,8 В / 5,2 Аг
Номер для 
замовлення  
625597000
1951,00 грн. з ПДВ
(67,26 €)

Базовий комплект 1 x 2,0 Аг + 1 x 5,2 Аг
1 x акумуляторний блок 2,0 Aг, 
1 x акумуляторний блок 5,2 Aг
1 x зарядний пристрій LC 40
Номер для замовлення 685067000
3568,00 грн. з ПДВ
(123,03 €)

Базовий комплект 2 x 2,0 Аг
2 акумуляторні блоки 2,0 Аг
1 x зарядний пристрій LC 40
Номер для замовлення 
685066000
2305,00 грн. з ПДВ
(79,49 €)

Сумка для інструменту, мала
Номер для замовлення 
657006000
620,00 грн. з ПДВ
(21,39 €)

MetaLoc розмір II (порожній)
Номер для замовлення 
626431000
844,00 грн. з ПДВ
(29,10 €)

Сумка для інструменту, велика
Номер для замовлення 
657007000
908,00 грн. з ПДВ
(31,32 €)

MetaLoc розмір IV (порожній)
Номер для замовлення 
626433000
1275,00 грн. з ПДВ
(43,95 €)

MetaLoc розмір II (з 
вкладенням з пінопласту)
Номер для замовлення 
626449000
1237,00 грн. з ПДВ
(42,66 €)

MetaLoc розмір III (порожній)
Номер для замовлення 
626432000
963,00 грн. з ПДВ
(33,22 €)

PICK+MIX 10,8 В:

ВАША ОСОБИСТА СВОБОДА

Бо ви сплачуєте тільки за інструменти, 
акумуляторні блоки, зарядні пристрої  
та можливості для транспортування,  
які вам дійсно потрібні! 
Не більше й не менше. 

  Транспортування та зберігання
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  Акумулятори та зарядні пристрої

  Транспортування та зберігання

АКЦІЯ
Акумуляторний дриль-шуруповерт 

PowerMaxx BS спеціальна комплектація, 10,8 В
�� Надзвичайно компактний для універсального використання
�� Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє 
обійтися без патрона
�� Інтегрований ліхтар для освітлення робочої зони
�� Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

Технічні характеристики PowerMaxx BS
Максимальний крутний момент, м’який 17 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий 34 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині 10 мм / 18 мм
Оберти без навантаження 0 - 360 / 0 - 1.400 / хв
Вага (з акумулятором) 0,8 кг

2888,00 грн. з ПДВ 
(99,59 €)

Номер для замовлення 600079500

Комплектація
Швидкозатискний патрон, кліпса для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-
Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту

Акумуляторний дриль-шуруповерт 10,8 В

PowerMaxx BS Basic
�� Легкий і компактний дриль-шуруповерт з укороченою конструкцією для 
універсального використання 
�� Вбудоване підсвічування робочої зони

�� Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє  
обійтися без патрона
�� Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

Технічні характеристики PowerMaxx BS
Число обертів холостого ходу 0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / твердий 17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в сталі / деревині 10 мм / 18 мм 
Вага (з акумуляторним блоком) 0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні 
блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чемодан

грн. з ПДВ
(106,86 €)3099,00

№ для замовлення 600080500

Швидка та ефективна робота завдяки 
заміні насадок для різних завдань без  
інструменту.

Система  
Metabo "Quick": 

Акумуляторні дрилі-шуруповерти 10,8 В

+

PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS Quick Pro

Комплектація  
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння  
на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power  
(10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чемодан 

Комплектація  
Швидкозмінний патрон Quick,  
швидкозмінний кутовий адаптер, гачок для  
носіння на ремені, акумуляторний блок Li-Power 
(10,8 В / 2,0 Аг), акумуляторний блок Li-Power  
(10,8 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чемодан

грн. з ПДВ
(134,45 €)3899,00

№ для замовлення 600156500

грн. з ПДВ
(174,57 €)5063,00

№ для замовлення 600157500

НАДЗВИЧАЙНО МАЛЕНЬКИЙ, НАДЗВИЧАЙНО 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

КОМПАКТНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 10,8 В:

13
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Акумуляторні комплекти 10,8 В

Power Maxx BS з набором приладдя

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на  
ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 
Аг), зарядний пристрій LC 40, пластиковий  
чемодан, набір приладдя (64 предмети)

грн. з ПДВ
(144,72 €)4197,00

№ для замовлення 600080880

Мобільна майстерня PowerMaxx BS Basic 
+ набір приладдя 64 предмети
�� Легкий і компактний дриль-шуруповерт - 
укорочена конструкція для універсального 
використання
�� Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким 
спектром приладдя для свердління, загвинчування 
тощо 
�� Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для насадок дозволяє обійтися 
без патрона

Акумуляторні комплекти 10,8 В

Комплектація
Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS Basic, 
акумуляторна шабельна ножівка PowerMaxx ASE, 
швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В 
/ 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту

Комплект Combo Set 2.4 10.8 В: 
PowerMaxx BS + ASE

грн. з ПДВ
(201,79 €)5852,00

№ для замовлення 685056000

Комплект Combo Set 2.1 10,8 В:  
PowerMaxx BS Quick  
+ PowerMaxx SSD

Комплектація  
Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 
Quick, акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx 
SSD, швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінний 
кутовий адаптер, акумуляторний блок Li-Power (10,8 В 
/ 2,0 Аг), акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 4,0 Аг), 
зарядний пристрій LC 40, кофр MetaLoc IІ

 № для замовлення 685053000

6999,00 грн. з ПДВ 
(241,34 €)

ПРАКТИЧНІ ТА ЗРУЧНІ У ВИКОРИСТАННІ
АКУМУЛЯТОРНІ КОМПЛЕКТИ 10,8 В:

14
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Акумуляторний комплект, 10,8 В

Комплект Combo Set 2.5, 10,8 В 
PowerMaxx SB Basic + PowerMaxx SSD

Акумуляторна ножівка 10,8 В

PowerMaxx ASE
�� Легка, дуже зручна пила для роботи однією та 
двома руками
�� Особливо підходить для роботи у важкодоступних 
місцях
�� Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів 
відповідно до властивостей матеріалу
�� Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без 
інструментів
�� Розширений спектр застосування завдяки 
унікальному швидкому кріпленню полотен для 
шабельних пил та полотен для лобзиків

Комплектація
Пиляльне полотно для шабельних пил для 
деревини та металу, пиляльне полотно для 
лобзика по металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power 
(10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, 
пластиковий чемодан

Технічні характеристики PowerMaxx ASE
Частота ходів пилкового полотна 
при холостому ході 0 - 3 100 / хв

Хід пилкового полотна 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком) 1,2 кг

грн. з ПДВ
(171,39 €)4970,00

№ для замовлення 602264500

Акумуляторний ударний гайковерт, 10,8 В

ПРАКТИЧНІ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ
КОМПАКТНІ АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ 10,8 В:

5695,00 грн. з ПДВ
(196,39 €)

№ для замовлення 685091000

Комплектація

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт PowerMaxx 
SB Basic, акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx 
SSD, швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-
Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чемодан

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт 10,8 В

грн. з ПДВ
(114,25 €)

PowerMaxx SB
�� Легкий і компактний ударний дриль-шуруповерт з 
укороченою конструкцією для універсального 
використання 
�� Функція ударного свердління для кам'яної кладки
�� Вбудоване підсвічування робочої зони
�� Практична індикація ємності для контролю рівня 
зарядки акумулятора

Технічні характеристики PowerMaxx SB
Число обертів холостого ходу 0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент
м'який / жорсткий 17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в кам'яній  
кладці / деревині / сталі 10 мм / 18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком) 1,12 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 
гачок для носіння на ремені, 
2 акумуляторні блоки Li-
Power (10,8 В / 2,0 Аг), 
зарядний пристрій LC 40, 
пластиковий чемодан

3313,00
№ для замовлення 600385500

грн. з ПДВ
(126,96 €)

PowerMaxx SSD
�� Компактний акумуляторний ударний гайковерт для 
складних задач
�� Інструмент з високим крутним моментом та 
низьким зворотнім реактивним крутним моментом 
при віддачі (не прокручує інструмент при 
заклинюванні приладдя)
�� Вбудоване підсвічування робочої зони
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під 
тиском для оптимального відведення тепла й 
довговічності

Технічні характеристики PowerMaxx SSD
Число обертів холостого ходу 0 - 2300 / хв
Макс. крутний момент 105 Нм
Макс. кількість ударів 3000 / хв
Патрон Внутр. шестигр. 1/4" (6,35 мм)
Вага (з акумуляторним блоком) 1,0 кг

Комплектація
2 акумуляторні блоки Li-
Power (10,8 В / 2,0 Аг), 
зарядний пристрій LC 40, 
пластиковий чемодан

3682,00
№ для замовлення 600093500
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Максимальна продуктивність з 
відповідним приладдям ПРИЛАДДЯ!

16

Порада щодо приладдя

Набір біт (32 предмети)
�� Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.) 
�� 1 x перехідник
�� 1 x швидкозмінний магнітний 
тримач біт

Набір біт (56 предметів)
�� Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.);      
L = 75 мм (7 шт.)
�� 1 x швидкозмінний                    
магнітний тримач біт

Набір біт (29 предметів)
�� Біти S 2; L = 25 мм 
(21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
�� 1 x перехідник
�� 1 x швидкозмінний магнітний 
тримач біт

307,00 грн. з ПДВ
(10,59 €)

 Номер для замовлення 626700000

626,00 грн. з ПДВ
(21,59 €)

 Номер для замовлення 626702000

322,00 грн. з ПДВ
(11,12 €)

 Номер для замовлення 626710000

Порада щодо приладдя Набори біт

Набір біт (26 предметів)
�� Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
�� Торцеві ключі: (6 шт.): 
1/4’, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 
10 мм, 13 мм
�� 1 x подовжувач
�� 1 x тріскачка

Набір біт (9 предметів)
�� Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, 
PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, 
TX25
�� 1 x магн. тримач біт 

Набір біт (15 предметів)
�� Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, 
PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, 
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
�� 1 x швидкозмінний магнітний         
тримач біт

589,00 грн. з ПДВ
(20,31 €)

 Номер для замовлення 626701000

147,00 грн. з ПДВ
(5,07 €)

 Номер для замовлення 630419000

199,00 грн. з ПДВ
(6,86 €)

 Номер для замовлення 626703000

Набір біт Classic (7 предметів)
�� Phillips (L=25 мм): PH1, PH 2, PH3
�� Pozidriv (L=25 мм): PZ 1, PZ 2, PZ3
�� 1 x тримач біт (магнітний)

244,00 грн. з ПДВ
(8,40 €)

 Номер для замовлення 625395000

Набір біт Torsion (10 предметів)
�� по 1 біті Phillips, розміри 1, 2, 3
�� по 1 біті Pozidriv, розміри 1, 2, 3
�� по 1 біті для гвинтів зі шліцом 
0,8 x 5,5 мм, 1,0 x 5,5 мм та 1,2 x 6,5 мм
�� 1 тримач біт »Rapid in / easy out«

506,00 грн. з ПДВ
(17,44 €)

 Номер для замовлення 625390000

Набір біт Diamant Universal (7 предметів)
�� по 1 біті для гвинтів зі шліцом 1,0 x 5,5 мм, 
1,2 x 6,5 мм; 
�� по 1 біті Phillips, розмір 1, 2; 
�� по 1 біті Pozidriv, розмір 1, 2.
�� 1 тримач біт »Rapid in / easy out«

670,00 грн. з ПДВ
(23,10 €)

 Номер для замовлення 625397000

829,00
№ для замовлення 626704000

грн. з ПДВ
(28,60 €)

Набір біт (71 предмет)
�� Біти S2, L = 25 мм (60 шт.),                                                   
L = 75 мм (9 шт.)
�� 1 x магн. швидкозмінний 
тримач біт
�� 1 x магн. тримач для біт

Порада щодо приладдя

Складна сумка  
з бітами (7 предм.) 
�� Біти S 2;
�� L = 89 мм (6 шт.):
�� PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
�� T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
�� 1 x рукоятка викрутки 

№ для замовлення: 626723000

319,00 грн. з ПДВ
(11,00 €)

Складна сумка  
з бітами (30 предм.)
�� Біти S 2
�� L = 25 мм (16 шт.)
�� L = 50 мм (7 шт.) 
�� L = 89 мм (6 шт.) 
�� 1 рукоятка

№ для замовлення: 626726000

645,00 грн. з ПДВ
(22,25 €)

Складна сумка  
з бітами і  
свердлами (35 предм.)
�� Біти S 2, L 25 мм (16 шт.)
�� Біти S 2, L 89 мм (6 шт.)
�� 1 магнітний тримач біт
�� Свердло по металу HSS-G:  
Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм
�� Свердло по дереву:  
Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм

№ для замовлення: 626725000

997,00 грн. з ПДВ
(34,38 €)
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ПРИЛАДДЯ! Максимальна продуктивність з 
відповідним приладдям ПРИЛАДДЯ!
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Порада щодо приладдя

Порада щодо приладдя

Порада щодо приладдя

Комплект свердел

Набір приладдя (55 предметів)
�� Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
�� Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
�� Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
�� Плоскі свердла по деревині (2 штуки)
�� Біти S2, L = 25 мм (18 штук)
�� Торцеві ключі (4 штуки)
�� 1 x шаблон
�� 1 x ніж для шпалер
�� 1 x магн. тримач біт
�� 1 x зенкер
�� 1 x адаптер для торцевих ключів

Набір приладдя (86 предметів)
�� Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
�� Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
�� Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
�� Плоскі свердла по дереву (4 штуки)
�� Біти S2, L = 25 мм (32 штуки), L = 50 мм (8 штук)
�� Обмежувач глибини (4 штуки)
�� Торцеві ключі (8 штук
�� 1 x зенкер по дереву
�� 1 x магн. тримач для насадок
�� 1 x лінійка для свердел
�� 1 x шестигранний ключ

Набір свердел (19 штук)
�� Свердло по металу HSS-СО,             
леговане кобальтом, шліфова-
не, циліндричне, тип N, 135°                     
хрестоподібне заточування
�� Діаметр х отвір: 1-10 x 0,5 мм

Набір свердел (25 штук)
�� Свердло по металу HSS-G,                
шліфоване, циліндричне, DIN 
338, тип N, 135° хрестоподіб-
не заточування, поверхня 
без  фарбування
�� Діаметр х отвір: 1-13 x 0,5 мм

Набір свердел (19 штук)
�� Свердло по металу HSS-G,       
шліфоване, циліндричне, DIN 
338, тип N, 135° хрестоподібне 
заточування, поверхня без     
фарбування
�� Діаметр х отвір: 1-10 x 0,5 мм

Набір свердел (19 штук)
�� Свердло по металу HSS-TiN,            
покриття з нітриду титану,                             
шліфоване, циліндричне, тип N,                      
135° хрестоподібне заточування
�� Діаметр х отвір: 1-10 x 0,5 мм 

1064,00
 Номер для замовлення 627157000

642,00 грн. з ПДВ
(22,15 €)

 Номер для замовлення 627154000

382,00 грн. з ПДВ
(13,18 €)

 Номер для замовлення 627153000

399,00 грн. з ПДВ
(13,76 €)

 Номер для замовлення 627156000
грн. з ПДВ
(36,71 €)

Набір свердел (18 предметів)
�� Комплект свердел метал-камінь-дерево: 
по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм

304,00 грн. з ПДВ
(10,49 €)

 Номер для замовлення 627190000

Набір свердел (6 штук)
�� Свердло по металу HSS-G, 
DIN 338, шліфоване
�� Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм

Набір свердел (5 штук)
�� Свердло по дереву CV, 
DIN 3126
�� Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм

Набір свердел (5 штук)
�� Свердло по металу HSS-G, з 
шестигранним хвостовиком, 
DIN 3126
�� Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм

188,00 грн. з ПДВ
(6,47 €)

 Номер для замовлення 627094000

393,00 грн. з ПДВ
(13,54 €)

 Номер для замовлення 627111000

482,00 грн. з ПДВ
(16,61 €)

 Номер для замовлення 627112000

977,00
№ для замовлення 626708000

грн. з ПДВ
(33,69 €)764,00

№ для замовлення 626707000

грн. з ПДВ
(26,33 €)
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Дрилі з електронікою 

Дриль з електронікою 650 Вт

ДРИЛІ ВІД METABO:

ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ

Дриль з електронікою BE 6, 
450 Вт

Дриль з електронікою BE 10, 
450 Вт

Дриль з електронікою BЕ 650, 650 Вт

�� Невеликий, зручний інструмент
�� Електроніка Vario (V) - управління числом 
обертів  
відповідно до властивостей матеріалу
�� Реверс
�� Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

�� Невеликий, зручний інструмент
�� Електроніка Vario (V) - управління числом 
обертів  
відповідно до властивостей матеріалу
�� Реверс
�� Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

�� Електроніка Vario (V) - управління числом обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для встановлення числа  
обертів
�� Реверс
�� Свердлильний шпиндель з внутрішнім  
шестигранником для насадок дозволяє обійтися  
без патрона
�� Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

грн. з ПДВ
(60,68 €)1760,00

№ для замовлення 600132810

грн. з ПДВ
(67,82 €)1967,00

№ для замовлення 600133810

грн. з ПДВ
(71,39 €)2070,00

№ для замовлення 600360930

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) 
свердлильний патрон

Технічні характеристики BE 6 BE 10 

Діаметр свердління
- в сталі
- в м'якій деревині

6 мм
12 мм

10 мм
20 мм

Номінальна споживана потужність 450 Вт 450 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 4 000 /хв 0 - 2 400 /хв
Макс. крутний момент (м'який) 7 Нм 10 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 1,3 кг 1,3 кг

Технічні характеристики BE 650 

Діаметр свердління
- в сталі
- в м'якій деревині

13 мм
30 мм

Номінальна споживана потужність 650 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 2 800 /хв
Патрон 1,5 - 13 мм 
Вага (без мережевого кабелю) 1,8 кг
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НОВІ ДРИЛІ ВІД METABO  
ЩЕ ТОЧНІШІ Й ЗРУЧНІШІ В РОБОТІ 

Надзвичайна безпека
Запобіжна муфта Metabo S-automatіc 
для моментального від'єднання 
приводу при блокуванні свердла

Надзвичайна надійність
Стабільний корпус з алюмінієвого лиття під 
тиском

Надзвичайна потужність
Двигун Metabo Marathon на 1 300 Вт і 
VTC-електроніка забезпечення постійної 
кількості обертів під навантаженням

BEV 1300-2 

Дрилі з електронікою 850 Вт 

Дрилі з електронікою 1300 Вт 

Надзвичайна зручність
Шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для біт дозволяє 
обійтися без патрона

Надзвичайний комфорт в роботі
Кулькове з'єднання кабелю для 
максимальної свободи руху під час 
роботи

Дриль з електронікою BE 850-2, 850 Вт
�� Двошвидкісний редуктор
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття  
під тиском для оптимального відведення тепла  
й довговічності
�� Електроніка Vario (V) – управління числом обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для встановлення числа 
обертів
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим  
захистом від пилу для тривалого терміну  
експлуатації

грн. з ПДВ
(110,58 €)3207,00

№ для замовлення 600573000

грн. з ПДВ
(118,98 €)3451,00

№ для замовлення 600573810

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона,  
додаткова рукоятка

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) 
патрон, додаткова рукоятка

Технічні характеристики BE 850-2 

Діаметр свердління
- в сталі
- в м'якій деревині

13 мм / 8 мм
40 мм / 25 мм

Номінальна споживана потужність 850 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1100 / 0 - 3100 / хв
Патрон 1,5 - 13 мм 
Вага (без мережевого кабелю) 2,6 кг

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт
�� Двошвидкісний редуктор
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття  
під тиском для оптимального відведення тепла  
й довговічності
�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова  
електроніка для управління числом обертів залежно 
від властивостей матеріалу та його підтримки  
постійним під навантаженням.
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом 
від пилу для тривалого терміну експлуатації

грн. з ПДВ
(124,80 €)3619,00

№ для замовлення 600574000

грн. з ПДВ
(133,20 €)3863,00

№ для замовлення 600574810

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона,  
додаткова рукоятка

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) 
патрон, додаткова рукоятка

Технічні характеристики BEV 1300-2 

Діаметр свердління
- в сталі
- в м'якій деревині

16 / 10 мм
40 / 25 мм

Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1100 / 0 - 3100 /хв
Патрон 1,5 - 13 мм 
Вага (без мережевого кабелю) 2.7 кг
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АКЦІЯ

УДАРНІ ДРИЛІ ВІД METABO:

ЩЕ ТОЧНІШІ ТА ЗРУЧНІШІ

Ударний дриль з електронікою 
SBE 650, 650 Вт 
�� Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для встановлення числа 
обертів
�� Реверс
�� Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для насадок дозволяє обійтися 
без патрона

Технічні характеристики SBE 650
Число обертів холостого ходу 0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління 
- в бетоні
- в сталі
- в м’якій деревині

16 мм
13 мм
30 мм

Макс. число ударів 44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя 43 мм
Вага (без мережевого кабелю) 1,8 кг

Комплектація
Свердлильний патрон під ключ, ключ для 
патрона, додаткова рукоятка, обмежувач 
глибини свердління

1499,00 грн. з ПДВ 
(51,69 €)

Номер для замовлення 600671000

2199,00 грн. з ПДВ 
(75,83 €)

Номер для замовлення 600671510

SBE 650 Мобільна майстерня 

Комплектація
Мобільна майстерня: пластиковий переносний          
чемодан з широким спектром приладдя для  
свердління, загвинчування, тощо (79 предметів), 
швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова 
 рукоятка, обмежувач глибини свердління.

грн. з ПДВ
(110,31 €)3199,00

№ для замовлення 600671870

Двошвидкісні ударні дрилі з електронікою 

Технічні характеристики SBE 760 
Діаметр свердління
- в бетоні
- в сталі
- в м'якій деревині

16 мм
13 мм / 8 мм
40 мм / 25 мм

Номінальна споживана потужність 760 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1 200 / 0 - 3 200 /хв
Макс. число ударів 58 000 /хв
Вага (без мережевого кабелю) 2,3 кг

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безклю-
човий) патрон, додаткова рукоятка, 
обмежувач глибини свердління

грн. з ПДВ
(89,62 €)2599,00

№ для замовлення 600841850

грн. з ПДВ
(83,32 €)2416,00

№ для замовлення 600841000

1899,00 грн. з ПДВ 
(65,48 €)

Номер для замовлення 600671850

в пластиковому чемодані 

в картонній коробці

Мобільна майстерня:   
ударний дриль SBE 650 + набір приладдя
�� Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром 
приладдя для свердління, загвинчування тощо
�� Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповід-
но до властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Реверс
�� Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозво-
ляє обійтися без патрона

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 

SBE 760, 760 Вт
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне роз'єд-
нання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
�� Шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися 
без патрона
�� Реверс в пластиковому чемодані в картонній коробці
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НОВА ЛІНІЙКА УДАРНИХ ДРИЛІВ  
ВІД ЛІДЕРА РИНКУ. 

60 років досвіду в сфері ударних дрилів

Впродовж 60 років Metabo виробляє потужні і довговічні ударні дрилі — якість "Made in Germany". Накопичений 
досвід дозволив удосконалити ударні дрилі: оптимізувати ергономіку і зменшити вагу, при цьому потужність 
залишилась на звичному рівні.

Надзвичайна безпека
Запобіжна муфта Metabo S-automatіc 
для моментального від'єднання 
приводу при блокуванні свердла

Надзвичайна надійність
Стабільний корпус з алюмінієвого лиття під 
тиском

Надзвичайна потужність
Двигун Metabo Marathon на 1 300 Вт і 
VTC-електроніка забезпечення постійної 
кількості обертів

SBEV 1300-2 S

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 780 Вт 

Технічні характеристики SBE 780-2 
Діаметр свердління
- в бетоні
- в сталі
- в м'якій деревині

18 мм
13 мм / 8 мм
40 мм / 25 мм

Номінальна споживана потужність 760 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1 100 / 0 - 3 100 /хв
Макс. число ударів 58 900 /хв
Вага (без мережевого кабелю) 2,6 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, 
додаткова рукоятка з гумовим покрит-
тям, обмежувач глибини свердління, 
чемодан

грн. з ПДВ
(121,73 €)3530,00

№ для замовлення 600781500

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 

SBE 780-2, 780 Вт
�� Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно 
до властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском 
для оптимального відведення тепла й довговічності
�� Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозво-
ляє обійтися без патрона

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 1300 Вт

Технічні характеристики SBEV 1300-2 S
Діаметр свердління
- в бетоні
- в сталі
- в м'якій деревині

22 мм
16 мм / 10 мм
40 мм / 25 мм

Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1 100 / 0 - 3 100 / хв
Макс. число ударів 58 900 /хв
Вага (без мережевого кабелю) 2,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, 
додаткова рукоятка з гумовим покрит-
тям, обмежувач глибини свердління, 
чемодан

грн. з ПДВ
(162,37 €)4709,00

№ для замовлення 600786500

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 

SBEV 1300-2 S, 1300 Вт
�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка 
для управління числом обертів залежно від властивостей ма-
теріалу та його підтримки постійним під навантаженням
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і за-
свердлювання на гладких поверхнях
�� Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блоку-
ванням шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою
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4444,00 грн. з ПДВ
(153,24 €) 6527,00 грн. з ПДВ

(225,07 €) 6777,00* грн. з ПДВ
(233,69 €) 11647,00 грн. з ПДВ

(401,61 €)

* За акційною ціною міксер RWEV 12002 Ви 
можете придбати тільки в привілейованих 
дилерів Metabo PowerPartner. Інформацію 
щодо усіх дилерів Метабо можна знайти  на 
офіційному сайті www.metabo.ua у розділі 
«Пошук дилера»

ІДЕАЛЬНА КОМБІНАЦІЯ МІЦНОСТІ ТА ЕРГОНОМІКИ:
МІКСЕРИ ПОТУЖНІСТЮ ВІД 1 020  
ДО 1 600 ВТ.

Ергономічне розташування рукоятки дозволяє 
економити зусилля, необхідні для перемішування 
матеріалів з високою в'язкістю.

Кріплення для 
змішувальної насадки
з внутрішньою різьбою 
M 14

Покриття корпусу двигуна захищає 
від потрапляння води та бруду.

Гумовий протиударний захист з усіх боків
захищає прилад при падінні — дозволяє 
уникнути пошкоджень в робочій зоні. 

Гнучкий гумовий ковпачок
захищає вимикач від забруднення. 

Вихід кабелю, розташований збоку,
зменшує можливість пошкодження кабелю. 

Легка: RWE 1020
Потужна: RWEV 1200
Універсальна: RWEV 1200-2
Найпотужніша: RWEV 1600-2

Міксери потужністю від 1 020 до 1 600 Вт

Технічні характеристики RWE 1020 RWEV 1200 RWEV 1200-2 RWEV 1600-2
Номінальна споживана потужність 1 020 Вт 1 200 Вт 1 200 Вт 1 600 Вт
макс. Ø мішалки 120 мм 140 мм 140 мм 160 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 900 /хв 0 - 590 /хв 0 - 520 / 0 - 720 /хв 0 - 470 / 0 - 680 /хв
Кількість швидкісних режимів 1 1 2 2
Тримач інструментальних насадок Внутрішня різьба М 14 Внутрішня різьба М 14 Внутрішня різьба М 14 Внутрішня різьба М 14
Вага (без мережевого кабелю) 3,1 кг 3,4 кг 4,3 кг 4,5 кг
Змішувальна насадка RS-R2 Ø 120 мм RS-R3 Ø 140 мм RS-R3 Ø 140 мм RS-R3 Ø 160 мм
Електроніка V VTC VTC VTC

RWEV 1600-2

RWE 1020

№ для замовлення 614044000 № для замовлення 614045000 № для замовлення 614046000 № для замовлення 614047000
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Приладдя для міксерів

�� Ідеальне рішення для густих і тягучих матеріалів
�� Особливо добре підходить для усіх видів будівельного розчину, штукатурки, безшовної підлоги, клею для плитки 
тощо

�� Ідеальне рішення для клейких і в'язких матеріалів
�� Особливо рекомендується для будівельного клею та клею для кахля, готових будівельних розчинів, штукатурки, 
шпаклівки тощо. 

�� Лопаті насадки запобігають підмішуванню повітря
�� Ідеальне рішення для схильних до створення грудок і в'язких матеріалів
�� Особливо добре підходить для плинних розчинів для шпаклювання та нівелювання, а також для покриттів на основі 
епоксидної смоли тощо 

�� Швидке та однорідне змішування рідкоплинних матеріалів
�� Ідеально підходить для рідких та плинних матеріалів 

�� Геометрія змішувальної насадки та спіраль оптимізовані для робіт з рідкоплинними матеріалами
�� Особливо добре підходить для рідких розчинів, клейстеру, мас для заливання, дисперсійного клею 

Найменування Діаметр,  
мм

Довжина,  
мм

Тримач інструмен-
тальних насадок

рекомендована кількість 
перемішуваної суміші, кг

№ для 
 замовлення

Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з 
ПДВ, євро

RS-R3 120 590 M 14 15-25 626734000 770,59 26,57
RS-R3 140 590 M 14 25-40 626735000 801,22 27,63
RS-R3 160 590 M 14 30-60 626736000 895,06 30,86

Найменування Діаметр,  
мм

Довжина,  
мм

Тримач інструмен-
тальних насадок

рекомендована кількість 
перемішуваної суміші, кг

№ для 
 замовлення

Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з 
ПДВ, євро

RS-R2 100 590 Свердлильний 
 патрон 13 мм 10-15 626737000 441,24 15,22

RS-R2 120 590 M 14 10-15 626738000 586,36 20,22
RS-R2 140 590 M 14 15-30 626739000 707,86 24,41

Найменування Діаметр,  
мм

Довжина,  
мм

Тримач інструмен-
тальних насадок

рекомендована кількість 
перемішуваної суміші, кг

№ для 
 замовлення

Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з 
ПДВ, євро

RB 4 120 590 M 14 15-25 626741000 629,71 21,71

Найменування Діаметр,  
мм

Довжина,  
мм

Тримач інструмен-
тальних насадок

рекомендована кількість 
перемішуваної суміші, кг

№ для 
 замовлення

Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з 
ПДВ, євро

SR 12 120 590 M 14 20-40 626742000 663,05 22,86

SR 12 150 590 M 14 40-65 626743000 992,47 34,22

Найменування Діаметр,  
мм

Довжина,  
мм

Тримач інструмен-
тальних насадок

рекомендована кількість 
перемішуваної суміші, кг

№ для 
 замовлення

Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з 
ПДВ, євро

RS-L2 120 590 M 14 20-30 626745000 565,40 19,50

Змішувальні насадки типу RS-R2, спіраль правого обертання – перемішування знизу догори 

Насадка для перемішування типу RB, 4 лопаті 

Дискові мішалки Typ SR, 12 лопатей – перемішування зверху вниз

Змішувальна насадка, тип RS-L2, спіраль лівого обертання – перемішування зверху вниз

Змішувальні насадки типу RS-R3, спіраль правого обертання – перемішування знизу догори

Максимальна продуктивність 
з відповідним ПРИЛАДДЯМ!
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3,4 Дж

Технічні характеристики UHE 2660-2 Quick UHE 2860-2 Quick (мал.)
Макс. енергія одиничного 
 удару (EPTA)

 
2,8 Дж

 
3,4 Дж

Діаметр свердління
в бетоні ударними свердлами
в бетоні свердлильними 
 коронками

26 мм
68 мм

28 мм
68 мм

Номінальна споживана 
 потужність

 
800 Вт

 
1 100 Вт

Вага (без мережевого кабелю) 3,1 кг 3,3 кг

Надзвичайна потужність
завдяки потужному ударному 
механізму

Надзвичайна надійність
З міцним корпусом редуктора, 
виготовленим з алюмінієвого лиття 
під тиском

Надзвичайна зручність
�� Найкоротший 
перфоратор у своєму 
класі
�� Значно зменшена вага

Надзвичайна 
універсальність
З 2-ю передачею 
для високої 
частоти обертання

Комплект поставки
Удароміцний патрон для бурів з хвостовиком 
SDS Plus, швидкозатискний патрон для 
приладдя з циліндричним хвостовиком, 
прогумована додаткова рукоятка, обмежувач 
глибини свердління, чемодан

ДО 3,4 ДЖ
МІЦНІСТЬ
ЗРУЧНІСТЬ 

НОВІ МУЛЬТІПЕРФОРАТОРИ В КЛАСІ 2 КГ: 
НАДЗВИЧАЙНО НАДІЙНІ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ РОБОТИ 
В СКЛАДНИХ УМОВАХ.

№ для замовлення 600697500 № для замовлення 600713500

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини 
свердління, пластиковий чемодан

2-х режимний перфоратор 800 Вт 
BHE 2444

АКЦІЯ

Технічні характеристики BHE 2444 KHE 2444
Діаметр отвору в
Бетоні
Сталі
Цегляній кладці

24 мм
13 мм
68 мм

24 мм
13 мм
68 мм

Крутний момент 15 Нм 15 Нм
Число обертів холостого ходу 0 - 1230 об/хв 0 - 1230 об/хв
Вага (без мережевого кабелю) 2,3 кг 2,4 кг

2999,00 грн. з ПДВ 
(106,86 €)

Номер для замовлення 606153000

3-х режимний перфоратор 800 Вт 
KHE 2444

3299,00 грн. з ПДВ 
(113,76 €)

Номер для замовлення 606154000

KHE 2444BHE 2444

2,3 Дж

�� Перфоратор для буріння та свердління
�� Електроніка Vario (V) – управління числом 
обертів відповідно до властивостей 
матеріалу
�� Автоматична запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: механічне від'єднання 
привода при блокуванні свердла для 
безпечної роботи

�� Комбінований перфоратор для  
буріння, свердління та довбання
��  Електроніка Vario (V) – управління числом 
обертів відповідно до властивостей матеріалу
��  Автоматична запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: механічне від'єднання привода 
при блокуванні свердла для безпечної роботи
��  Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в 
постійному режимі

грн. з ПДВ
(203,41 €)5899,00 грн. з ПДВ

(214,25 €)6213,00

Зроблено в Німеччині
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Перфоратори SDS-Plus

Комбінований перфоратор 800 Вт  
KHE 2644
�� Потужний ударний механізм, прецизійно  
встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву:  
довговічний і надійний
�� Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: 
механічне роз'єднання привода при блокуванні 
свердла для безпечної роботи
�� Vario (V) електроніка для  
регулювання частоти обертання
�� Реверс

Технічні характеристики KHE 2644
Діаметр свердління в  
бетоні
сталі  
м'якій деревині

 
26 мм 
13 мм 
30 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 2,3 Дж
Продуктивність удару 166 Дж/с
Патрон SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 2,9 кг

Комплектація
Патрон перфоратора для 
приладдя з хвостовиком 
SDS-Plus, додаткова знімна 
рукоятка, обмежувач  
глибини свердління,  
пластиковий чемодан

грн. з ПДВ
(120,66 €)3499,00

№ для замовлення 606157000

Перфоратори SDS-Plus

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт  
KHE 2860 Quick
�� Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
�� Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на  
швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
�� Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому 
контуру ручки
�� Перемикач, розташований знизу, захищений від пошкодження та пилу
�� Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну  
експлуатації

Технічні характеристики KHE 2860 Quick
Діаметр свердління в  
бетоні
сталі  
м'якій деревині

 
28 мм 
13 мм 
32 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 3,2 Дж
Макс. кількість ударів 4 400 /хв 
Патрон SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 3,1 кг

Загальна комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова 
знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

грн. з ПДВ
(170,86 €)4955,00

№ для замовлення 600878510

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплект бурів SDS-Plus «Pro 4»                       
в складному чохлі, 8 шт.

Порада щодо приладдя

184,00 грн. з ПДВ
(6,34 €)

№ для замовлення 626243000

674,00 грн. з ПДВ
(23,24 €)

№ для замовлення 631715000

Комплектація
По 1 х Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 
мм 

Комплектація
по 2 x Ø 6 x 160 мм; Ø 8 x 160 
мм; по 1 x Ø 8 x 210 мм; Ø 10 
x160 мм, Ø 10 x 210 мм; Ø 12 x 
210 мм

2,3 Дж

грн. з ПДВ
(189,62 €)5499,00

№ для замовлення 600878500

3,2 Дж

Зроблено в Німеччині

+ додатковий патрон

ПЕРФОРАТОРИ SDS-PLUS:

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з 
хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний 
свердлильний патрон для приладдя з       
циліндричним хвостовиком, додаткова     
антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech 
(MVT), обмежувач глибини свердління, 
пластиковий чемодан

Комбінований перфоратор 800 Вт  
KHE 3251
�� Metabo VibraTech (MVT): вбудована система  
амортизації та додаткова антивібраційна  
рукоятка знижують навантаження на суглоби  
і захищають здоров'я користувача
�� Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc:  
механічне роз'єднання привода при блокуванні  
свердла для безпечної роботи

Технічні характеристики KHE 3251
Діаметр свердління в  
бетоні  
сталі  
м'якій деревині

 
32 мм
13 мм 
35 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 3,1 Дж

Продуктивність удару 222 Дж/с
Патрон SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 3,6 кг

Комбінований перфоратор з електронікою, 800 Вт

грн. з ПДВ
(270,00 €)7830,00

№ для замовлення 600659000

Зроблено в Німеччині

3,1 Дж

Порада щодо приладдя

Консистентне мастило для бурів

�� Для хвостовиків перфораторів, 
зубил, адаптерів та ін.; зменшує кое-
фіцієнт тертя;
�� Висока стійкість до зношеності,            
висока теплостійкість, високі захисні 
властивості від корозії
�� Біологічно розкладається

99,00 грн. з ПДВ
(3,41 €)

№ для замовлення 631800000
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Максимальна продуктивність  
з відповідним приладдям ПРИЛАДДЯ!

Твердосплавні бури SDS-plus 

SDS-plus "Classic"
Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки
�� Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям 
�� Динамічна свердлильна голова у вигляді долота
�� Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
�� Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
�� Для бетону, цегли, природного каменю

Діаметр мм Робоча довжина, мм Загальна довжина, мм Номер для замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, €*

6 100 160 626175000  24,99 грн.  0,86 € 

8 100 160 626182000  27,99 грн.  0,97 €
8 150 210 626183000  34,59 грн.  1,19 €
8 200 260 626184000  39,78 грн.  1,37 €
10 150 210 626187000  42,36 грн.  1,46 €
10 200 260 626188000  50,83 грн.  1,75 €
12 150 210 626192000  45,94 грн.  1,58 €
12 250 310 626194000  63,42 грн.  2,19 €

АКЦІЯ

 Бури SDS-Plus Pro 4 

Діаметр мм Робоча  
довжина, мм

Загальна  
довжина, мм

Номер для  
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

6 50 110 631824000 56,61 грн. 1,95 € 

6 100 160 631825000 58,00 грн. 2,00 €

6 150 210 631826000 92,80 грн. 3,20 €

8 100 160 631833000 74,24 грн. 2,56 €

8 150 210 631834000 88,16 грн. 3,04 €

10 100 160 631838000 83,52 грн. 2,88 €

10 150 210 631839000 102,08 грн. 3,52 €

10 200 260 631840000 132,24 грн. 4,56 €

12 110 160 631844000 99,76 грн. 3,44 €

12 160 210 631845000 122,96 грн. 4,24 €

12 210 260 631846000 150,80 грн. 5,20 €

14 210 260 631851000 190,24 грн. 6,56 €

16 260 310 631856000 264,48 грн. 9,12 €

Ударний бур із твердих сплавів

SDS-plus »Pro 4«
Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки
�� Максимальна швидкість буріння завдяки зниженню тертя та покращенню 
передачі ударів. Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій го-
ловці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
�� Міцне та довговічне центрувальне вістря для точного засвердлювання без 
відхилень на гладкій поверхні
�� Потужні "розбивачі" (Power Breakers) утворюють мікротріщини в матеріалі 
для підвищення швидкості буріння
�� Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попа-
данні на металеву арматуру
�� Об'ємна 2-спиральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS). 

Найвища швидкість буріння! SDS-plus »Pro 4«

Зменшення тертя завдяки меншій 
ширині спинки попереду та посиле-
ній ширині спинки позаду. Значно 
вища швидкість буріння з одночас-
но високою стійкістю на розрив.

Спіраль Vario KVS 
(KVS = спіраль з підсиленим центром)

Точний початок буріння в потрібній 
точці запобігає зсуненню на гладких 
поверхнях

Центрувальне вістря

при потраплянні на армування знач-
но зменшується вірогідність застря-
гання в арматурі.

Збільшена фаска для армування 

Призводить до утворення мікротрі-
щин в оброблюваному матеріалі і 
значно збільшує швидкість буріння.

Power Breakers

АКЦІЯ
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Технічні характеристики KHE 5-40
Номінальна споживана потужність 1 010 Вт
Діаметр свердління
в бетоні ударними свердлами
в бетоні фрезерними коронками
в бетоні свердлильними коронками

 
40 мм 
55 мм 
90 мм

Макс. енергія одного удару  
(EPTA) 7,5 Дж

Макс. число ударів 3.200 /хв
Потужність удару 400 Дж/с
Вага (без мережевого кабелю) 6,2 кг

KHE 5-40
�� Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та  
додаткова  антивібраційна рукоятка знижують навантаження на  
суглоби і захищають здоров'я користувача
�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова  
електроніка для  управління числом  
обертів залежно від властивостей  
матеріалу та його підтримки  
постійним під навантаженням.
�� Регулювальне колесо для встановлення частоти ударів
�� Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

SDS-max

Комплектація
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, 
мастило для хвостовика інструмента, серветка для чищення, пластиковий  
чемодан.

Комбінований перфоратор з електронікою, 1 010 Вт

ПЕРФОРАТОР ТА ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК SDS-MAX:

ПОТУЖНІ МАШИНИ ДЛЯ НАЙСКЛАДНІШИХ 
РОБІТ

Комплектація
Скоба-рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, серветка для чищення, 
пластиковий чемодан

Технічні характеристики MHE 5
Номінальна споживана потужність 1 300 Вт
Макс. число ударів 3 000/ хв
Макс. енергія одного удару  
(EPTA) 8,6 Дж

Потужність удару 430 Дж/с
Положення зубила 12
Вага (без мережевого кабелю) 6,6 кг

MHE 5
�� Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації знижує 
 навантаження на суглоби і захищає здоров'я користувача
�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для 
 управління частотою ударів залежно від властивостей  
матеріалу та її підтримки постійною  
під навантаженням.
�� Регулювальне колесо для встановлення  
частоти ударів
�� Електронний плавний пуск для запуску  
без поштовхів

Відбійний молоток з електронікою, 1300 Вт

SDS-max

грн. з ПДВ
(351,69 €)10199,00

№ для замовлення 600687000

грн. з ПДВ
(351,69 €)10199,00

№ для замовлення 600688000

Порада щодо приладдя SDS-plus

Комплектація
по 1 ударному свердлу  
Ø 6, 8, 10 мм, 1 шпилясте зубило 
та 1 плоске зубило

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.  

601,00
№ для замовлення 630477000

грн. з ПДВ
(20,73 €)

Комплект зубил SDS-plus "Promotion" 

Порада щодо приладдя

Комплектація
1 пікоподібне 
зубило L= 200 мм, 
1 плоске зубило 20 
x 200 мм

281,00
№ для замовлення 630486000

грн. з ПДВ
(9,69 €)

Комплект зубил SDS-max "Promotion" 

394,00
№ для замовлення 623309000

грн. з ПДВ
(13,58 €)

Комплектація
1 пікоподібне 
зубило L= 360 мм, 
1 x плоске зубило 
25 x 360 мм
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Робота без пилу

Перехідник пилососу DDE 14
�� Безпечне свердління стін та стелі без пилу
�� Підходить для діаметру свердління до 14 мм

520,00 грн. з ПДВ
(17,93 €)

№ для замовлення 630829000
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АКЦІЯ

Кутові шліфувальні машини 900 Вт

КОМПАКТНІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ ПОТУЖНІСТЮ ДО 1700 ВТ:

НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО 
ВИКОРИСТАННЯ

W 750-125, 750 Вт
W 850-125, 850 Вт
�� Надійний мотор
�� Вугільні щітки для відключення 
двигуна з метою захисту

Технічні характеристики W 750-125 W 850-125
Ø шліфувальних дисків 125 мм 125 мм
Номінальна споживана потужність 750 Вт 850 Вт
Число обертів холостого ходу 11 000 / хв 11 000 / хв
Вага (без мережевого кабелю) 1,8 кг 2,0 кг

Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими 
отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

1399,00 грн. з ПДВ 
(48,24 €)

Номер для замовлення 601231010

1799,00 грн. з ПДВ 
(62,03 €)

Номер для замовлення 601233010

W 9-125
W 9-125 Quick

Технічні характеристики W 9-125 / 
W 9-125 Quick

Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 900 Вт
Віддавана потужність 550 Вт
Число обертів холостого ходу 10 500 / хв
Крутний момент 2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,1 кг

Комплектація (W 9-125)  
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з  
двома отворами, додаткова рукоятка, ключ  
під два отвори
Комплектація (W 9-125 Quick)  
Захисний кожух, опорний фланець,  
швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова  
рукоятка

грн. з ПДВ
(78,54 €)2278,00

№ для замовлення 600376010

грн. з ПДВ
(82,11 €)2381,00

№ для замовлення 600374010

Зроблено в Німеччині Зроблено в Німеччині

Кутова шліфувальна машина 1400 Вт

WQ 1400, 1400 Вт

Технічні характеристики WQ 1400
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 400 Вт
Віддавана потужність 800 Вт
Число обертів холостого ходу 10 500 / хв
Крутний момент 3,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 1,9 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка 
M-Quick, додаткова рукоятка

грн. з ПДВ
(99,95 €)2899,00

№ для замовлення 600346000

Зроблено в Німеччині

Гнучка в застосуванні – WEV 10-125 Quick
�� Компактна кутова шліфувальна машина  
з регулюванням частоти обертів та найменшим обхва-
том рукоятки в своєму класі потужності  
для ідеальної ергономіки
�� Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 
% більший крутний момент та до 20 % більша здатність 
до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та 
довшого терміну експлуатації
�� Тепер ще швидше: система M-Quick для заміни дисків 
без інструментів натисненням на кнопку завдяки швид-
козатискній гайці M-Quick

Комплект поставки
Захисний кожух, опорний фла-
нець, затискна гайка М-Quick, до-
даткова рукоятка 

Технічні характеристики WEV 10-125 Quick
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 000 Вт
Віддавана потужність 590 Вт
Число обертів холостого ходу 2 800–10 500/хв
Крутний момент 2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,1 кг

 Номер для замовлення 600388000

Кутова шліфувальна машина 1000 Вт

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ
(96,39 €)2795,00
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Кутова шліфувальна машина 1700 Вт

WEV 17-125 Quick
�� Перша в світі кутова шліфувальна машина 1700 Вт з 
потужністю великого інструмента і зручністю мало-
го для найшвидшого зняття матеріалу при промис-
ловому використанні
�� Новий запатентований двигун Metabo Marathon
�� Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) з регулювальним колесом - під-
тримує оберти константними під навантаженням
�� Система M-Quick для заміни дисків без інстру-
ментів натисненням на кнопку завдяки швидкоза-
тискній гайці M-Quick

Технічні характеристики WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 700 Вт
Віддавана потужність 1040 Вт
Число обертів холостого ходу 2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент 3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, 
швидкозатискна гайка M-Quick, до-
даткова антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)

грн. з ПДВ
(134,45 €)3899,00

№ для замовлення 600516000

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

Кутова шліфувальна машина 1550 Вт

WEV 15-125 Quick (регулювання обертів)
WEVA 15-125 Quick (рег. обертів + автобаланс)
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від  
пилу для тривалого терміну експлуатації
�� Повнохвильова електроніка (VTC) з регулювальним колесом  
для підтримання обертів постійними під навантаженням
�� Система M-Quick: для заміни дисків без інструментів  
натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці  
M-Quick
�� Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир  
для зменшення вібрації на руки та кисті, до 50% довшого терміну  
експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу  
шліфувальних дисків (WEVA 15-125 Quick)

Технічні характеристики WEV 15-125 Quick
WEVA 15-125 Quick

Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1.550 Вт
Віддавана потужність 940 Вт
Число обертів холостого ходу 2 800–11 000 /хв
Крутний момент 3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний 
 фланець, швидкозатискна 
гайка М-Quick, додаткова  
антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT) 

грн. з ПДВ
(119,26 €)3459,00

№ для замовлення 600468000

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ
(129,62 €)3759,00

№ для замовлення 600496000

КОМПАКТНІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ:

ПОТУЖНІ ТА НАДІЙНІ

29

Інші можливості наших 
малих кутових шліфу-

вальних машин

Система Quick
�� Надшвидка заміна дисків без 
інструментів
�� Функціонує завжди та за будь-
яких умов:

1. Відключити машину
2. Натиснути червону кнопку фіксації 

шпинделя M-Quick під час зупинки 
диска

3. Затискна гайка Quick 
послаблюється самостійно на 
півоберта

Запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc
�� Відсутність зворотного удару при 
заклинюванні круга
�� Безпосереднє продовження 
роботи після розблокування
�� Унікальна в компанії Metabo з 
1966 року

Автобалансир
�� На 50% менше вібрацій на руки та 
кисті
�� Довший строк служби машини
�� У два рази більша зносостійкість 
шліфувальних кругів

Запатентоване дискове 
гальмо Metabo
�� Найшвидша гальмівна система для 
максимального захисту 
користувачів (2 сек.)
�� Єдина система зі 100% 
ефективністю навіть при 
порушенні електроживлення

Захисний кожух для відрізних 
дисків CED 125 для різання
�� Захисний відсмоктуючий кожух з 
функцією занурення та оптимізова-
ним проточним  
каналом, для чистої роботи без   
пилу всередині приміщень                
та ззовні

Системні комплектуючі

Захисний кожух для відве-
дення пилу GED 125 для шлі-
фування поверхонь
�� Швидкий монтаж кожуха  
для відведення пилу на  
кутову шліфувальну  
машину без інструментів

Захисний кожух для відрізних 
дисків CED 125 Plus для різання
�� Характеристики як і в CED 125. Додат-
ково: Стіл із металевого  
листа з напрямними роликами  
для легкої, точної подачі;  
захищають чутливі поверхні  
від подряпин

Затиск для захисного кожуха 
при відрізанні 125 мм
�� Для роботи із зв'язаними  
відрізними дисками

Багатопозиційна скоба для додаткової 
рукоятки
�� Ручка 180° забезпечує плавне, індивідуальне на-
лаштування позиції другої рукоятки в потрібному 
положенні для ергономічної роботи без втоми, 
наприклад, при різанні або якщо ви шульга
�� Зі зміною робочого положення додаткову рукоят-
ку можна налаштувати без інструментів
�� Надійна форма шестикутника дозволяє відкидати 
додаткову рукоятку назад (кут 90° відносно маши-
ни) для безпечної роботи обома руками у вузьких 
місцях

 № за каталогом: 62673000  № за каталогом: 62673200

 № за каталогом: 62673100  № за каталогом: 63035200  № за каталогом: 62736200

грн. з ПДВ
(107,89 €)3129,00

грн. з ПДВ
(128,40 €)3724,00

грн. з ПДВ
(40,68 €)1180,00

грн. з ПДВ
(1,97 €)57,00 грн. з ПДВ

(7,30 €)212,00
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Кутові шліфувальні машини 2400 Вт

АКЦІЯ

ЗРОБИТИ ПОТУЖНЕ ЩЕ ПОТУЖНІШИМ:

ВЕЛИКІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ.

W 2200-230, 2200 Вт

WX 2200-230, 2200 Вт
�� Надійний двигун
�� Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
�� Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: 
ліворуч, праворуч або зверху
�� Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
�� Електронний захист від перевантаження та захист від повторного 
пуску (WX 2000-230)

Технічні характеристики W 2200 - 230
WX 2200-230

Ø шліфувальних дисків 230 мм
Номінальна споживана потужність 2 200 Вт
Віддавана потужність 1 500 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 / хв
Крутний момент 14 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 5,8 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова  
рукоятка, ключ під два отвори

2899,00 грн. з ПДВ 
(99,97 €)

Номер для замовлення 600335000

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу 
для тривалого терміну експлуатації
�� Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та  
додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження 
на суглоби і захищають здоров'я користувача
�� Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох                  
положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
�� Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску 
після переривання енергопостачання (WE 24-230 MVT)
�� Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає  
ривку інструменту при запуску (WE 24-230 MVT)

Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома  
торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два 
отвори

Технічні характеристики W 2400-230 MVT WE 24-230 MVT (мал.)
Ø шліфувальних дисків 230 мм 230 мм
Номінальна споживана потужність 2 400 Вт 2 400 Вт
Віддавана потужність 1 600 Вт 1 600 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 /хв 6 600/хв
Крутний момент 17 Нм 17 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 5,8 кг 5,8 кг

WE 24-230 MVT

грн. з ПДВ
(124,10 €)3728,00

№ для замовлення 606467000

грн. з ПДВ
(172,38 €)4763,00

№ для замовлення 606469000

3935,00 грн. з ПДВ 
(135,68 €)

Номер для замовлення 600397000

W 2200-230 WX 2200-230

Кутова шліфувальна машина 2600 Вт

W 26-230 MVT, 2600 Вт
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом 
від пилу для тривалого терміну експлуатації
�� Запобіжний вимикач: блокування проти  
випадкового включення
�� Захисний кожух, що регулюється без застосування 
інструменту; фіксується із захистом від  
провертання
�� Metabo VibraTech (MVT): вбудована система  
амортизації та додаткова антивібраційна  
рукоятка знижують навантаження на  
суглоби і захищають здоров'я користувача
�� Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох 
положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
�� Поворотна головна рукоятка: висока безпека та  
краще управління під час різання
�� Автоматичне відключення вугільних щіток для  
захисту двигуна

Технічні характеристики W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків 230 мм
Номінальна споживана потужність 2 600 Вт
Віддавана потужність 1 800 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 / хв
Крутний момент 18 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 6,3 кг

Комплектація  
Захисний кожух, опорний фланець, 
гайка з двома отворами, додаткова  
антивібраційна рукоятка Metabo 
VibraTech (MVT), ключ під два отвори

грн. з ПДВ
(131,00 €)3831,00

№ для замовлення 606474000

Зроблено в Німеччині

Зроблено в Німеччині
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WEA 26-230 MVT Quick
�� Двигун Metabo Marathon
�� Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для змен-
шення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довшого терміну експлу-
атації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
�� Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
�� Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
�� Електронний захист від перевантаження
�� Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів
�� Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту

Комплектація
Захисний кожух, опорний фла-
нець, швидкозатискна гайка, до-
даткова антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків 230 мм
Число обертів холостого ходу 6600 об/хв
Крутний момент 18 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 6,4 кг
Автобалансир �

ВЕЛИКІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ:

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

5799,00
 Номер для замовлення: 60647600

Кутова шліфувальна машина 2600 Вт

грн. з ПДВ
(199,96 €)

З автобалансиром

Зроблено в Німеччині

Порада щодо приладдя - зачисні круги

�� Якість Novoflex: клас високої продуктивності для новачків
�� Твердість: середньої твердості
�� Універсальне використання в металообробці
�� Добра продуктивність знімання та тривалий термін експлуатації
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 24 125 x 6 x 22,23 12 200 616462000 27,84 грн. 0,96 €

A 24 180 x 6 x 22,23 8 500 616465000 47,00 грн. 1,62 €

A 24 230 x 6 x 22,23 6 600 616468000 77,00 грн. 2,66 €

Зачисний круг - клас якості A 24 »Novoflex« сталь

АКЦІЯ

�� Спеціальний диск для обробки нержавіючої сталі
�� З малим вмістом заліза та сірки < 0,1%
�� Твердість: м'яка
�� Дуже висока продуктивність знімання та довговічність
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 36-O 125 x 6 x 22,23 12 200 616747000 39,00 грн. 1,34 €

Зачисний круг - Клас якості A 36-O «Flexiamant Super» Inox

�� Спеціальний круг для обдирних робіт по бетону, природному та штучному каменю
�� Твердість: м'яка
�� Висока продуктивність знімання при тривалому терміні роботи
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

C 24-N 125 x 6 x 22,23 12 200 616731000 37,00 грн. 1,28 €

C 24-N 230 x 6 x 22,23 6 600 616672000 88,00 грн. 3,03 €

Зачисний круг - Клас якості C 24-N «Flexiamant Super» камінь
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Максимальна продуктивність з 
відповідним ПРИЛАДДЯМ

Порада щодо приладдя - відрізні круги

�� Тонкий відрізний круг для загальної металообробки; особливо для тонкостінних 
матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
�� Висока продуктивність різання та довговічність
�� Твердість: середньої твердості
�� Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 60-R 125 x 1 x 22,23 12 200 616506000 17,33 грн. 0,60 €

Відрізний круг - Клас якості A 60-R «Novorapid» сталь
АКЦІЯ

�� Універсальне використання в металообробці
�� Висока продуктивність різання та довговічність
�� Твердість: середньої твердості
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 30 125 x 2,5 x 22,23 12 200 616444000 20,00 грн. 0,69 €

A 30 125 x 2,5 x 22,23 12 200 616456000 20,00 грн. 0,69 €

A 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616452000 41,30 грн. 1,42 €

A 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616477000 47,00 грн. 1,62 €

Відрізний круг - Клас якості A 30 »Novoflex« сталь

�� Тонкий відрізний круг для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, 
листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
�� Твердість: твердий
�� З незначним вмістом заліза, сірки та хлору (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
�� Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 46-T 125 x 1 x 22,23 12 200 616271000 19,32 грн. 0,67 €

A 46-T 230 x 1,9 x 22,23 6 600 616274000 61,25 грн. 2,11 €

Відрізний круг - Клас якості A 46-T «Novorapid» Inox

�� Тонкий високопродуктивний круг спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, 
листів, профілів, дротів
�� Твердість: твердий
�� Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 60-T 125 x 1 x 22,23 12 200 616189000 32,48 грн. 1,12 €

A 46-T 125 x 1,6 x 22,23 12 200 616192000 34,34 грн. 1,18 €

Відрізний круг - Клас якості A 60-T / A 46-T «Flexiamant Super» сталь

�� Тонкий високопродуктивний круг, призначений для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні, 
бронзи тощо, а також нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
�� Твердість: середньої твердості
�� Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в  
високій концентрації може призводити до вибухів!

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

A 60-P 125 x 1 x 22,23 12 200 616513000 22,00 грн. 0,76 €

Відрізний круг - Клас якості A 60-P «Flexiarapid» алюміній

�� Універсальне застосування в обробці природного та штучного каменю
�� Висока продуктивність різання та довговічність
�� Твердість: середня
�� Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості Діаметр х  
товщина х отвір, мм Виконання Макс. число обертів 

об / хв
Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

C 30 125 x 2,5 x 22,23 12 200 616428000 22,00 грн. 0,76 €

C 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616453000 46,40 грн. 1,60 €

Відрізний круг - Клас якості C 30 »Novoflex« камінь
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�� Придатні для грубого та 
проміжного шліфування 
сталі, кольорових металів, 
дерева та пластиків
�� Високий ламельний шар на 
тарілці зі склополотна
�� Рівномірно високий 
результат шліфування
�� Холодне шліфування
�� Рівномірно відшліфована 
поверхня; комфортне  
шліфування з незначною 
вібрацією

Діаметр x 
отвір / мм

Розмір 
зернин

Артикул
Ціна з 
ПДВ, грн

Ціна з 
ПДВ, євро

125 x 22,23 P 60 624396000 58,93 грн. 2,03 €
125 x 22,23 P 80 624397000 58,93 грн. 2,03 €

АКЦІЯ

КОМПЛЕКТУЮЧІ З СИСТЕМОЮ:

ТУРБОПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ КУТОВИХ 
 ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН.

10 відрізних кругів
Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox,
у металевій коробці
�� Універсальні диски для 
 обробки нержавіючої /  
високосортної сталі

Швидкозатискна гайка Quick M 14
�� Для всіх великих кутових  
шліфувальних машин
�� Необхідне різьблення для  
приєднання M 14

288,00 грн. з ПДВ
(9,93 €)

 № для замовлення 630800000

Ламельний шліфувальний круг Порада щодо приладдя

256,00 грн. з ПДВ
(8,82 €)

 № для замовлення 616359000

Відрізні та чорнові шліфувальні диски M-Calibur

Неперевершена економія коштів:  
Відрізні та чорнові шліфувальні диски 
M-Calibur
�� Надзвичайне зменшення витрат на оплату праці: до 250 % швидше 
зняття матеріалу чорновими шліфувальними дисками та значно 
швидше відокремлення відрізними дисками у порівнянні з 
високопотужними дисками, що зазвичай пропонуються на ринку
�� Значно менші витрати на диски: на 250 % більше загальне зняття 
матеріалу одним чорновим шліфувальним диском та до 250 % 
більше різів одним відрізним диском у порівнянні з іншими 
високопотужними дисками
�� Широкий спектр використання: спеціальна технологія керамічного 
абразивного зерна та його зв’язки забезпечують максимальну 
продуктивність при будь-якому використанні зі звичайною сталлю 
та високосортною сталлю

Діаметр x товщина x  
отвір / мм Виконання Одиниця продажу / 

одиниця пакування
Номер для  
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

125 x 1,6 x 22,23 1/25 616286000 71,46 грн. 2,46 €
125 x 7,0 x 22,23 1/25 616291000 154,32 грн. 5,32 €

»M-Calibur« Inox

Алмазні відрізні диски

Алмазний відрізний диск Universal, 
сегментований
�� Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких 
як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, 
глиняна цегла.
�� Спечені алмазні сегменти
�� Висота сегменту: 7,0 мм
�� Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Діаметр x
товщина x отвір / мм № для замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

125 x 22,23 мм 624307000 159,00 грн. 5,48 €
230 x 22,23 мм 624310000 477,00 грн. 16,45 €

АКЦІЯ

Ламельний шліфувальний круг

Ламельний шліфувальний круг з нор-
мальним корундом „Flexiamant“

�� Придатні для грубого та 
проміжного шліфування 
для усіх завдань з обробки 
металів, високосортної 
сталі, звичайної сталі, 
чавуна та сталевого листа
�� Рівномірно високий 
результат шліфування
�� Шліфування без нагріву 
матеріалів
�� Рівномірне шліфування

Діаметр x 
отвір / мм

Розмір 
зернин

Артикул
Ціна з 
ПДВ, грн

Ціна з 
ПДВ, євро

125 x 22,23 P 60 623196000 60,32 грн. 2,08 €
125 x 22,23 P 80 623197000 60,32 грн. 2,08 €

Ламельний шліфувальний круг з цирко-
нієвим корундом „Novoflex“

АКЦІЯ

АКЦІЯ
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ПИЛОСМОКИ METABO:

ПІДТРИМУЮТЬ ЧИСТОТУ БЕЗ ПЕРЕРВ.

Порада щодо приладдя

5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (25/30 л) № для  замовлення Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox (5 шт.) 630296000 620,00 грн. 21,38 €

5 паперових одноразових мішків (20-32 л) № для  замовлення Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

20 л для AS 20 L, AS 1200, ASA 1201 (5 шт.) 631754000 364,00 грн. 12,56 €

32 л для ASA 32 L, ASA 1202 (5 шт.) 631757000 449,00 грн. 15,50 €

Фільтр попередньої фільтрації № для  замовлення Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L  631967000 1108,00 грн. 38,21 €

Складчастий фільтр № для  замовлення Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

 для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202 631753000 668,00 грн. 23,03 €

для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox 630299000 629,00 грн. 21,69 €

Універсальні пилосмоки 1250 Вт

ASA 25 L PC, 1250 Вт
�� Пилосмок для сухого / вологого прибирання з 
допуском для промислового застосування
�� PressClean (очищення під тиском): ручне очищення 
фільтру сильним повітряним потоком при 
натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
�� Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні 
рідини, як тільки контейнер заповнено
�� З інтегрованою функцією "продування": для 
видування, сушіння та відведення відпрацьованого 
повітря

Технічні характеристики ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні) 3.600 л/хв
Розрідження повітря 210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера 25 л
Вага 8,3 кг 

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 
3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 
всмоктувальні трубки з алюмінію, 
складчастий фільтр з поліефіру,  
поліетиленовий фільтрувальний  
мішок, фільтрувальний мішок з  
нетканих матеріалів, насадка для 
щілин, насадка для підлоги  
(ширина 300 мм), всмоктувальна 
насадка (ширина 120 мм), насадка з 
щіткою, кріплення для кабелів / 
шлангів

Універсальні пилосмоки

Технічні характеристики ASA 32 L
Продуктивність повітря (на турбіні) 3.600 л/хв
Розрідження повітря 200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера 32 л
Вага 7 кг 

Універсальний пилосмок AS 20 L, 
1200 Вт
�� Пилосмок для сухого / вологого 
прибирання з допуском для промислового 
застосування
�� Ідеальний для мобільного використання 
завдяки малій вазі і компактності
�� Захист користувачів: сертифікат відповідно 
до норм ЄС для пилу класу L
�� Автоматичне відключення пилосмоку при 
збиранні рідини, як тільки контейнер 
заповнено
�� Практичне відділення для комплектуючих 
та поверхня для розміщення приладдя

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 
мм / 1,75 м), проміжна деталь 
рукоятки, 2 всмоктувальні 
трубки, складчастий фільтр з 
целюлози, насадка для щілин, 
насадка для підлоги (ширина 
260 мм)

Універсальний пилосмок ASA 32 L, 
1200 Вт, з автоматичним стартом / 
зупинкою
�� Пилосмок для сухого / вологого 
прибирання з допуском для промислового 
застосування
�� Захист користувачів: сертифікат 
відповідно до норм ЄС для пилу класу L
�� Автоматичне відключення пилосмоку при 
збиранні рідини, як тільки контейнер 
заповнено
�� Розетка для електроінструменту, для 
використання автоматики увімкнення / 
вимикання пилосмоку Комплектація

Всмоктувальний шланг  
(Ø 35 мм/ 3,2 м), проміжна  
деталь рукоятки, 2  
всмоктувальні трубки,  
складчастий фільтр з  
целюлози, насадка для швів, 
тримач для труби, насадка  
для підлоги (ширина 260 мм), 
всмоктувальна насадка  
(ширина 120 мм) 

Технічні характеристики AS 20 L
Продуктивність повітря (на турбіні) 3.600 л/хв
Розрідження повітря 200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера 20 л
Вага 5 кг 

грн. з ПДВ
(122,77 €)3560,00

№ для замовлення 602012000

грн. з ПДВ
(168,55 €)4888,00

№ для замовлення 602013000

грн. з ПДВ
(186,17 €)5399,00

№ для замовлення 602014000

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт
�� Пилосмок для сухого / вологого прибирання з 
допуском для промислового застосування
�� PressClean (очищення під тиском): ручне очищення 
фільтру сильним повітряним потоком при 
натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
�� Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні 
рідини, як тільки контейнер заповнено
�� З інтегрованою функцією "продування": для 
видування, сушіння та відведення повітря
�� Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі

Технічні характеристики ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні) 3.600 л/хв
Розрідження повітря 210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера 30 л
Вага 9,6 кг 

грн. з ПДВ
(210,31 €)6099,00

№ для замовлення 602015000

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 
3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 
2 всмоктувальні трубки (хромова-
ні), складчастий фільтр з поліефі-
ру, поліетиленовий фільтруваль-
ний мішок, фільтрувальний мішок 
з нетканих матеріалів, насадка 
для щілин, насадка для підлоги 
(ширина 300 мм), всмоктувальна 
насадка (ширина 120 мм), насадка 
з щіткою, кріплення для кабелів / 
шлангів
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО: 

НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА 
ЯКОСТІ НА РИНКУ.

Монтажна пила 2300 Вт

Монтажна пила CS 23-355
�� Для однофазного перемінного струму
�� Для потужного та швидкого різання профілів, труб 
та прутків зі сталі, чавуна, алюмінію та інших 
кольорових металів
�� Двигун та редуктор на підшипниках для великих 
навантажень
�� Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
�� Швидкозатискний пристрій з плавною зміною кута 
від -15° до 45°
�� Безпечна робота завдяки щитку для відведення 
іскор із змінним положенням
�� Регульований обмежувач глибини різання

Комплектація:  
Гайковий ключ, 
опорний фланець, 
затискна гайка

Технічні характеристики CS 23 - 355
Шліфувальні диски (Ø x отвір) 355 x 25,4 мм
Крутний момент 18 Нм
Число обертів холостого ходу 4.000 /хв
Максимальний розмір різу  
- Металеві штанги 
- Труби  
- Сталеві профілі

65 мм 
125 мм 
115 х 130 мм

Вага 16,9 кг

Порада щодо приладдя

Відрізний круг по металу 
Flexiamant Super A30-R / A36-S, 
350x3,0мм
�� Висока продуктивність різання з                  
хорошим терміном експлуатації для   
сталі
�� Твердий матеріал для                                        
високопродуктивних машин
�� A 36-S: з додатковим армуванням для 
швидкого різання

111,00 грн. з ПДВ
(3,84 €)

№ для замовлення 616327000

Технічні фени

H 16-500, 1600 Вт  
HE 20-600, 2000 Вт

Технічні характеристики H 16-500 HE 20-600 (мал.)

Об’єм повітря 240/450 л/хв 150/300/500 л/хв

Температура повітря 300/500 °C 50/50 - 600 °C

Номінальна спож. потужність 1600 Вт 2000 Вт

Вага (без кабелю) 0.6 кг 0.7 кг

Комплект твердосплавних 
фрез
�� Хвостовик 6 мм
�� 5 шт.

Порада щодо приладдя для прямошліфувальної 
машини

Комплектація
Цанговий затискач 
6 мм, гумова захис-
на накладка,  
1 гайковий ключ 

Технічні характеристики GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу 10000–30500 об/хв 
Вага (без мережевого кабелю) 1,6 кг

Комплект твердосплавних 
фрез
�� Хвостовик 6 мм
�� 10 шт.

Технічні характеристики GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу 13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю) 1,4 кг

Прямошліфувальна машина, 710 Вт

Комплектація
Цанговий затискач 
6 мм, 2 гайкових 
ключі 

GE 710 Plus
�� Фіксатор шпинделя для легкої заміни 
приладдя 
�� Електронне миттєве відключення 
двигуна при блокуванні приладдя

GE 710 Compact
�� Особливо зручний завдяки малим 
розмірам
�� Електронне миттєве відключення 
двигуна при блокуванні приладдя

Прямошліфувальна машина, 710 Вт

5643,00 грн. з ПДВ
(194,59 €)

 Номер для замовлення 628404000

2016,00 грн. з ПДВ
(69,50 €)

 Номер для замовлення 628403000

грн. з ПДВ
(144,79 €)4199,00

№ для замовлення 602335000

грн. з ПДВ
(39,66 €)1150,00

№ для замовлення 601650000

грн. з ПДВ
(67,59 €)1960,00

№ для замовлення 602060000

грн. з ПДВ
(124,10 €)3599,00

№ для замовлення 600615000

грн. з ПДВ
(157,07 €)4555,00

№ для замовлення 600616000

Порада щодо приладдя

133,00 грн. з ПДВ
(4,60 €)

№ для замовлення 630004000

217,00 грн. з ПДВ
(7,49 €)

№ для замовлення 630007000

117,00 грн. з ПДВ
(4,02 €)

№ для замовлення 630005000

Рефлекторне сопло

Зварювальна насадка

Редукційне сопло 9 мм

127,00 грн. з ПДВ
(4,39 €)

№ для замовлення 630002000

124,00 грн. з ПДВ
(4,28 €)

№ для замовлення 630001000

136,00 грн. з ПДВ
(4,68 €)

№ для замовлення 630003000

143,00 грн. з ПДВ
(4,94 €)

№ для замовлення 630006000

Широке сопло 50 мм

Широке сопло 75 мм

Струменеве сопло 75 мм

Щілинна насадка

157,00 грн. з ПДВ
(5,41 €)

№ для замовлення 630022000

Редукційне сопло 20 мм
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Гвинтокрут з електронним управлінням, 600 Вт

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт

Комплектація:  
Опорна тарілка на липучці, шестигранний 
ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для 
збирання пилу, 1 складчастий фільтр

Ексцентрикові шліфувальні машини

Технічні характеристики SXE 425 TURBOTEC SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підошви 125 мм 150 мм
Оберти без навантаження 4.200 - 11.000 /хв 4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання 5 мм 2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю) 2,3 кг 2,4 кг

SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

Комплектація:  
Опорна тарілка на липучці, шестигранний 
ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для 
збирання пилу, 1 складчастий фільтр

3999,00 грн. з ПДВ
(137,90 €)

 № для замовлення 600131000

4799,00 грн. з ПДВ
(165,48 €)

 № для замовлення 600129000

Гвинтокрут з електронним управлінням, 600 Вт Вібраційна шліфувальна машина

Технічні характеристики SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита 92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.8.400 - 22.000 /хв
Діаметр коливання 2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю) 2,5 кг

Вібраційна шліфувальна машина           
SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт

Комплектація:  
Шліфувальна плита 
з липучкою,  
додаткова знімна 
рукоятка, касета для 
збирання пилу, 1 
складчастий фільтр

2599,00 грн. з ПДВ
(89,62 €)

 № для замовлення 600443000

3145,00 грн. з ПДВ
(108,43 €)

 № для замовлення 600444000

4689,00 грн. з ПДВ
(161,70 €)

 № для замовлення 611350000

SXE 3125
SXE 3150
�� Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною 
 ергономікою
�� Електроніка Vario (V) - управління числом обертів 
 відповідно до властивостей матеріалу
�� Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під 
 тиском
�� Опорний диск з численними отворами для ефектив-
ного відсмоктування та подовження терміну експлуа-
тації  шліфувальних матеріалів

Загальна комплектація
Опорний диск з численними 
отворами на липучках,  
шестигранний ключ,  
текстильний мішок для пилу

Ексцентрикова шліфувальна машина, 310 Вт

Технічні характеристики SXE 3125 SXE 3150 (мал.)
Діаметр опорного диску 125 мм 150 мм
Число обертів холостого ходу 4 000 - 12 000 /хв 4 000 - 12 000 /хв
Номінальна споживана 
 потужність 310 Вт 310 Вт

Вага (без мережевого кабелю) 1,5 кг 1,6 кг

�� Електроніка Vario (V) - управління  
числом обертів відповідно до  
властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для  
встановлення числа обертів
�� TurboBoost: Підключення  
додаткових резервів потужності  
для максимального знімання
�� Система Power Control System:  
запобігає утворенню слідів шліфування 
при встановленні працюючої машини на  
матеріал

�� Запатентоване регулювання  
коливального контуру Duo: можна  
встановити тонке або грубе шліфування 
�� Електроніка Vario (V) - управління  
числом обертів відповідно до  
властивостей матеріалу
�� Регулювальне колесо для  
встановлення числа обертів
�� TurboBoost: Підключення додаткових  
резервів потужності для максимального знімання
�� Система Power Control System: запобігає утворенню слідів  
шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ:

ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ METABO.

АКЦІЯ

Технічні характеристики FSX 200 INTEC
Діаметр підошви 125 мм
Оберти без навантаження 11 000 /хв
Діаметр коливання 2,7 мм
Вага (без кабелю) 1,3 кг

Ексцентрикова  
шліфмашина  
FSX 200 INTEC,  
240 Вт

1277,00 грн. з ПДВ 
(44,03 €)

Номер для замовлення 609225500 Комплектація
Касета для збирання 
пилу, 1 складчастий 
фільтр, чемодан

Вібраційна  
шліфмашина  
FSR 200 INTEC,  
200 Вт

Технічні характеристики FSR 200 INTEC
Опорна плита 114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження 26 000 / хв
Діаметр коливання 1,4 мм
Вага (без кабелю) 1,3 кг

1277,00 грн. з ПДВ 
(44,03 €)

Номер для замовлення 600066500

Комплектація:  
Дирокол, касета 
для збирання пилу, 
1 складчастий 
фільтр, чемодан

Багатофункціональна 
шліфмашина  
FMS 200 Intec,  
200 Вт

Технічні характеристики FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження 26 000 /хв 
Номінальна споживана потужність 200 Вт
Коливальний контур 1,4 мм
Вага (без кабелю) 1,2 кг

1277,00 грн. з ПДВ 
(44,03 €)

Номер для замовлення 600065500 Комплектація:  
Касета для збирання 
пилу, 1 складчастий 
фільтр, чемодан
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Технічні характеристики SRE 3185 (мал.) SR 2185
Шліфувальна плита 92 x 184 мм 92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході 8.800 - 22.300 /хв 22.300 /хв
Номінальна споживана потужність 200 Вт 200 Вт
Вага (без мережевого кабелю) 1,5 кг 1,5 кг
Електроніка Vario (V) 

SRE 3185 
SR 2185
�� Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
�� Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок 
для професійної обробки поверхні
�� Міцний фланець підшипника  
з алюмінієвого лиття  
під тиском

Вібраційна шліфувальна машина, 200 Вт

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилу

в пластиковому чемодані в пластиковому чемодані

3867,00 грн. з ПДВ
(133,33 €)

 № для замовлення 600442500
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2999,00 грн. з ПДВ
(103,41 €)

 № для замовлення 600442000

2222,00 грн. з ПДВ
(76,62 €)

 № для замовлення 600441500

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ:

ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ METABO.

Порада щодо приладдя

�� Проміжний диск для щадної обробки, шліфування зігнутих поверхонь і контурів

Проміжний диск з липучкою

Діаметр мм Твердість Виконання Підходить для Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

125 м'який без перфорації

SXE 425,
SXE 325 Intec,
FSX 200 Intec,
SXE 425 TurboTec,
SXE 3125

631216000 102,54 грн. 3,54 €

Діаметр мм Зернистість Товарна одиниця Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

125 P 60 5 шт. 631227000 46,49 грн. 1,60 €

150 P 80 5 шт. 624003000 71,46 грн. 2,46 €

125 Набір (2 x P 60,  
2 x P 120, 2 x P 240) 6 шт. 631232000 61,11 грн. 2,11 €

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

�� Для фанери, цільної деревини, поліестеру, листової сталі, високоякісної листової сталі, кольорових 
металів, легких металів

�� Спеціально для обробки будь-яких фарбованих, лакованих та шпакльованих поверхонь

Діаметр мм Зернистість Товарна одиниця Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

125 P 60 25 шт. 625727000 229,93 грн. 7,93 €

150 P 60 25 шт. 624029000 229,93 грн. 7,93 €

АКЦІЯ

Діаметр мм Твердість Виконання Підходить для Номер для 
замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, євро

122 середньої твердості з перфорацією FSX 200 Intec 625658000 206,11 грн. 7,11 €

125 середньої твердості з перфорацією SXE 3125 624739000 344,89 грн. 11,89 €

150 середньої твердості з перфорацією
(6 отворів) SXE 450 Duo 631158000 344,89 грн. 11,89 €

150 середньої твердості з перфорацією
(6 або 8 отворів) SXE 3150 624740000 459,86 грн. 15,86 €

Опорні диски з липучкою
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АКЦІЯ
Маятниковий лобзик з електронікою, 
STEB 70 QUICK, 570 Вт

Технічні характеристики STEB 70 Quick
Максимальна товщина матеріалу:  
- Деревина
- Кольорові метали 
- Листовий метал

70 мм 
20 мм 
6 мм

Хід пилкового полотна 22 мм
Рух без навантаження 900 - 3.300/хв
Вага (без кабелю) 2 кг

2399,00 грн. з ПДВ 
(82,72 €)

Номер для замовлення 601040000

Комплектація
Всмоктуючий патрубок, 
захисне скло, захисна 
пластина від сколів, 
шестигранний ключ
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ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ:

ЛОБЗИКИ METABO.

Комплектація (601030500)
Пилка для дерева, пилка для  
металу, шестигранний ключ, плас-
тиковий чемодан

Технічні характеристики STEB 65 Quick
Номінальна споживана 
 потужність 450 Вт

Частота ходів пилкового             
полотна при холостому ході 600 - 3 000 /хв

Глибина різання у м'якій деревині 65 мм
Рівні маятникового ходу 4
Вага (без мережевого кабелю) 1,9 кг

Маятниковий лобзик з електронікою, 450 Вт

STEB 65 Quick  
�� Metabo Quick для заміни пилкового полотна без 
 інструментів 
�� Електроніка Vario (V) для регулювання частоти ходів 
 відповідно до якостей матеріалу 
�� Функція здування тирси для вільного огляду місця 
 обробки 

Порада щодо приладдя

Маятникові лобзики з електронікою

Порада щодо приладдя Порада щодо приладдя

в пластиковому чемодані

в картонній коробці

Технічні характеристики STEB 80 Quick
Номінальна споживана 
 потужність 590 Вт

Частота ходів пилкового полотна 
при холостому ході 900 - 3 300 /хв

Глибина різання у м'якій деревині 80 мм
Рівні маятникового ходу 4
Вага (без мережевого кабелю) 2,0 кг

STEB 80 Quick, 590 Вт
�� Metabo Quick для заміни пиляльного полотна  
без інструментів
�� Глибоко розташована напрямна пиляльного  
полотна для точних розрізів
�� Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
�� Функція видування стружки забезпечує вільну  
видимість зони розпилу
�� Електроніка Vario (V) для роботи с частотою  
ходів, що відповідає якостям матеріалу

STE 100 Quick, 710 Вт
�� Високоточне розпилювання з урахуванням властивос-
тей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів та 
низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними 
опорами
�� Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без ін-
струментів, з автоматичним викидом
�� Функція видування стружки забезпечує вільну види-
мість зони розпилу
�� Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) 
для роботи з частотою ходів, що відповідає власти-
востям матеріалу та залишається незмінною під на-
вантаженням

Технічні характеристики STE 100 Quick
Номінальна споживана 
 потужність 710 Вт

Частота ходів пилкового полотна 
при холостому ході 1 000 - 3 100 /хв

Глибина різання у м'якій деревині 100 мм
Рівні маятникового ходу 4
Вага (без мережевого кабелю) 2,0 кг

Комплектація:  
Всмоктуючий патрубок, 
захисне скло, захисна 
пластина від сколів, 
шестигранний ключ, 
пластиковий чемодан

Комплектація:  
Всмоктувальний патрубок, 
захисне скло, захисна плас-
тина від сколів, шестигран-
ний ключ

63,00 грн. з ПДВ
(2,18 €)

№ для замовлення 623968000

Комплект пилок з 3 предметів
�� Для деревини та металу

�� Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні 
полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі

86,00 грн. з ПДВ
(2,98 €)

№ для замовлення 623645000

Комплект пилок з 5 предметів
�� Для деревини, металу та полімерних матеріалів

�� Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні 
полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі

235,00 грн. з ПДВ
(8,10 €)

№ для замовлення 623599000

Комплект пилок з 10 предметів
�� Для деревини, металу та полімерних матеріалів

1499,00 грн. з ПДВ
(51,69 €)

№ для замовлення 601030000

1888,00 грн. з ПДВ
(65,10 €)

№ для замовлення 601030500

2610,00 грн. з ПДВ
(90,00 €)

№ для замовлення 601041500

2796,00 грн. з ПДВ
(96,43 €)

№ для замовлення 601100000

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ
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АКЦІЯ
KS 55 FS
�� Надійна ручна циркулярна пила, може 
використовуватися безпосередньо на 
напрямних шинах Metabo та шинах інших 
виробників
�� Оптимальний діаметр диску для  
більшості будівельних робіт
�� Легка напрямна станина з алюмінієвого 
лиття під тиском

Комплектація:  
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців),               
паралельний упор, адаптер для відсмоктування,            
шестигранні ключі

Технічні характеристики KS 55 FS
Диск Ø x отвір Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90° 55 мм
Макс. глибина різання 45° 39 мм
Число обертів холостого ходу 5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю) 4 кг

3033,00 грн. з ПДВ 
(104,59 €)

Номер для замовлення 600955000

Шабельна ножівка 1100 Вт

Шабельна пила SSE 1100
�� Швидке просування пилки завдяки потужному двигуну
�� Тонкий інструмент з м'якою накладкою на рукоятці для зручного розпилювання в будь-якому 
положенні
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального обслуговування
�� Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
�� Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами,  
розташованими над головою
�� Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно  
до властивостей матеріалу
�� Обмежувач глибини різу регулюється без інструменту для  
оптимального використання пиляльного полотна  
та розширення сфер застосування

Технічні характеристики SSE 1100
Номінальна споживана потужність 1 100 Вт
Віддавана потужність 550 Вт
Частота ходів пиляльного полотна без навантаження 0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна 28 мм
Вага без кабелю 3,9 кг

4099,00 грн. з ПДВ
(141,34 €)

№ для замовлення 606177500

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластиковий чемодан

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

Шліфувальна машина з довгою ручкою та електронним управлінням, 500 Вт

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий чемодан  

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту   

Загальна комплектація 
Тарілчастий шліфувальний 
круг (дуже м'який), гнучкий 
вал, шліфувальні аркуші на 
липучці з множинною  
перфорацією (по 1 шт. P80, 
P100, P120, P150),  
з’єднувальна муфта,  
шестигранний ключ

Технічні характеристики LSV 5-225 Comfort LSV 5-225
Номінальна споживана 
 потужність 500 Вт 500 Вт

Діаметр тарілчастого 
 шліфувального круга 225 мм 225 мм

Число обертів холостого ходу 1 000 - 1 650 /хв 1 000 - 1 650 /хв
Можлива довжина машини 1,1 м / 1,6 м / 2,1 м ** 1,6 м
Вага (без мережевого кабелю) 4,6 кг 3,9 кг

легка вага - всього 3,9 кгможливість регулювання 
довжини

17299,00 грн. з ПДВ
(596,52 €)

№ для замовлення 600136000

13299,00 грн. з ПДВ
(458,59 €)

№ для замовлення 600103000**Загальну довжину можна 
збільшити до 2,1 м з 
додатковим подовжувачем 
(приладдя 626665000)

РУЧНІ ЦИРКУЛЯРНІ ПИЛИ: 

ПРЕКРАСНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ ЗАДАЧ.

KS 66, 1400 Вт

Технічні характеристики KS 66
Диск Ø x отвір Ø 190 x 30 мм
Максимальна глибина різу при 90° 66 мм
Максимальна глибина різу при 45° 47 мм
Оберт без навантаження 4.200 /хв
Вага (без кабелю) 5,5 кг 

Комплектація
Твердосплавний диск (14 зубців), паралельний упор,    
шестигранний ключ

7222,00 грн. з ПДВ
(249,03 €)

№ для замовлення 600542000

Ручна циркулярна пила 
KS 66, 1400 Вт

Зроблено в Німеччині
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АКЦІЯ
Фрезерно-шліфувальний двигун 
FME 737, 710 Вт

Технічні характеристики FME 737

Кількість обертів холостого ходу 13 000 -          
34 000 /хв 

Отвір цангового затискача 8 мм 
Вага без кабелю 1,4 кг
Довжина кабелю 4 м

2999,00 грн. з ПДВ 
(103,41 €)

Номер для замовлення 600737000

Комплектація
2 гайкових ключі

Стрічкова шліфувальна машина

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою 
BAE 75, 1010 Вт
�� Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
�� Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
�� Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що 
відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
�� Регулювальне колесо для установки швидкості стрічки
�� З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилу
�� Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
�� Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька 
секунд
�� З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі при стаціонарному використанні
�� Можливість видалення пилу завдяки підключенню пристрою для видалення пилу

Технічні характеристики BAE 75
Крутний момент 12 Нм
Шліфувальний ремінь 75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ременя 85 x 150 мм
Номінальна споживана потужність 1 010 Вт
Вага (без кабелю) 4,9 кг

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, 
шестигранний ключ, адаптер пиловидалення,       
паралельний упор, платформа

5650,00 грн. з ПДВ
(194,82 €)

№ для замовлення 600375000

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО: 
НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА    
ЯКОСТІ НА РИНКУ.

Фрезер з електронікою

Рубанок 800 Вт

Фрезер з електронікою
OF E 1229 Signal, 1200 Вт
�� Індикатор годинникового типу для точного регулювання 
глибини фрезерування з точністю до 0,1 мм
�� Триступеневий упор для попереднього обрання до 3 
різних глибин фрезерування
�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова 
електроніка для встановлення та зміни числа обертів 
регулятором. Автоматично підтримує точно встановлені 
оберти постійними під навантаженням.
�� Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
�� Опорна пластина з алюмінієвого лиття під тиском з 
покриттям для легкого ковзання
�� Паралельний упор в призматичних направляючих з 
точним регулюванням для точного фрезерування

Технічні характеристики OF E 1229 Signal
Максимальна висота руху 50 мм
Оберти без навантаження 5 000 - 25 500 /хв
Номінальна споживана потужність 1 200 Вт
Отвір кріплення цангового патрона 8 мм
Вага (без кабелю) 3,5 кг

Комплектація
Індикаторний годинник для точного регулювання,  
паралельний упор з точним регулюванням,  
з’єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

Рубанок HO 0882, 800 Вт
�� Міцний та потужний рубанок з довгою підошвою
�� Проста заміна двосторонніх твердосплавних ножів рубанку
�� Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальци
�� Фрезерована по всій площині підошва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою 
для простого зняття фаски
�� Викидання стружки за вибором вправо або вліво для комфортної роботи
�� Можливість видалення пилу завдяки підключенню пристрою для видалення пилу
�� Скоба на підошві рубанка, щоб ставити машину та для захисту виробу, що обробляється

Технічні характеристики HO 0882
Ширина стругання 82 мм
Регульована глибина стругання 0 - 3 мм
Максимальна глибина виїмки 23 мм
Вага 3,6 кг 

Загальна комплектація
Твердосплавні двосторонні ножі рубанка,                       
направляючий упор, упор глибини паза,                   
з’єднувальна деталь для всмоктування,                    
шестигранний ключ 

+ підставка для     
стаціонарного       
використання 

9199,00 грн. з ПДВ
(317,21 €)

№ для замовлення 601229000

6199,00 грн. з ПДВ
(213,76 €)

№ для замовлення 600882000

7199,00 грн. з ПДВ
(248,24 €)

№ для замовлення 600882540
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АКЦІЯ
Полірувальна машина  
PE 12-175, 1200 Вт

Технічні характеристики PE 12-175
Для опорних дисків макс. до 175 мм 
Кількість обертів холостого ходу 700 - 2 200 /хв
Крутний момент 14 Нм
Вага без кабелю 2,4 кг 

4888,00 грн. з ПДВ 
(168,55 €)

Номер для замовлення 602175000

Комплектація
Захист рук, додаткова рукоятка, (поставляється 
без полірувального круга)

Ударний гайковерт, 650 Вт

Ударний гайковерт  
SSW 650, 650 Вт
�� Надзвичайно потужний для виконання найскладніших задач
�� Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім 
реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує 
інструмент при заклинюванні приладдя)
�� Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до 
властивостей матеріалу
�� Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для 
оптимального відведення тепла й довговічності

Технічні характеристики SSW 650
Кількість обертів холостого ходу 0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів 2 800 /хв
Макс. крутний момент 600 Нм

Патрон Зовнішній чотиригранник 
1/2" (12,70 мм)

Вага (без кабелю) 3 кг

5555,00 грн. з ПДВ
(191,55 €)

№ для замовлення 602204000
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Полірувальна машина хз набором приладдя

Полірувальна машина PE 12-175 Set  
з набором приладдя
�� Потужна кутова полірувальна машина з 
двоступеневим редуктором для тонкого 
шліфування та полірування до дзеркального 
блиску нержавіючої сталі, кам'яних поверхонь, 
автомобільних фарб
�� Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: 
для регулювання обертів, що залишаються 
константними під навантаженням
�� Ергономічний передній кожух для безпечної 
роботи без утоми
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від 
перегрівання

Технічні характеристики PE 12-175
Для опорних дисків макс. до 175 мм
Оберти без навантаження 700 - 2 200 /хв
Крутний момент 14 Нм
Різьба шпинделя M 14 
Вага (без кабелю) 2,4 кг

Комплектація
Захист рук, додаткова рукоятка, 1 опорна тарілка на 
липучці (150 мм, тверда), 1 шліфувальна губка на  
липучці (160x25 мм; груба), 1 полірувальний круг  
з овчини на липучці (150 мм)

5699,00 грн. з ПДВ
(196,52 €)

№ для замовлення 602175910

Клейовий пістолет

Клейовий пістолет KE 3000
�� Універсальне застосування при гарячому 
склеюванні деревини, пластмаси, картону, скла, 
кераміки, каміння, текстилю, коркового матеріалу, 
шкіри, металу тощо.
�� Також підходить для герметизації та заповнення 
швів, для ремонту з використанням плавкого клею
�� Точне дозування завдяки механічній подачі клею
�� Оптимальна обробка клеєм завдяки нагрівальному 
елементу, який підтримує постійною температуру 
плавкого клею
��  Дротяна скоба та опорна поверхня на корпусі, щоб 
можна було надійно поставити прилад після 
використання
�� Чиста робота без підтікання завдяки насадці з 
кульковим клапаном

Технічні характеристики KE 3000
Клейовий стрижень, Ø 11 мм
Макс. продуктивність склеювання 18 г/хв
Час нагрівання 6 хв
Температура обробки 200 °C  
Вага (без кабелю) 0,25 кг

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

555,00 грн. з ПДВ
(19,14 €)

№ для замовлення 618121000

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО: 
НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА    
ЯКОСТІ НА РИНКУ.

Порада щодо приладдя

232,00 грн. з ПДВ
(8,0 €)

№ для замовлення 630886000

Плавкий клей 11x200 мм, 0,5 кг
�� Також підходить для склеювання синтетичних матеріа-
лів (таких як полістирол, поліестер, поліамід), тканин 
тощо (еластичне, густе клейове з’єднання)



42
42

Гвинтокрут з електронним управлінням, 600 Вт

3050,00 грн. з ПДВ
(105,18 €)

 № для замовлення 606163000

LD 60 

Технічні характеристики LD 30 LD 60
Діапазон вимірювань, від/до 0,2 – 30 м 0,05 м – 60 м
Точність вимірювань ± 3 мм ± 1,5 мм
Кількість вимірювань 
без зміни батарейок 5.000 5.000

Клас захисту IP 54 IP 40
Вага (з батарейками) 0,1 кг 0,11 кг 

Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені,     
2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

Лазерні далекоміри

2222,00 грн. з ПДВ
(76,62 €)

 № для замовлення 606162000

LD 30 

LD 30
LD 60
�� Швидкі вимірювання та простота в користуванні 
�� Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1: гарантована якість вимірю-
вань при дотриманні дальності дії та точності 
�� Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям 
�� Економія енергії через автоматичне відключення 
�� Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість  
зображення  навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)

LD 30 

LD 60 

Степлер

Штроборіз

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО: 
НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА    
ЯКОСТІ НА РИНКУ.

Степлер TaE 2019
�� Для роботи зі скобами, цвяхами та профільними тримачами 
деревини
�� Також підходить для використання скоб з плаского дроту
�� Регулювання сили удару для встановлення глибини забивання
�� Можливість повторного удару для не повістю забитих елементів 
кріплення
�� Носова пластина з виїмкою для чіткого розміщення степлера
�� Захист від ненавмисного спрацьовування удару

Технічні характеристики TaE 2019
Макс. послідовність імпульсів 20 / хв
Довгі скоби (ширина 4 мм) 12 - 18 мм
Довгі скоби (ширина 10 мм) 8 - 18 мм
Довгі скоби з плоского дроту (ширина 10 мм) 8 - 14 мм
Довгі цвяхи 19 мм
Вага без кабелю 1.4 кг

Комплектація
Універсальний магазин для всіх скоб та 
цвяхів, що використовуються, 3 верти-
кальних фланця 3960,00 грн. з ПДВ

(136,56 €)

 № для замовлення 602019000

Штроборіз MFE 30, сталевий кейс
�� Регульована ширина пазу та глибина різання 
�� Робота з дуже малим утворенням пилу завдяки 
функції занурення
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом 
від пилу для тривалого терміну експлуатації
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від 
перегрівання
�� Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: 
висока продуктивність завдяки постійній кількості 
обертів при навантаженні
�� Захист від повторного пуску: запобігає 
ненавмисному пуску після переривання 
енергопостачання
�� Робота, що зберігає сили, завдяки різанню зверху 
вниз

Технічні характеристики MFE 30
Регульована глибина різання 0 - 30 мм
Можлива ширина паза 10 / 17 / 23 / 30 мм
Відрізні круги, Ø 125 мм
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Вага без кабелю 4.3 кг

Комплектація
4 розпірні шайби, затискна гайка, бічна рукоятка, куто-
ва викрутка, ріжковий ключ, долото для видалення 
керну, сталевий ящик для перенесення

9777,00 грн. з ПДВ
(337,14 €)

№ для замовлення 601119000
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Кругла щітка із синтетичних матеріалів 
100x70 мм

Кругла щітка зі сталевого дроту Inox 
100x70 мм

Порада щодо приладдя

1856,00 грн. з ПДВ
(63,99 €)

№ для замовлення 623505000

1999,00 грн. з ПДВ
(68,94 €)

№ для замовлення 623503000

�� Еластична кругла щітка з вмістом 
абразивних матеріалів, 
призначені для надання поверхні 
шорсткості і видалення задирок з 
металів
�� Для структурування деревини та 
надання ефекту старовини

�� З нержавіючим дротом. Для 
чищення зварювальних швів, 
видалення задирок, видалення 
корозії, надання поверхні 
шорсткості
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Полірувальна щіткова машина

Полірувальна щіткова машина

Подвійне шліфувальне точило 200 Вт

Точило DS 125, 200 Вт
�� Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
�� Асинхронний двигун, що не потребує технічного 
обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
�� Двигун для однофазного перемінного струму
�� Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та 
простої заміни диску
�� Велике скло для захисту очей від іскор
�� Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості

Технічні характеристики DS 125
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір) 125 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження 2 980 /хв
Номінальна споживана потужність 200 Вт
Крутний момент 0,9 Нм
Вага 7,5 кг

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 
36 P та 60 N, скло для захисту очей від  
іскор, тримач для заготовки,  
шестигранний ключ

2070,00 грн. з ПДВ
(71,39 €)

 № для замовлення 619125000

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО: 
НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА    
ЯКОСТІ НА РИНКУ.

Полірувальна щіткова машина SE 12-115
�� Полірувальна машина з високим крутним моментом 
та двоступеневим редуктором для шліфування, 
сатинування, чищення та дзеркального полірування, 
наприклад, високосортної сталі
�� Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом 
від пилу для тривалого терміну експлуатації
�� Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic 
(VTC) з регулювальним коліщатком: для 
встановлення кількості обертів, що залишається 
константним під навантаженням
�� Блокування шпинделя та затискна гайка для 
швидкої заміни приладдя без інструментів
�� Затискна оправка зі спокійним ходом та 
геометричним замиканням для рівномірного 
шліфування

Технічні характеристики SE 12-115
Номінальна споживана потужність 1200 Вт
Кількість обертів холостого ходу 900 - 2800 / хв
Діаметр шліф. інструменту 100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту 50 - 100 мм
Вага без кабелю 3 кг

Комплектація
 Додаткова рукоятка, сталевий ящик для перенесення

7718,00 грн. з ПДВ
(266,15 €)

№ для замовлення 602115510

Полірувальна щіткова машина з 
набором приладдя SE 12-115 Set

Комплектація  
Додаткова рукоятка, 3 розпірні кільця для вузьких 
валів, 1 розширювальний валик (Ø90x100 мм),  
3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80), 1 повстяний 
шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280), 1 ламельний 
шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80), 1 ламельний / 
повстяний шліфувальний диск (Ø105x50мм; P180), 
сталевий ящик для перенесення

 № для замовлення 602115500

11077,00 грн. з ПДВ 
(381,97 €)
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ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ METABO:

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ.

АКЦІЯ
Торцювальна пила 
KS 216 M Lasercut, 1350 Вт

Технічні характеристики KS 216 M Lasercut
Розміри Д x Ш x В 475 x 465 x 285 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 120 мм / 80 мм
Макс. глибина різу при 90°/45° 60 мм / 45 мм
Пиляльний диск Ø 216 x 30 мм
Оберти без навантаження 5.000 / хв
Вага 9,4 кг

3799,00 грн. з ПДВ 
(131,00 €)

Номер для замовлення 619216000

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців),                       
2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, 
затискач для матеріалу, інструмент для заміни                  
пиляльного диску, мішок для збирання тирси

�� Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
�� Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для 
перенесення та блокуванню пиляльної голови
�� Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для 
найважчих умов
�� Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому 
подовженню каналу всмоктування
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KGSV 216 M з тяговою функцією
�� Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання кіль-
кості обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається 
майже незмінною під навантаженням
�� З плавним пуском для тривалого терміну експлуатації двигуна та редук-
тора
�� Потужний двигун

Торцювальна пила 1700 Вт

Технічні характеристики KGSV 216 M 
Розміри Д x Ш x В 760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 305 / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 65 / 36 мм
Диск Ø 216 x 30 мм
Вага 13,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців),  
2 вбудовані розширення столу, упор для відрі-
зання, затискач для матеріалу, інструмент для 
заміни пиляльного диску, моток для кабелю, 
мішок для збирання тирси 

з регулюванням обертів

Торцювальна пила 1500 Вт

Технічні характеристики KGS 216 M
Розміри Д x Ш x В 760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 65 мм / 36 мм
Диск Ø 216 x 30 мм
Вага 13,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців),  
2 вбудовані розширення столу, упор для  
відрізання, затискач для матеріалу, інструмент  
для заміни пиляльного диску, моток для кабелю,  
мішок для збирання тирси 

KGS 216 M з тяговою функцією
��  Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною 
до 6 см
�� Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
�� Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
�� Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмок-
тування
�� Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
�� Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потріб-
ні) 

5599,00 грн. з ПДВ
(193,07 €)

 № для замовлення 619260000

7250,00 грн. з ПДВ
(250,00 €)

 № для замовлення 619261000
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Комплект поставки
Твердосплавний пилковий диск,  
2 інтег ровані розширення столу, затискач 
для заготовки, інструмент для заміни 
пилкового диска, намотування кабелю

Технічні характеристики KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу 2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90° 305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45° 215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч 50°/50°
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч 47°/47°
Вага (без мережевого кабелю) 18,3 кг

Швидке і точне розпилювання під 
кутом без розрахунків і вимірів 
завдяки простому перенесенню 
кутів з малки на систему упорів 

Компактна форма за рахунок розташованих 
усередині тягових важелів: не вимагають 
простору позаду пилки

KGSV 72 XACT SYM: КОМПАКТНА КОМБІНАЦІЯ 
ПАНЕЛЬНОЇ ПИЛИ ТА ПРЕЦИЗІЙНОЇ РЕЙКОВОЇ ПИЛИ

№ для замовлення 612216000

KGS 254 M з тяговою функцією
�� Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
�� Тягова функція для широких заготовок
�� Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та 
блокуванню пиляльної голови
�� Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
�� Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу 
всмоктування
�� Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
�� Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
�� Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під 
довгі панелі, рейки та ін.
�� Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні) 

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск  
(48 зубців), 2 вбудовані розширення столу, 
упор для відрізання, затискач для матеріалу, 
інструмент для заміни пиляльного диску,    
моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Технічні характеристики KGS 254 M
Розміри Д x Ш x В 790 x 515 x 515 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 92 мм / 47 мм
Диск Ø 254 x 30 мм
Вага 16,3 кг

Торцювальна пила 1800 Вт

8499,00 грн. з ПДВ
(293,07 €)

№ для замовлення 602540000

Підставка для торцювальних пил
�� Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатками для 
переміщення (можливе переміження разом зі встановленою пилою)
�� Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
�� Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять  
також для всіх поширених торцювальних пил відомих  
виробників

KSU 251
�� Загальна довжина 127 - 250 см
�� Вага 23 кг

Порада щодо приладдя

№ для замовлення 629005000

№ для замовлення 629006000

KSU 401 (мал.)
�� Загальна довжина 168 - 400 см
�� Вага 25 кг

5848,00 грн. з ПДВ
(201,64 €)

5158,00 грн. з ПДВ
(177,87 €)

19299,00 грн. з ПДВ
(665,48 €)
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9320,00 грн. з ПДВ 
(321,39 €)

Номер для замовлення 619003000

Торцювальна пила KS 305 M, 2000 Вт
�� Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо  
потужному універсальному двигуну та великому  
пиляльному полотну
�� Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці  
(вага лише 17 кг)
�� Плавний пуск для захисту запобіжників інструменту   
та комфорту користувача
�� Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню  
каналу всмоктування
�� Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, затискач для  
матеріалу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного  
диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Технічні характеристики KS 305 M
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Кількість обертів холостого ходу 3700 / хв
Макс. ширина розрізу 90°/45° 200 / 140 мм
Макс. глибина розрізу 90°/45° 102 / 60 мм
Пиляльний диск 305 x 30 mm
Вага 17 кг

АКЦІЯ

Торцювальна пила 2000 Вт

KGS 305 M з тяговою функцією 
��  Дуже добре підходить для різання панелей  
шириною до 305 мм та брусів товщиною до 100 мм
��  Надзвичайна продуктивність різання завдяки 
особливо потужному універсальному двигуну та 
великому пиляльному диску
�� Обмеження пускового струму
�� Компактна та легка машина, зручно переносити в 
одній руці

Бруси товщиною до 100 мм!

Технічні характеристики KGS 305 M 
Розміри Д x Ш x В 850 x 515 x 615 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 105 мм / 67 мм
Диск Ø 305 x 30 мм
Вага 19,6 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск  
(56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, 
упор для відрізання, затискач для матеріалу, 
інструмент для заміни пиляльного диску, 
моток для кабелю, мішок для збирання тирси

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів
�� Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному 
двигуну та великому пиляльному диску
�� Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутовою зоною 
для зворотного розпилу
�� Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
�� Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
�� Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для 
матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер

Торцювальна пила класу Plus

Технічні характеристики KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В 950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різу 90°/45° 320 мм / 223 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 120 мм / 76 мм
Диск Ø 315 x 30 мм
Вага 26 кг

З регулюванням обертів

10745,00 грн. з ПДВ
(370,53 €)

№ для замовлення 619305000

29799,00 грн. з ПДВ
(1027,55 €)

№ для замовлення 0103150000

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ METABO:

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ.
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Торцювально-настільна циркулярна пила

KGT 305 M
�� Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної 
циркулярної пили для поздовжніх розрізів
�� Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
�� Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
�� Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
�� Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки 
не потрібні)
�� Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після 
переривання енергопостачання
�� Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для 
заднього розпилу

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані  
розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання,  
затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного  
диску, мішок для збирання тирси

Технічні характеристики KGT 305 M
Пиляльний диск 305 x 30 мм
Розмір 658 x 600 x 460 мм
Висота різання 0 – 50 мм
Оберти без навантаження 3 700 / хв
Вага 22 кг

грн. з ПДВ
(571,39 €)

№ для замовлення 619004000

16570,00

«Power cut»: для грубих та середніх розпилів при 
плавній подачі та незначній споживаній потужності Підходить для № для  

замовлення
Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

Ø 216 HW/CT 216x30, 24 WZ 5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628009000 974,00 грн. 33,60 €

Порада щодо приладдя

«Precision cut classic»: для чистих розпилів у твердій 
та м'якій  деревині Підходить для № для  

замовлення
Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628060000 202,00 грн. 6,98 €

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg. KS 254 Plus / KGS 254 /KGS 254 Plus / KGS 254 I 
Plus 628061000 294,00 грн. 10,14 €

«Precision cut»: для дуже гарних, чистих розпилів при 
поздовжньому та поперечному розпилюванні м’якої 
та твердої деревини

Підходить для № для  
замовлення

Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

Ø 216 HW/CT 216x30, 48 WZ 5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628041000 1253,00 грн. 43,20 €

Ø 254 HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg. KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I 
Plus 628221000 789,00 грн. 27,20 €

Ø 305 HW/CT 305x30, 84 WZ 5° neg. KS 305 Plus / KGS 305 628229000 1578,00 грн. 54,40 €

Ø 315 HW/CT 315x30, 84 WZ 5° neg. KGS 315 Plus / KGS 305 628225000 1670,00 грн. 57,60 €

«Multi cut»: для надзвичайно чистих розпилів у твер-
дій та м'якій деревині, максимальний строк експлуа-
тації навіть при роботі з алюмінієм та ламінатом

Підходить для № для  
замовлення

Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

Ø 216 «classic» HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TZ, 
5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628066000 657,00 грн. 22,65 €

Ø 216 HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TR,  5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628083000 1392,00 грн. 48,00 €

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg. KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I 
Plus 628223000 1160,00 грн. 40,00 €

Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg. KGS 305 628091000 1810,00 грн. 62,40 €

Ø 315 HW/CT 315 x 30, 96 FZ/TZ,  5° neg. KGS 315 Plus, KGS 305 628226000 1902,00 грн. 65,60 €

АКЦІЯ

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ METABO:

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ.
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Каретка з магнітним фіксатором        
напрямної для чіткого повздовжнього 
розпилювання та різання під кутом

Технічні характеристики TKHS 315 C - 2,0 WNB
однофазний струм

Макс. висота розрізу 90/45° 85 мм / 60 мм
Диск Ø 315 x 30 мм
Номінальна споживана                
потужність 2 кВт

Вага 62 кг

Комплектація TKHS 315 C - 2,0 WNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом 
(24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; 
подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для          
всмоктування стружки; штовхач

Технічні характеристики TKHS 315 C - 2,8 DNB
трифазний струм

Макс. висота розрізу 90/45° 85 мм / 60 мм
Диск Ø 315 x 30 мм
Номінальна споживана                 
потужність 2,8 кВт

Вага 64 кг

Настільна циркулярна пила

TS 254

Технічні характеристики TS 254
Розмір 740 x 750 x 355 мм
Площа опори 970 x 995 мм
Висота різання 0 - 87 мм
Оберти без навантаження 4 200 /хв
Вага 33,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний 
диск з перемінним зубом 
(40 зубців), підставка, гумові 
шини, паралельний упор,    
кутовий упор, подовження 
столу, розширення столу 
(справа), відділення для   
дисків, пристрій для      
всмоктування стружки,        
прогумований кабель (3 м), 
штовхач

грн. з ПДВ
(468,93 €)

№ для замовлення 600667000

12555,00 грн. з ПДВ
(432,93 €)

№ для замовлення 600676000

8699,00 грн. з ПДВ
(299,97 €)

№ для замовлення 0103152000

9199,00 грн. з ПДВ
(317,21 €)

№ для замовлення 0103152100

грн. з ПДВ
(716,45 €)

№ для замовлення 600668000

13599,00

20713,00

Стрічкова пилаНастільна циркулярна пила

Настільна циркулярна пила з 
тяговою функцією UK 290

BAS 261 Precision 

Комплектація
Твердосплавний 
диск з перемінним 
зубом (36 зубців), 
відкидна підставка, 
універсальний упор, 
штовхач

Технічні характеристики UK 290
Пиляльний диск 220 x 30 мм
Габарити 674 x 478 x 420 мм
Висота різання 0 – 60 мм
Оберти без навантаження 4 500 / хв
Вага (з підставкою) 25 кг

Технічні характеристики BAS 261 Precision
Розмір 530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці 0 - 45 °
Швидкість різання 735 м / хв
Висота зізу 103 мм
Вага 32.5 кг

грн. з ПДВ
(1057,56 €)

№ для замовлення 0102900000

30669,00 грн. з ПДВ
(241,48 €)

№ для замовлення 619008000

7003,00

Комплектація 
A6 Універсальне полотно для  
стрічкової пили, паралельний упор, 
кутовий упор, перехідник системи 
всмоктування стужки (для Ø 44, 58, 
100 мм)
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ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ.
МОБІЛЬНІ НАСТІЛЬНІ ЦИРКУЛЯРНІ ПИЛИ:

Настільна циркулярна пила 1500 Вт

Додатковий обсяг постачання  
TS 216:
підставка, ебонітові шини

TS 216 з підставкою та 
ходовим візком
�� Інтегрована підставка зі стабільного 
алюмінію, литого під тиском (подана 
заявка на патент): розкладається за 
секунди, зі стійким положенням 
(лише TS 216)
�� Прецизійне розсувне розширення та 
подовження столу для надвеликої 
поверхні опори
�� 2 точки відсмоктування стружки для 
роботи без пилу

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск зі 
змінним зубом (30 зубців), паралельний 
упор, кутовий упор, подовження столу, 
розширення столу (зліва + справа),  
пристрій для видалення тирси,                 
прогумований кабель (3 м), штовхач

TS 216 Floor

Настільні циркулярні пили

Комплектація TKHS 315 C - 2,8 DNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом 
(24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; 
подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для        
всмоктування стружки; штовхач

TKHS 315 C - 2,0 WNB
TKHS 315 C - 2,8 DNB

Технічні характеристики TS 216 Floor TS 216
Розміри Д x Ш x В 670 x 650 x 355 мм 670 x 730 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 63 мм / 43 мм 63 мм / 43 мм
Максимальна ширина різання на 
паралельному упорі 425 мм 425 мм

Диск Ø 216 x 30 мм Ø 216 x 30 мм
Вага 23,2 кг 28,5 кг
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Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт
�� Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі
�� Встановлення постійної товщини стругання заготовок завдяки 
фіксаторам
�� Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та 
рівномірної обробки заготовки
�� Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску 
після переривання енергопостачання
�� Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
�� Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та 
точного стругання
�� Блокування стругального механізму запобігає ненавмисній зміні 
налаштувань знімання стружки
�� Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки

Технічні характеристики DH 330
Розміри Д x Ш x В 579 x 857 x 574 мм
Товщина стругання 0 - 3 мм
Ширина / висота прогону 152 мм / 330 мм
Швидкість подачі 7 м / хв
Оберти вала з ножами 9.800 / хв
Вага 35 кг

Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS,         
штовхач, всмоктуючий  патрубок

Стрічкові пили

HC 260 C - 2,2 WNB, 2200 Вт
HC 260 C - 2,8 DNB, 2800 Вт

Технічні характеристики HC 260 C - 2,2 WNB
однофазний струм

HC 260 C - 2,8 DNB
трифазний струм

Розміри Д x Ш x В 1.110 x 620 x 960 мм 1.110 x 620 x 960 мм
Ширина / висота прогону 160 мм / 260 мм 160 мм / 260 мм
Швидкість подачі 5 м / хв 5 м / хв
Оберти вала з ножами 6.500 / хв 6.500 / хв
Вага 71 кг 71 кг

�� Легке переобладнання у фуговальний або рейсмусовий верстат без використання               
інструменту
�� Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
�� Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки
�� Стругальний стіл з масивного сірого чавуну
�� Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
�� Ножі з подвійним лезом для підвищення ресурсу
�� Фугувальний упор поворотний 90°-45°

Комплектація 
Вбудовані одноразові двосторонні ножі,    
короткий поворотний фуговальний упор,   
кожух пристрою для викиду стружки,    
штовхач, всмоктуючий патрубок

Технічні характеристики
BAS 318 PRECISION WNB
однофазний струм

BAS 318 PRECISION DNB
трифазний струм 

Розміри Д x Ш x В 665 x 795 x 1 600 мм 665 x 795 x 1 600 мм

Діапазон нахилу стільниці 0 - 45 ° 0 - 45 °

Швидкість різання 410 / 880 м / хв 410 / 880 м / хв

Довжина ременя пилки 2.240 мм 2.240 мм

Ширина ременя пилки 6 - 20 мм 6 - 20 мм

Вага 79 кг 79 кг

BAS 318 PRECISION WNB
BAS 318 PRECISION DNB 

Комплектація 
A6 Універсальне полотно 
для стрічкової пили,    
підставка, паралельний 
упор, кутовий упор,      
перехідник системи 
всмоктування стужки 
(для Ø 44, 58, 100 мм)

�� Висока точність та стабільність для професійного використання
�� Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних 
матеріалів
�� Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного 
обслуговування
�� Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликами з сталі 
HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих 
результатів різання
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Порада щодо приладдя

Стругальні ножі зі сталі HSS (2 шт.)
�� Для всіх м‘яких та твердих порід деревини
�� Можна багато разів заточувати
�� Частка вольфраму 18% = підвищений 
ресурс

Підходить для Арт. №
Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з  
ПДВ, євро

DH 330 починаю-
чи з року випус-
ку 06, DH 316

911063549
1299,00 
грн.

44,79 € 

DH 330 до року 
випуску 05 911062119 1454,00 

грн. 50,15 € 

Підходить для Арт. №
Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна з  
ПДВ, євро

HC 260 C, HC 260 
M, HC 260 K 911030713 469,00 грн. 16,18 €

Ножі рубанка (2 шт.)

13222,00грн. з ПДВ 
(455,93 €)

Номер для замовлення 0200033000

грн. з ПДВ
(765,48 €)

№ для замовлення 0114026100

грн. з ПДВ
(765,48 €)

№ для замовлення 0114026000

грн. з ПДВ
(464,64 €)

№ для замовлення 619010000

грн. з ПДВ
(468,93 €)

№ для замовлення 619009000

22199,00 22199,00

13599,00 13475,00

Установка для всмоктування стружки

Технічні характеристики SPA 1200
Максимальна сила всмоктування 1.600 Па
Максимальний потік повітря 900 м³/г
Об’єм мішка для стружки 65 л
Вага 22 кг

SPA 1200 

Комплектація 
Всмоктувальний 
шланг 100 x 2500 мм, 
фільтрувальний        
мішок з нетканого   
матеріалу, мішок для 
збирання стружки

�� Фільтр для очищення відпрацьованого 
повітря для (напів-) стаціонарних 
деревообробних машин 
�� Фільтрувальний матеріал класу пилу L
�� Швидка зміна місця роботи завдяки 
надійним коліщатам та простоті 
підключення
�� Інтегроване заземлення для захисту 
від електростатичного заряджання
�� Великий вибір комплектуючих: 
автоматика для увімкнення, 
фільтрувальні картриджі, шланги та 
перехідники
�� Неперекидна рама з мішком для 
стружки, що спирається на неї

грн. з ПДВ
(210,31 €)

№ для замовлення 601205000

6099,00

АКЦІЯ

Стругальні верстати

НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ.
ДЕРЕВООБРОБКА ВІД МЕТАБО:
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МІЦНІ, ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ:

КОМПРЕСОРИ METABO. 

Basic 250-24 W 
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF
Basic 250-50 W OF
�� Масляний поршневий компресор (Basic 
250-24 W, Basic 250-50 W)

�� Безмасляний поршневий компресор: про-
сте  транспортування та зменшені витрати 
на сервіс (Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 
W OF)  

Технічні характеристики Basic 250-24 W Basic 250-50 W Basic 250-24 W OF Basic 250-50 W OF
Потужність всмоктування 200 л / хв 200 л / хв 220 л / хв 220 л / хв
Швидкість подачі 110 л / хв 110 л / хв 120 л / хв 120 л / хв
Об´єм резервуару 24 л 50 л 24 л 50 л
Макс. тиск 8 бар 8 бар 8 бар 8 бар
Вага 27 кг 32 кг 24 кг 29 кг

Компресори класу Basic

Технічні характеристики MEGA 350-50 W 
Однофазний струм

MEGA 350-100 W 
Однофазний струм

MEGA 350-100 D 
Трифазний струм (мал.)

MEGA 350-150 D
Трифазний струм

Потужність всмоктування 320 л / хв 320 л / хв 320 л / хв 320 л / хв
Швидкість подачі 250 л / хв 250 л / хв 250 л / хв 250 л / хв
Об´єм резервуару 50 л 90 л 90 л 150 л
Макс. тиск 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар
Вага 52 кг 69 кг 69 кг 85 кг

Mega 350-50 W
Mega 350-100 W/D 
Mega 350-150 D
�� Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
�� Поршневий компресор із змащуванням
�� Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукцій-
ним клапаном
�� Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Компресори класу Mega

15160,00 грн. з ПДВ
(522,77 €)

 Номер для замовлення 601538000

15195,00 грн. з ПДВ
(523,95 €)

 Номер для замовлення 601539000

20845,00 грн. з ПДВ
(718,80 €)

 Номер для замовлення 601587000

грн. з ПДВ
(141,34 €)4099,00

№ для замовлення 601533000

грн. з ПДВ
(175,83 €)5099,00

№ для замовлення 601534000

грн. з ПДВ
(141,34 €)4099,00

№ для замовлення 601532000

Компресори класу Power

Технічні характеристики Power 180-5 W OF Power 250-10 W OF Power 280-20 W OF Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування 160 л / хв 220 л / хв 280 л / хв 330 л / хв
Швидкість подачі 90 л / хв 120 л / хв 150 л / хв 200 л / хв
Макс. тиск 8 бар 10 бар 10 бар 10 бар
Об´єм резервуару 5 л 10 л 20 л 20 л
Вага 16 кг 24 кг 40 кг 45 кг

Power 400-20 W OF

Power 180-5 W OF

грн. з ПДВ
(1118,13 €)32426,00

№ для замовлення 601546000

грн. з ПДВ
(529,59 €)15358,00

№ для замовлення 601545000

грн. з ПДВ
(291,16 €)8444,00

№ для замовлення 601544000

грн. з ПДВ
(237,90 €)6899,00

№ для замовлення 601531000

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF
�� Компактний та мобільний поршневий компресор для 
різноманітного використання в оздобленні внутрішніх 
приміщень та на будівельних майданчиках
�� Безмасляний поршневий компресор: просте  
транспортування та зменшені витрати на сервіс
�� Регулювання робочого тиску залежно від завдань  
завдяки редуктору  
з манометром

Power 400-20 W OF

Basic 250-24 W Basic 250-24 W OF

грн. з ПДВ
(175,83 €)5099,00

№ для замовлення 601535000

14811,00 грн. з ПДВ
(510,71 €)

 Номер для замовлення 601589000
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СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

КОМПРЕСОРИ METABO КЛАСУ MEGA.

Технічні характеристики MEGA 650-270 D 
Трифазний струм

MEGA 700-90 D
Трифазний струм (мал.)

Потужність всмоктування 650 л / хв 650 л / хв
Швидкість подачі 520 л / хв 520 л / хв
Об´єм резервуару 270 л 90 л
Макс. тиск 11 бар 11 бар
Вага 170 кг 119 кг

Mega 650-270 D 
Mega 700-90 D
�� Потужний міцний компресор з клинопасовим  
приводом для важких робіт
�� Пасовий привід для низьких обертів та особливо  
спокійного ходу
�� Двоступеневе стиснення для особливо високої  
потужності та тривалого терміну експлуатації
�� Легкий холодний пуск завдяки манометричному  
вимикачу з редукційним клапаном
�� Додатковий манометр для індикації  
тиску в резервуарі
�� 2-циліндровий поршневий  
компресор із змащенням для  
великого об’єму повітря

Компресори класу Mega

36427,00 грн. з ПДВ
(1256,11 €)

 Номер для замовлення 601543000

38245,00 грн. з ПДВ
(1318,80 €)

 Номер для замовлення 601542000

Технічні характеристики MEGA 400-50 W 
Однофазний струм

MEGA 400-50 D 
Трифазний струм (мал.)

Потужність всмоктування 400 л / хв 400 л / хв
Швидкість подачі 300 л / хв 300 л / хв
Об´єм резервуару 50 л 50 л
Макс. тиск 10 бар 10 бар
Вага 73 кг 73 кг

Mega 400-50 W/D 
�� Потужний міцний компресор з клинопасовим  
приводом для важких робіт
�� Пасовий привід для низьких обертів та особливо  
спокійного ходу
�� Поршневий компресор із змащуванням
�� Легкий холодний пуск завдяки манометричному  
вимикачу з редукційним клапаном
�� Додатковий манометр для індикації тиску в  
резервуарі
�� Захист від перевантаження:  
захищає двигун від  
перегрівання

Компресори класу Mega

21356,00 грн. з ПДВ
(736,42 €)

 Номер для замовлення 601536000

24325,00 грн. з ПДВ
(838,80 €)

 Номер для замовлення 601537000

Олива для компресора

Олива для компресора 1 л
�� Для поршневих компресорів

314,00 грн. з ПДВ
(10,83 €)

 Номер для замовлення 0901004170

Технічні характеристики MEGA 520-200 D 
Трифазний струм

MEGA 550-90 D
Трифазний струм

MEGA 580-200 D
Трифазний струм (мал.)

Потужність всмоктування 490 л / хв 510 л / хв 510 л / хв
Швидкість подачі 370 л / хв 395 л / хв 395 л / хв
Об´єм резервуару 200 л 90 л 200 л
Макс. тиск 10 бар 11 бар 11 бар
Вага 131 кг 103 кг 136 кг

Mega 520-200 D 
Mega 550-90 D
Mega 580-200 D
�� Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
�� Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
�� 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об’єму повітря
�� Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапа-
ном

Компресори класу Mega

22699,00 грн. з ПДВ
(782,72 €)

 Номер для замовлення 601541000

29545,00 грн. з ПДВ
(1018,8 €)

 Номер для замовлення 601540000

34765,00 грн. з ПДВ
(1198,80 €)

 Номер для замовлення 601588000

10 років гарантії на бак від         
наскрізної корозії 
3 роки XXL-гарантії 
8 років гарантії на наявність         
запасних частин

Переконливі            
переваги сервісу
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ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ ТА КОМПАКТНІ:

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД METABO.

Технічні характеристики DSX 150
Шліфувальна тарілка Ø 150 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Витрати повітря 550 л/хв
Кількість обертів 12 000/хв
Вага 1 кг

DSX 150

Пневматична ексцентрикова шліфувальна машина

4659,00 грн. з ПДВ
(160,66 €)

 № для замовлення 601558000

Технічні характеристики DBF 457
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід 20 м/с
Вага 1,5 кг

DBF 457

Пневматичний стрічковий напилок

5220,00 грн. з ПДВ
(180,00 €)

 № для замовлення 601559000

Технічні характеристики DS 14
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 340 л/хв
Кількість обертів 1 800 /хв
Вага 1,2 кг

DS 14

Пневматичний шуруповерт

2070,00 грн. з ПДВ
(71,39 €)

 № для замовлення 604117000

Технічні характеристики FSP 1000 S
Робочий тиск 4,5 бар
Витрати повітря 240 л/хв
Вага 0,7 кг

FSP 1000 S

Пістолет для розпилювання фарби

805,00 грн. з ПДВ
(27,75 €)

 № для замовлення 601576000

Технічні характеристики FSP 100 FSP 600
Робочий тиск 3,5 бар 4,5 бар
Витрати повітря 50 - 100 л/хв 240 л/хв
Вага 0,2 кг 0,6 кг

FSP 600 (мал.)

Пістолет для розпилювання фарби

724,00 грн. з ПДВ
(24,96 €)

 № для замовлення 601575000

Технічні характеристики SSP 1000
Робочий тиск 7 бар
Витрати повітря 300 л/хв
Вага 0,7 кг

SSP 1000

Піскоструминний пістолет

413,00 грн. з ПДВ
(14,25 €)

 № для замовлення 601569000

Технічні характеристики DB 10
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 360 л/хв
Кількість обертів 1 800 /хв
Вага 1,2 кг

DB 10

Пневматичний дриль

1525,00 грн. з ПДВ
(52,60 €)

 № для замовлення 604120000

Технічні характеристики DG 25 Set
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 300 л/хв
Кількість обертів 25 000 /хв
Вага 0,43 кг

DG 25 Set (з набором приладдя)

Пневматична пряма шліфувальна машина

1242,00 грн. з ПДВ
(42,07 €)

 № для замовлення 604116500

Пневматичні скобозабивні пістолети

4488,00 грн. з ПДВ
(154,75 €)

 № для замовлення 601562500

2416,00 грн. з ПДВ
(83,32 €)

 № для замовлення 601564500

4176,00 грн. з ПДВ
(144,00 €)

 № для замовлення 601565500

4142,00 грн. з ПДВ
(142,82 €)

 № для замовлення 601566500

Технічні характеристики DKNG 40/50 DKG 80/16 DKG 90/25 DKG 90/40
Тип цвяхів / скоб SKN / 90 + ES 80 90 + ES 90 + ES
Робочий тиск 5 - 7 бар 5 - 7 бар 5 - 7 бар 5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар 0,66 л 0,34 л 0,52 л 0,66 л
Вага 1,1 кг 0,78 кг 0,72 кг 0,93 кг

Скобозабивний пістолет 
DKG 80/16

Скобо-/цвяхозабивний пістолет 
DKNG 40/50 (мал.)

Скобозабивний пістолет 
DKG 90/25

Скобозабивний пістолет 
DKG 90/40

3828,00 грн. з ПДВ
(132,00 €)

 № для замовлення 601555000

3132,00 грн. з ПДВ
(108,00 €)

 № для замовлення 601554000

Технічні характеристики DG 700 DG 700 L
Робочий тиск 6,2 бар 6,2 бар
Витрати повітря 600 л/хв 600 л/хв
Кількість обертів 22 000/хв 22 000/хв
Вага 0,83 кг 1,3 кг

DG 700 L

DG 700 

Пневматичні прямі шліфувальні машини

FSP 100

1392,00 грн. з ПДВ
(48,00 €)

 № для замовлення 601574000
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Комплект пневматичних інструментів

2497,00 грн. з ПДВ
(86,10 €)

№ для замовлення 604119500

DRS 68 Set 1/2’’

Технічні характеристики DKP 310
Робочий тиск 6 бар
Витрати повітря 65 л/хв
Вага 0,46 кг

DKP 310

Пневматичний картриджний пістолет

Комплектація
Комплект  
складається з продувного пістолета,  
шинного манометра, включаючи  
перехідник та порожнисту голку для м’ячів, 
пістолета для розпилювання фарби з  
резервуаром, розпилювального пістолета та 
спірального шланга з поліаміду

1424,00 грн. з ПДВ
(49,09 €)

№ для замовлення 601586000

LPZ 7 Set

Комплект пневматичних інструментів

DW 125 Quick зі швидкою заміною круга без ключа

5999,00 грн. з ПДВ
(206,86 €)

 № для замовлення 601557000
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1914,00 грн. з ПДВ
(66,00 €)

 № для замовлення 601573000

Пневматичні продувні пістолети

348,00 грн. з ПДВ
(12,00 €)

 № для замовлення 601581000

278,00 грн. з ПДВ
(9,60 €)

 № для замовлення 601580000

418,00 грн. з ПДВ
(14,40 €)

 № для замовлення 601582000

Технічні характеристики BP 10 BP 200 BP 210  BP 500
Робочий тиск 2 - 6 бар 3 - 8 бар 2 - 6 бар 3 - 8 бар
Витрати повітря 100 - 200 л/хв 130 - 350 л/хв 100 - 200 л/хв 130 - 350 л/хв
Вага 0,1 кг 0,14 кг 0,14 кг 0,16 кг
Характеристика  Вставний ніпель 

EURO 1/4’’
с гумовим захис-
ним ковпачком

з подовженням  
210 мм

з подовженням  
500 мм

BP 210BP 200 (мал.) BP 500

2088,00 грн. з ПДВ
(72,00 €)

 № для замовлення 602235000

2610,00 грн. з ПДВ
(90,00 €)

 № для замовлення 602236000

517,00 грн. з ПДВ
(17,82 €)

 № для замовлення 602233000

Пневматичний шинний манометр

RF 60 

RF 80 G (мал.)
офіційно тарований

Технічні характеристики RF 60 RF 60 G RF 80 G RF 80 D
Робочий тиск 0,5 - 12 бар 0,5 - 10 бар 0,5 - 10 бар 0,5 - 12 бар
Довжина шлангу 35 см 35 см 100 см 100 см
Вага 0,45 кг 0,45 кг 0,55 кг 0,55 кг

DW 125

3417,00 грн. з ПДВ
(117,82 €)

 № для замовлення 601556000

Комплектація
Комплект складається  
з продувного пістолета, шинного 
 манометра, пістолета для  
розпилювання фарби з резервуаром 
та спіральним шлангом з поліаміду

999,00 грн. з ПДВ
(34,45 €)

№ для замовлення 601585000

1044,00 грн. з ПДВ
(36,00 €)

 № для замовлення 602234000

RF 60 G 
офіційно тарований

RF 80 D  
з цифровим манометром

Технічні характеристики DW 125
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 500 л/хв
Число обертів холостого ходу 10.000/хв
Вага 1,8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина

Технічні 
 характеристики 

Комплект 
DSSW 360 1/2"

DSSW 930-1/2"

Робочий тиск 6,2 бар 6,2 бар
Витрати повітря 6 л/с 9 л/с
Крутний момент 
при відгвинчуванні 360 Нм 930 Нм

Вага 2 кг 1,8 кг

Технічні характеристики DRS 68-1/2’’ DRS 95-1/2’’
Робочий тиск 6,2 бар 6,2 бар
Витрати повітря 220 л/хв 450 л/хв
Крутний момент 68 Нм 95 Нм
Вага 1,2 кг 1,2 кг

Технічні характеристики DMH 30 Set
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 280 л/хв
Кількість ударів 3.000/хв
Вага 2 кг

Комплект DSSW 360 1/2“ 
вкл. 10 торцевих ключів

DSSW 930-1/2“ (мал.)

Пневматичний ударний гайковерт

4603,00 грн. з ПДВ
(158,71 €)

 № для замовлення 601549000

DMH 30 комплект,  
включаючи  
4 зубила

Пневматичний відбійний молоток

2181,00 грн. з ПДВ
(75,19 €)

 № для замовлення 604115500

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)

3132,00 грн. з ПДВ
(108,00 €)

№ для замовлення 601553000

DRS 95-1/2“

1932,00 грн. з ПДВ
(66,61 €)

№ для замовлення 604118500

LPZ 4 Set

Комплект пневматичних інструментів

ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ ТА КОМПАКТНІ:

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД METABO.

162,00 грн. з ПДВ
(5,58 €)

 № для замовлення 601579000

BP 10
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Садовий насос
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Технічні характеристики P 4500 Inox
Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Максимальна продуктивність 4500 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м
Максимальна висота подачі 48 м

Садовий поверхневий насос P 4500 Inox

Комплектація
Ущільнювальна 
стрічка для різьби 3444,00 грн. з ПДВ 

(118,76 €)

Номер для замовлення 600965000

�� Для поливання саду та ви-
качування ґрунтових вод, 
а також для підйому, пе-
рекачування та циркуляції 
чистої води
�� Конденсаторний двигун, 
що не потребує технічно-
го обслуговування
�� Захист від перевантажен-
ня: захищає двигун від пе-
регрівання

1525,00 грн. з ПДВ
(52,60 €)

 Номер для замовлення 600962000

2136,00 грн. з ПДВ
(73,65 €)

 Номер для замовлення 600963000

2370,00 грн. з ПДВ
(81,72 €)

 Номер для замовлення 600964000

ДЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ:

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ METABO.

Технічні характеристики P 2000 G P 3300 G P 4000 G
Номінальна споживана потужність 450 Вт 900 Вт 1100 Вт
Максимальна продуктивність 2000 л / г 3300 л / г 4000 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м 8 м 8 м
Максимальна висота подачі 30 м 45 м 46 м
Максимальний тиск 3 бар 4,5 бар 4,6 бар
Вага 7,6 кг 11,1 кг 12,2 кг

P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G
�� Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та 
циркуляції чистої води
�� Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
�� Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
�� Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
�� Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для    
різьби

Порада щодо комплектуючих

Садові розбризкувачі, дощові установки, 
садові шланги

№ для 
замовлення

Ціна з ПДВ, 
грн.

Ціна з ПДВ, 
євро

Розбризкувач SB 2
Форма струменя води плавно регулюються від 
сильного повного струменя до тонкого диспер-
сного туману

0903063122 299,00 грн. 10,31 € 

Садовий розбризкувач GB 7
7 форм струменя води від сильного повного 
струменя до тонкого дисперсного туману

0903060778 310,00 грн. 10,69 € 

Стрижневий розпилювач GS 10
10 форм струменя води від сильного повного стру-
меня до тонкого дисперсного туману. 
Струмінь на велику відстань, наприклад, не треба 
заходити на грядки. Ідеально для поливання квітів 
в підвісних кошиках

0903063130 610,00 грн. 21,02 € 

Поверхнева дощова установка FR 9
Багатофункціональне для поливання великих пло-
щин та невеликих палісадників. 9 типів зволоження 
поверхні - від кола або прямокутника до дрібно-
дисперсного туману. Необхідна поверхня регулю-
ється за допомогою диска дощової установки

0903063149 610,00 грн. 21,02 € 

Садові насоси

Надзвичайно довговічні системи водопостачання та насосні 
системи

Вода для побутового використання
Сфери використання:
�� Автоматична подача води для побутових потреб в дім та 
сад (наприклад, для змивання у туалеті, пральної машини)
�� Підвищення тиску
�� Подача, викачування та циркуляція чистої води

Зрошування
Сфери використання:
�� Зрошення саду водою з криниці, резервуара або ємності для 
дощової води
�� Підвищення тиску
�� Подача, викачування та циркуляція чистої води

АКЦІЯ
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Насосні станції

Насосні станції

Технічні характеристики HWW 3300 / 25 G HWW 3500 / 25 Inox  HWW 4000 / 25 G
Номінальна споживана потужність 900 Вт 900 Вт 1100 Вт
Максимальна продуктивність 3300 л / г 3500 л / г 4000 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м 8 м 8 м
Максимальна висота подачі 45 м 45 м 46 м
Максимальний тиск 4,5 бар 4,5 бар 4,6 бар
Вага 16,2 кг 14,6 кг 17,2 кг

Технічні характеристики HWW 4500 / 25 Inox HWW 4500 / 25 Inox Plus HWWI 3500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність 1300 Вт 1300 Вт 1100 Вт
Максимальна продуктивність 4500 л / г 4500 л / г 3500 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м 8 м 8 м
Максимальна висота подачі 48 м 48 м 45 м
Максимальний тиск 4,8 бар 4,8 бар 4,5 бар
Вага 17,1 кг 16,2 кг 17,5 кг

HWW 3300 / 25 G, 
HWW 3500 / 25 Inox, 
HWW 4000 / 25 G
�� Для автоматичного водопостачання, 
для поливання саду, та викачування 
ґрунтових вод, а також для підйому, 
перекачування та циркуляції чистої 
води
�� Конденсаторний двигун, що не       
потребує технічного обслуговування
�� Манометричний вимикач для          
автоматичного активування                    
насосної станції у разі падіння тиску 
в системі

HWW 4500 / 25 Inox, 
HWW 4500 / 25 Inox Plus, 
HWWI 3500 / 25 Inox
�� Для автоматичного водопостачання, 
для поливання саду, та викачування 
ґрунтових вод, а також для підйому, 
перекачування та циркуляції чистої 
води
�� Конденсаторний двигун, що не       
потребує технічного обслуговування
�� Манометричний вимикач для          
автоматичного активування            
насосної станції у разі падіння тиску 
в системі
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3599,00 грн. з ПДВ
(124,10 €)

 Номер для замовлення 600968000

4599,00 грн. з ПДВ
(158,59 €)

 Номер для замовлення 600969000

3999,00 грн. з ПДВ
(137,90 €)

 Номер для замовлення 600971000

5199,00 грн. з ПДВ
(179,28 €)

 Номер для замовлення 600972000

6399,00 грн. з ПДВ
(220,66 €)

 Номер для замовлення 600973000

5899,00 грн. з ПДВ
(203,41 €)

 Номер для замовлення 600970000

Насосна станція Поверхневий насос-автомат

Насосна станція з інтегрованим фльтром 
HWWI 4500 / 25 Inox

Технічні характеристики HWWI 4500/25 Inox
Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Максимальна продуктивність 4500 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м
Максимальна висота подачі 48 м

6359,00 грн. з ПДВ 
(219,28 €)

Номер для замовлення 600974000
Комплектація
Ущільнювальна 
стрічка для різьби, 
ключ для фільтра

�� Комплексна система з компак-
тною конструкцією, серійним 
інтегрованим фільтром та зво-
ротнім клапаном для простого 
монтажу
�� Манометричний вимикач для 
автоматичного активування на-
сосної станції у разі падіння 
тиску в системі
�� Захист насосів Metabo Pump 
Protection: Автоматичний за-
хист насосів від роботи насухо 
із світлодіодним індикатором 
для захисту насоса і високої 
безпеки використання

Автоматична насосна станція HWA 3500 Inox
�� Для автоматичного водопостачання, для поливання 
саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для 
підйому, перекачування та циркуляції чистої води
�� Розумна електроніка забезпечує енергоощадний 
автоматичний режим водопостачання залежно від 
потреб
�� Захист насосів Metabo Pump Protection: 
автоматичний захист насосів від роботи насухо із 
світлодіодним індикатором для високої безпеки 
використання
�� Конденсаторний двигун, що не потребує технічного 
обслуговування
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від 
перегрівання
�� Довговічний корпус насоса з високосортної сталі

Технічні характеристики HWA 3500 Inox
Номінальна споживана потужність 1100 Вт
Макс. продуктивність 3500 л/г
Макс. висота підйому 45 м
Макс. висота всмоктування 8 м
Макс. тиск 4.5 бар

Комплектація
Зворотний клапан, ущільнювальна стрічка для різьби

5045,00 грн. з ПДВ
(173,98 €)

№ для замовлення 600978000

ДЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ:

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ METABO.
НАСОСНІ СТАНЦІЇ METABO: 

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯКІСТЬ.
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АКЦІЯ

Технічні характеристики TP6600
Номінальна споживана потужність 250 Вт
Максимальна продуктивність 6 600/1 744 л / г
Максимальна висота подачі 6 м
Максимальна глибина занурення 5 м

1444,00 грн. з ПДВ 
(49,79 €)

Номер для замовлення 0250660000

Занурювальний насос для чистої води 
TP 6600 (без поплавкового вимикача)
�� Для викачування,  
всмоктування та  
перекачування чистої води  
з баків, басейнів та  
затоплених підвалів
�� Для зрошення садових  
ділянок з резервуарів
�� Захист від  
перевантаження:  
захищає двигун від  
перегрівання

Комплектація
Кутовий з’єдну-
вальний патрубок з 
мультіадаптером Технічні характеристики TP 8000 S TPF 7000 S TPF 6600 SN

Номінальна споживана потужність 350 Вт 450 Вт 450 Вт
Максимальна продуктивність 8 000 / 2 113 л / г 7 000 / 1 849 л / г 6 600 / 1 744 л / г
Максимальна висота подачі 7 м 6 м 6 м
Максимальна глибина занурення 5 м 5 м 5 м
Максимальний тиск 0.7 бар 0.6 бар 0.6 бар
Вага 4,3 кг 4,6 кг 4,6 кг

TP 8000 S, 
TPF 7000 S, 
TPF 6600 SN
�� Для викачування, всмоктування та  
перекачування чистої води з баків,  
басейнів та затоплених підвалів
�� Для зрошення садових ділянок з  
резервуарів
�� Захист від перевантаження:  
захищає двигун від перегрівання
�� Регульований поплавковий  
вимикач для автоматичного  
режиму роботи 2939,00

(101,35 €)
№ для замовлення 0250660006

2259,00
(77,90 €)
 № для замовлення 0250800002

1755,00
(60,52 €)
№ для замовлення 0250800000

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

PS 7500 S
PS 15000 S
�� Для викачування, всмоктування та перекачування чистої або стічної 
води з баків, басейнів та затоплених підвалів
�� Для зрошення садових ділянок з резервуарів
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
�� Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму  
роботи
�� Міцний корпус з ударостійкого пластику
�� Ергономічна ручка для зручного транспортування

Технічні характеристики PS 7500 S PS 15000 S
Номінальна споживана потужність 450 Вт 850 Вт
Максимальна продуктивність 7 500 / 1 981 л / г 15000 l/h
Максимальна висота подачі 5 м 9.5 м
Максимальна глибина занурення 5 м 5 м
Максимальний тиск 0.5 бар 0.95 бар
Вага 4,8 кг 6.5 кг

грн. з ПДВ
(82,72 €)2399,00

№ для замовлення 0250750000

Комплектація
Кутовий з’єднувальний патрубок з  
мультіадаптером, поплавковий вимикач

Комплектація
Кутовий з’єднувальний патрубок  
з мультіадаптером, поплавковий  
вимикач

Технічні характеристики TBP 5000 M
Номінальна споживана потужність 1 000 Вт
Максимальна продуктивність 5 000 / 1 321 л / г
Максимальна висота подачі 60 м
Максимальна глибина занурення 20 м
Максимальний тиск 6 бар
Вага 12,2 кг

TBP 5000 M
�� Спеціально для великої глибини,  
наприклад, для свердловин та шахт
�� Для поливання саду та викачування 
ґрунтових вод, а також для підйому,  
перекачування та циркуляції чистої 
води
�� Міцна голова насосу з різьбовою   
вставкою з латуні та вушками для   
кріплення канату для опускання
�� Придатні для свердловин з Ø100 мм (4»)
�� 8-ступеневий механізм насоса для   
особливо високої продуктивності

грн. з ПДВ
(331,00 €)9599,00

№ для замовлення 0250500050

56

грн. з ПДВ
(88,43 €)2564,00

№ для замовлення 0251500000

ДЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ:

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ METABO.

Занурювальні насоси для чистої води

Насос для брудної води Свердловинний насос

Насос для чистої води Комбінований насос Насос для брудної води

Занурювальний насос для чистої води 
TDP 7501 S
�� Для безпосередньої роботи в  
зрошувальних установках та  
для поливання саду з глибоких  
водойм, колодязів або цистерн
�� 3-ступеневий робочий механізм  
забезпечує оптимальний тиск

Технічні характеристики TDP 7501 S
Номінальна споживана потужність 1000 Вт
Максимальна продуктивність 7 500 л / г
Максимальна висота подачі 34 м
Максимальна глибина занурення 7 м
Максимальний тиск 3,4 бар
Вага 9,1 кг

грн. з ПДВ
(165,97 €)4813,00

№ для замовлення 0250750100

Комплектація
Мультіадаптер, поплавковий  
вимикач

Насос занурювальний комбінований 
TPS 14000 S Combi
�� Багатофункціональне використання - як заглибний 
насос для чистої або стічної води
�� Для відкачування, всмоктування   
та перекачування чистої та  
стічної  води з баків, басейнів  
та затоплених підвалів

Технічні характеристики TPS 14000 S Combi
Номінальна споживана потужність 770 Вт
Максимальна продуктивність 14000 л / г
Максимальна висота подачі 8.5 м
Максимальна глибина занурення 7 м
Максимальний тиск 0.85 бар
Вага 7.7 кг

грн. з ПДВ
(105,00 €)3045,00

№ для замовлення 0251400000

Комплектація
Кутовий з’єднувальний патрубок  
з мультіадаптером, поплавковий  
вимикач

Насос для брудної води і  
будівельного водопостачання  

DP 18-5 SA
�� Для ефективної подачі великих  
обсягів стічної, дощової,  
ґрунтової води та будівельного  
водопостачання 
�� Самоочисне робоче колесо  
Vortex для мінімального ризику  
блокування

Технічні характеристики DP 18-5 SA
Номінальна споживана потужність 900 Вт
Максимальна продуктивність 18000 л / г
Максимальна висота подачі 9.4 м
Максимальна глибина занурення 7 м
Максимальний тиск 0.94 бар
Вага 10 кг

грн. з ПДВ
(387,06 €)11225,00

№ для замовлення 604111000

Комплектація
Поплавковий вимикач 
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Свердловинний насос

dec
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КУЩОРІЗИ METABO: 

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
РІЗАННЯ.

�� Ножі з новою геометрією 
зношуються менше, завдяки 
чому термін експлуатації 
збільшено на 200 %
�� Робоча поверхня леза, 
збільшена в понад 3 рази, 
забезпечує високу стабільність 
та невелике зношення
�� Чистий розріз завдяки 
двосторонньому алмазному 
заточенню ножів під кутом 30°
�� Висока продуктивність різання 
завдяки двоступеневому 
редуктору (AHS/HS 88)

В три рази довший термін служби ножів

Кущорізи

Технічні характеристики HS 45 HS 55 HS 65
Товщина різання 18 мм 18 мм 18 мм
Довжина різання 450 мм 550 мм 650 м0м
Номінальна споживана потужність 450 Вт 450 Вт 450 Вт
Кількість ходів без навантаження 3100 /хв 3100 /хв 3100 /хв
Вага без кабелю 3,4 кг 3,6 кг 3,8 кг

�� Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для 
більшої безпеки
�� Чистий різ завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
�� Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
�� Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з 
розетки
�� Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: захищає ніж  
та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
�� Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм   
передачі від зворотнього поштовху

Кущорізи

Технічні характеристики HS 8745 HS 8755 HS 8765 HS 8855 HS 8865 (мал.) HS 8875
Товщина різання 20 мм 20 мм 20 мм 26 мм 26 мм 26 мм
Довжина різання 450 мм 550 мм 650 мм 550 мм 650 мм 750 мм
Кількість ходів без 
навантаження 3100 / хв 3100 / хв 3100 / хв 2900 / хв 2900 / хв 2900 / хв

Номінальна споживана 
потужність 560 Вт 560 Вт 560 Вт 660 Вт 660 Вт 660 Вт

Вага (без кабелю) 3,8 кг 3,9 кг 4 кг 4,1 кг 4,2 кг 4,4 кг

Загальна комплектація
Захист від ударів, 
футляр для зберігання 

�� Двоступеневий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
�� Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє 
розширити видимість робочої зони майже на 50 %
�� Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої 
безпеки
�� Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації 
збільшено на 200 %
�� Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному  
заточенню ножів під кутом 30°

Робоче лезо - старе (1,2 мм)

Старі ножі
Нові ножі

Робоче лезо - нове (5,5 мм)

3268,00
(112,68 €)
№ для замовлення 620016000

3527,00
(121,61 €)
№ для замовлення 620017000

3624,00
(124,96 €)
№ для замовлення 620018000

4049,00
(139,62 €)
№ для замовлення 608745000

4123,00
(142,18 €)
№ для замовлення 608755000

4226,00
(145,71 €)
№ для замовлення 608765000

4566,00
(157,45 €)
№ для замовлення 608855000

4691,00
(161,77 €)
№ для замовлення 608865000

4848,00
(167,17 €)
№ для замовлення 608875000

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

Загальна комплектація
Захист від ударів, 
футляр для зберігання 
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Акумуляторний ліхтар

ULA 14.4-18
�� Компактний та 
зручний ліхтар для 
широкого 
використання
�� Довговічна галогенна 
лампа
�� Точне освітлення 
завдяки промінню, що 
фокусується
�� Головка ліхтаря 
нахиляється та 
фіксується в 6 
позиціях

Комплектація
1 акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 1,5 Аг), 
зарядний пристрій LC 40

Комплектація
Без акумуляторного блоку, 
без зарядного пристрою
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Технічні характеристики PL 5-30
Видимість лазерних ліній 
 усередині приміщення 30 м

Точність нівелювання ± 0,3 мм/м
Зона самонівелювання ± 4,5°
Тривалість роботи без зміни 
 батарейок 20 г

Вага (з батарейками) 0,53 кг 

5-координатний лазерний нівелір 
PL 5-30
�� Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом 
та м'яким покриттям
�� Самонівелювання завдяки маятниковій технології
�� Функція захисту під час транспортування: коливання 
приладу в U-подібній рамці на 360° захищає лазерну 
оптику та маятник
�� Рідкісноземельний магніт з V-подібним пазом для 
утримання на металевих поверхнях

5-координатний лазер

Комплектація
Відображувальна пластина, 
сумка для носіння на ремені, 
кріплення до стін, 3 батарейки 
AA 1,5 В (LR6) 

7249,00 грн. з ПДВ
(249,96 €)

 № для замовлення 606164000 

8927ГРН.

Звичайна ціна

 РОЗПРОДАЖ!

610,00 грн. з ПДВ
(21,02 €)

 Номер для замовлення 602311000

1259ГРН.

Звичайна ціна

Кількість товару обмежена. Акційна ціна діє до 
закінчення товару.

Технічні характеристики KHE 2644 KHE 2650
Діаметр свердління в  
бетоні
сталі  
м'якій деревині

 
26 мм 
13 мм 
30 мм

 
26 мм 
13 мм 
28 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 2,3 Дж 2,7 Дж
Продуктивність удару 166 Дж/с 200 Дж/с
Патрон SDS-plus SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 2,9 кг 3,6 кг

Листові / висічні ножиці

Листові ножиці Ku 6872
�� Для розкроювання та 
обрізання сталевого листа без 
задирок
�� Точне розрізання завдяки 
високопродуктивному 
ріжучому механізму
�� Ножі під час роботи не треба 
налаштовувати
�� Аварійне відключення 
вугільних щіток для захисту 
двигуна
�� Зручний упор для інструмента

Комплектація
2 шестигранних ключі14499,00 грн. з ПДВ

(499,96 €)

 Номер для замовлення 606870000

18555ГРН.

Звичайна ціна

13809,00грн. з ПДВ
(476,18 €)

 Номер для замовлення 606875000

18522ГРН.

Звичайна ціна

Висічні ножиці Kn 6875
�� Необмежене вирізання кривих
�� Для різання листового матеріалу 
без задирок і загибів
�� Тонке регулювання напрямку 
різання для легкої роботи за 
насічками або шаблоном
�� Тривалий термін експлуатації 
інструментів та висока якість 
різання
�� Аварійне відключення вугільних 
щіток для захисту двигуна
�� Зручний упор для інструмента

Комплектація
2 шестигранних ключі

Технічні характеристики KHE 2644 KHE 2650
Діаметр свердління в  
бетоні
сталі  
м'якій деревині

 
26 мм 
13 мм 
30 мм

 
26 мм 
13 мм 
28 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 2,3 Дж 2,7 Дж
Продуктивність удару 166 Дж/с 200 Дж/с
Патрон SDS-plus SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 2,9 кг 3,6 кг

Акумуляторні перфоратори

Акумуляторний перфоратор
BHA 18 LT/LTX (каркас)
�� Відключення удару
�� Автоматична запобіжна муфта 
Metabo S-automatіc: механічне 
роз'єднання привода при 
блокуванні свердла для 
безпечної роботи
�� Додаткова рукоятка Metabo 
VibraTech (MVT) для гасіння 
вібрацій і захисту здоров'я 
користувача

6213,00 грн. з ПДВ
(214,25 €)

 Номер для замовлення 600203850

8698ГРН.

Звичайна ціна

12428,00грн. з ПДВ
(428,54 €)

 Номер для замовлення 600206500

16803ГРН.

Звичайна ціна

Акумуляторний перфоратор
BHA 36 LTX Compact
�� Відключення удару
�� Автоматична запобіжна муфта 
Metabo S-automatіc: механічне 
роз'єднання привода при 
блокуванні свердла для безпечної 
роботи
�� Реверс
�� Акумуляторні блоки з індикацією 
ємності для контролю ступеня 
зарядки

Комплектація
2 акумуляторні блоки Li-Power (36 В / 1,5 Аг), додаткова антивібраційна 
рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, ремінь 
для носіння, швидкозарядний пристрій ASC 15 з повітряним 
охолодженням »AIR COOLED«, чемодан

Комплектація
Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач 
глибини свердління, ремінь для носіння, чемодан
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Акумуляторний дриль на магнітній стійці

MAG 28 LTX 32
�� Вищий рівень безпеки під час роботи завдяки постійному магніту; випадкова деактивація 
магніту не можлива
�� Придатний для використання корончастих, спіральних свердел та зенкерів
�� Міцний двошвидкісний редуктор з масляним охолодженням для вибору ідеальної швидкості
�� Сила магніту регулюється для зручного розташування інструменту на вертикальних поверхнях
�� Магнітна опорна плита призматичної форми, особливо підходить для обробки труб діаметром 
від 90 мм
�� Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
�� Вбудований контейнер з охолоджувальною рідиною для оптимального охолодження під час 
свердління
�� Магнітна опорна плита з великим зусиллям тяжіння дозволяє працювати на вертикальних 
поверхнях та над головою, що гарантує безпеку виконуваних робіт
�� Запасний акумуляторний блок завжди під рукою в спеціальному відділенні на стійці
�� Три роки гарантії на акумуляторний блок завдяки Ultra-M технології від Metabo

30525,00 грн. з ПДВ
(1052,60 €)

 Номер для замовлення 600334500

50723ГРН.

Звичайна ціна
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Технічні характеристики KHE 2644 KHE 2650
Діаметр свердління в  
бетоні
сталі  
м'якій деревині

 
26 мм 
13 мм 
30 мм

 
26 мм 
13 мм 
28 мм

Макс. енергія одного удару (EPTA) 2,3 Дж 2,7 Дж
Продуктивність удару 166 Дж/с 200 Дж/с
Патрон SDS-plus SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю) 2,9 кг 3,6 кг

Твердосплавні бури SDS-plus 

SDS-plus "Classic"

Діаметр, мм Загальна довжина, мм Номер для замовлення Ціна з ПДВ, грн Ціна з ПДВ, €

6.5 100 627650000  25,00 грн.  0,86 € 

7 100 627651000  26,00 грн.  0,91 €

10 200 627697000  25,00 грн.  0,86 €

5,5 150 627674000  20,00 грн.  0,71 €

7 150 627678000  30,00 грн.  1,04 €

 РОЗПРОДАЖ!
Кількість товару обмежена. Акційна ціна діє до 

закінчення товару.

Акумуляторні торцювальні пили

KS 18 LTX 216
�� Потужна акумуляторна  
торцювальна пила для  
монтажних робіт з високою 
продуктивністю різання
�� Дуже добре підходить для різання 
лиштви
�� До 200 розпилів м’якої деревини  
60 x 60 мм без підзарядки (5,2 Aг)
�� Компактна та легка машина, зручно 
переносити в одній руцізавдяки 
Ultra-M технології від Metabo

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор 
для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, 
мішок для збирання тирси, 2 літій-іонні акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 
Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В »AIR COOLED«

11191,00 грн. з ПДВ
(385,89 €)

 Номер для замовлення 619000650

13557ГРН.

Звичайна ціна

13227,00 грн. з ПДВ
(456,11 €)

 Номер для замовлення 619001650

15772ГРН.

Звичайна ціна

KGS 18 LTX 216 з тяговою функцією
�� Потужна акумуляторна  
торцювальна пила для  
монтажних робіт з високою 
продуктивністю різання
�� Дуже добре підходить для різання 
панелей шириною до 305 мм  
та брусів товщиною до 60 мм
�� До 400 розпилів ламінату  
195 x 8 мм без підзарядки
�� До 200 розпилів м’якої деревини  
60 x 60 мм без підзарядки
�� Компактна та легка машина, зручно 
переносити в одній руці

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор 
для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, 
мішок для збирання тирси, 2 літій-іонні акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 
Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В »AIR COOLED«
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13413,00 грн. з ПДВ 
(462,52 €)

Технічні характеристики BS 18 LTX BL Q I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий 60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту 1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина 13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 2.5 кг

13874,00 грн. з ПДВ 
(478,43 €)

15277,00 грн. з ПДВ 
(526,80 €) 18409,00 грн. з ПДВ 

(634,80 €) 18757,00 грн. з ПДВ 
(646,80 €)

ТОВ "Метабо Україна"
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,  
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 (44) 205 10 56 / 7
Телефакс +380 (44) 205 10 50
www.metabo.ua

Реєстрація: www.metabo.com/xxl

3-річна гарантія Metabo
Ми надамо вам екстрагарантію XXL на всі 
вироби. Три роки гарантії без реєстрації для 
обслуговування на терирорії України. Для 
отримання міжнародної гарантії - необхідно 
зареєструватись. 

Ваш дилер Metabo:

Комплектація
Швидкозатискний патрон 
Futuro Plus з металевою 
втулкою, додаткова 
рукоятка, 2 акумуляторні 
блоки Li-Power (18 В / 5,2 Аг), 
зарядний пристрій ASC 30-36 
V "AIR COOLED", 
пластиковий кофр

Комплектація
Швидкозмінний патрон, 
швидкозмінний тримач біт, 
додаткова рукоятка, гачок 
для носіння на ремені та 
відділення для насадок, 2 
акумуляторні блоки LiHD (18 
В / 5,5 Аг), зарядний пристрій 
ASC 30-36 V "AIR COOLED", 
пластиковий кофр

Комплектація
Швидкозмінний патрон, 
швидкозмінний тримач біт, 
додаткова рукоятка, гачок 
для носіння на ремені та 
відділення для насадок, 2 
акумуляторні блоки LiHD (18 
В / 5,5 Аг), зарядний пристрій 
ASC 30-36 V "AIR COOLED", 
пластиковий кофр

Акумуляторний дриль-шуруповерт 
BS 18 LTX BL I

Акумуляторний дриль-шуруповерт 
BS 18 LTX BL Q I

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт
SB 18 LTX BL Q I

Комплектація
Швидкозмінний патрон, 
швидкозмінний тримач біт, 
додаткова рукоятка, гачок 
для носіння на ремені та 
відділення для насадок, 2 
акумуляторні блоки Li-
Power (18 В / 4,0 Аг), 
зарядний пристрій ASC 30-
36 V "AIR COOLED", 
пластиковий кофр

Комплектація
Швидкозмінний патрон, 
швидкозмінний тримач біт, 
додаткова рукоятка, гачок 
для носіння на ремені та 
відділення для насадок, 2 
акумуляторні блоки Li-Power 
(18 В / 4,0 Аг), зарядний 
пристрій ASC 30-36 V "AIR 
COOLED", пластиковий кофр

Акумуляторний дриль-шуруповерт 
BS 18 LTX Quick

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт
SB 18 LTX Quick

Технічні характеристики BS 18 LTX Quick
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий 55 / 110 Нм
Регулювання крутного моменту 1.5 - 24 Нм
Ø свердління, сталь/деревина 13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 500 / 0 - 1700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 2.3 кг

�� Bluetooth® 4.0
�� Для прослуховування музики і 
телефонних дзвінків без кабелю
�� Елементи управління на навушниках 
�� Чистий звук і потужні баси 
�� Із захисним чохлом, сполучним AUX-
кабелем і зарядним USB-кабелем 

Навушники Bluetooth®

БЕЗКОШТОВНО

№ для замовлення UA602353660

№ для замовлення UA602193500 № для замовлення UA602200500

№ для замовлення UA602350650 № для замовлення UA602351660

НАВУШНИКИ BLUETOOTH® У ПОДАРУНОК! 
При купівлі одного із зображених акційних інструментів Metabo ви отримаєте 

навушники Bluetooth® вартістю 1 500 грн. з ПДВ у подарунок. 

Технічні характеристики BS 18 LTX BL I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий 60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту 1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина 13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 2.3 кг

Технічні характеристики SB 18 LTX BL Q I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий 60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту 1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина 13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 2.7 кг

Технічні характеристики SB 18 LTX Quick
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий 55 / 110 Нм
Регулювання крутного моменту 1.5 - 24 Нм
Ø свердління, сталь/деревина 13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу 0 - 500 / 0 - 1700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 2.4 кг


