
Акція дійсна з 01.03.2019 до 31.08.2019
Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро

Актуальні ціни в гривні - на сайті www.metabo.ua
Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ

12 V Нові акумуляторні інструменти 

Metabo 12 В

Компактні.  
Потужні.  
12 Вольт.

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ 1/2019
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

PowerMaxx SB

1699,00
грн. з ПДВ (53,26 €)

Арт. № 600385890

PowerMaxx BS 
Quick Basic

PowerMaxx BS

PowerMaxx SSD

KPA 10.8 600

7199,00
грн. з ПДВ (225,67 €)

Арт. № 602117850

1599,00
грн. з ПДВ (50,13 €)

Арт. № 600079890

1899,00
грн. з ПДВ (59,53 €)

Арт. № 600156890

2333,00
грн. з ПДВ (73,13 €)

Арт. № 600093890

PowerMaxx ASE

PowerMaxx
SLA LED

PowerMaxx  
ULA LED

PowerMaxx  
TLA LED

2799,00
грн. з ПДВ (87,74 €)

Арт. № 602264890

1333,00
грн. з ПДВ (41,79 €)

Арт. № 600369000

1099,00
грн. з ПДВ (34,45 €)

Арт. № 600367000

699,90
грн. з ПДВ (21,94 €)

Арт. № 606213000

  Каркаси

  Акумулятори

Акумулятор
10,8 В / 2,0 Аг
625438000 
750 грн. з ПДВ
(23,51 €)

Зарядний пристрій 
LC 40 
627064000
957,00 грн. з ПДВ
(30,00 €)

Акумулятор
10,8 В / 4,0 Аг
625585000
1542 грн. з ПДВ
(48,33 €)

Акумулятор
10,8 В / 5,2 Аг
625597000
2599 грн. з ПДВ
(81,47 €)

Базовий комплект 2 x 2,0 Аг
1 x зарядний пристрій LC 40
685066000
2535,64 грн. з ПДВ
(79,49 €)

PowerMaxx 
адаптер на 12V

687,00
грн. з ПДВ (21,52 €)

Арт. № 625225000

АКЦІЯ
Акумуляторний 

дриль-шуруповерт 

PowerMaxx BS спеціальна 
комплектація, 10,8 В
nn Надзвичайно компактний для універсального 
використання
nn Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для біт дозволяє обійтися без 
патрона
nn Інтегрований ліхтар для освітлення робочої 
зони

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

Номер для замовлення 600079550

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

PowerMaxx BS Basic
nn Легкий і компактний дриль-шуруповерт з 
укороченою конструкцією для 
універсального використання 
nn Вбудоване підсвічування робочої зони
nn Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для біт дозволяє  
обійтися без патрона
nn 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

№ для замовлення 600080500

PowerMaxx BS Quick Basic

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 

№ для замовлення 600156500

грн. з ПДВ

(98,57 €)3144

грн. з ПДВ

(101,71 €)3244

грн. з ПДВ

(131,63 €)4199
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

nn Система Metabo QUICK - швидка зміна патрону та 
робочих насадок
nn Вбудоване підсвічування робочої зони
nn Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для біт дозволяє  
обійтися без патрона
nn Практична індикація ємності для контролю рівня 
зарядки акумулятора

+

PowerMaxx BS Quick Pro

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

№ для замовлення 600157500
грн. з ПДВ

(169,21 €)5398
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

№ для замовлення 685056000
грн. з ПДВ

(199,97 €)6379

Акумуляторна шабельна пила 
PowerMaxx ASE

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

№ для замовлення 602264500
грн. з ПДВ

(170,92 €)5452

Акумуляторний ударний  
гайковерт  
PowerMaxx SSD
nn Компактний акумуляторний ударний гайковерт для 
складних задач
nn Інструмент з високим крутним моментом та низьким 
зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі  
(не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
nn Вбудоване підсвічування робочої зони
nn 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

№ для замовлення 600093500

грн. з ПДВ

(126,78 €)4044

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт 
PowerMaxx SB
nn Легкий і компактний ударний дриль-шуруповерт з 
укороченою конструкцією для універсального 
використання 
nn Функція ударного свердління для кам'яної кладки
nn Вбудоване підсвічування робочої зони
nn 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

№ для замовлення 600385500
грн. з ПДВ

(107,98 €)3444

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

PowerMaxx BS Basic 
Mobile Workshop NEW

Комплектація  
Ак.дриль-шуруповерт 10.8 В, 2xLi-Power 2.0 Аг; Набір 
аксесуарів - 63 шт, зарядний пристрій LC 40, кейс

№ для замовлення 600080880
грн. з ПДВ

(144,17 €)4599

10,8V 10,8V



4 5

Для максимальної  
продуктивності кабель  
не потрібен.

Високопродуктивні елементи акумуляторних блоків LiHD 
Metabo забезпечують достатню потужність для  
виконання найскладніших завдань без підключення  
до електромережі. 

LiHD

Завдяки технології LiHD  
компанія Metabo є єдиним  
у світі виробником інструментів 
у повному спектрі потужності 
від 400 до 3 200 Вт. 

 
12 або 18 Вольт: максимальна 
потужність упродовж  
тривалого часу роботи — для 
будь-якої сфери застосування.

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

Система  
Metabo "Quick": 

Порада щодо приладдя

Швидкозмінна кутова насадка  
«Quick» 

№ для замовлення 
627261000

Ексцентрикова на-
садка «Quick» 
для роботи побли-
зу крайок і стін
№ для замовлення 
627234000

грн. з ПДВ

(19,34 €)617

грн. з ПДВ

(26,52 €)846

Швидкозатискний 
тримач для насадок 
«Quick»

№ для замовлення 
627241000

Швидкозмінний 
сверлильний па-
трон Futuro Plus H 1 
R+L, «Quick»,
1,0-10 мм
№ для замовлення 
627259000

грн. з ПДВ

(32,32 €)1031

грн. з ПДВ

(19,01 €)606

54

Акумуляторний 
блок 12В 2.0 Аг

625406000

977,00 грн
(30,64 €)

Акумуляторний 
блок 12В LiHD 4.0Аг

625349000

1477,00 грн
(46,31 €)

Набір 12 V  2 x 2,0 Aг 
(картонна коробка, 
SC 30)
685300000

2639,00 грн
(82,74 €)

Набір 12 V 2 x LiHD 
4,0 Aг, (картонна ко-
робка,  ASC 55)
685301000

4044,00 грн
(126,78 €)

      Каркаси 12V

Новинки  
компакт-класу.  

 Нові акумуляторні інструменти Metabo 12 В полегшать вашу по-
всякденну працю. Вони не лише мають низьку вагу, але й зручно 
лягають у руку. 
Маленькі й компактні, але в той же час досить потужні.
Менше вага. Вище потужність.

Компактні інструменти…
nn Вузька й зручна рукоятка для оптимального утримання
nn Низька вага для тривалої роботи, також над головою

nn Зменшений розмір полегшує доступ у вузьких місцях

nn Ще компактніше виконання з акумуляторним блоком 
Li-Power

…з високою потужністю.
nn Унікальний безщітковий двигун для  

максимальної ефективності  
в будь-якій сфері застосування  
nn Ще вище потужність завдяки  

акумуляторній технології Metabo LiHD

ОДИНзарядний пристрій —  
одна система.

Максимальне спрощення процесу заряджання:  
один зарядний пристрій для всіх слайдерних  
акумуляторних блоків Metabo з напругою  
від 12 до 36 Вольт.

PowerMaxx BS 12 - каркас коробка, Ак.дриль 
шуруповерт 12В, крутний момент - 17/40 Нм, 
партон 1-10 мм на різьбі, шпиндель з внутріш-
нім шестигранником, тримач біт, гачок для 
тримання на поясі.

Номер для замовлення - 601036890

1669, 00  
грн

(разом з ПДВ)

(52,33 €)

PowerMaxx BS 12 Quick - каркас коробка, 
Ак.дриль шуруповерт 12В, шпиндель з вну-
трішнім шестигранником, система Metabo 
Quick, крутний момент 17/40 Нм, партон 1-10 
мм, тримач біт, гачок для тримання на поясі

Номер для замовлення - 601037890

2222, 00  
грн

(разом з ПДВ)

(69,66 €)

PowerMaxx BS 12 BL - каркас коробка, Ак.
дриль шуруповерт 12В з безщітковим двигу-
ном, крутний момент 18/45 Нм, партон 1.5-10 
мм на різбі, шпиндель з внутрішнім шести-
гранником, тримач біт, гачок для поясу

Номер для замовлення - 601038890

3140, 00  грн
(разом з ПДВ)

(98,44 €)

PowerMaxx BS 12 BL Q - каркас коробка, 
Ак.дриль шуруповерт 12В з безщітковим дви-
гуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-
10 мм, система Metabo Quick, шпиндель з вну-
трішнім шестигранником, тримач біт, гачок 
для тримання на поясі.

Номер для замовлення - 601039890

3381, 00  грн
(разом з ПДВ)

(105,98 €)

PowerMaxx SB 12 - каркас коробка, Ак.ударний 
дриль шуруповерт 12В, крутний момент - 17/40 
Нм, партон 1-10 мм, тримач біт, гачок для три-
мання на поясі.

Номер для замовлення - 601076890

1864, 00  грн
(разом з ПДВ)

(58,44 €)

PowerMaxx SB 12 BL - каркас коробка, Ак.удар-
ний дриль шуруповерт 12В з безщітковим дви-
гуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-
10 мм, шпиндель з внутрішнім 
шестигранником, тримач біт, гачок для тпоясу.

Номер для замовлення - 601077890

3239, 00  грн
(разом з ПДВ)

(101,52 €)

PowerMaxx SSD 12 - каркас коробка, Ак.удар-
ний гайковерт 12В, 1/4» паз шестигранника, 
момент затяжки - 115 Нм, швидкість 0 - 2500 
об\хв., макс.кількість ударів - 3500 \хв, вага 
каркасу - 0.85 кг

Номер для замовлення - 601114890

2555, 00  грн
(разом з ПДВ)

(80,09 €)

PowerMaxx SSD 12 BL - каркас коробка, Ак.
ударний гайковерт 12В з безщітковим двигу-
ном, 1/4» паз шестигранника, момент затяжки - 
140 Нм, швидкість 2 рівня: 50%=1250 об\хв, 
100%=2500 об\хв., макс.кількість ударів - 4000 \
хв, вага каркасу - 0.77 кг
Номер для замовлення - 601115890

3955, 00  грн
(разом з ПДВ)

(123,99 €)

KPA 12 400 - каркас коробка, Ак. картріджний 
пістолет для герметику 12В, під тубу 400мл, 
сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbs, швид-
кість витискання: 1-10 мм/с\2.36 - 23.622 дюйма/
сек, вага - 2.2 кг.

Номер для замовлення - 601217850

9333, 00  грн
(разом з ПДВ)

(292,58 €)

KPA 12 600 - каркас коробка, Ак. картріджний 
пістолет для герметику 12В, під тубу 600мл, 
сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbs, швид-
кість витискання: 1-10 мм/с\2.36 - 23.622 дюйма/
сек, вага - 2.3 кг.

Номер для замовлення - 601218850

9555, 00  грн
(разом з ПДВ)

(299,54 €)

PowerMaxx ULA 12 LED - каркас коробка, Аку-
муляторний LED ліхтар, 210 Lm, 0.3 kg, від-
стань променя - 32 м (мін.1LUX)

Номер для замовлення - 600788000

1255, 00  грн
(разом з ПДВ)

(39,36 €)

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий
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НОВИНКИНОВИНКИ

№ для замовлення 601036500

грн. з ПДВ

(119,10 €)3799

PowerMaxx SB 12, 12 В
nn Функція свердління з ударом
nn Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно пра-
цювати
nn Вбудоване підсвічування робочої зони

PowerMaxx BS 12 Q, 12 В
nn Система Metabo Quick - швидка зміна патрона 
та інструментальної насадки для проведення 
будь яких робіт
nn Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно 
працювати
nn Вбудоване підсвічування робочої зони

Технічні характеристики PowerMaxx BS 12 Quick

Число обертів холостого ходу
0 - 360 / 

0 - 1 400 / хв

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 17 / 40 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 18 мм / 10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на 
ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний 
пристрій SC 30, пластиковий кофр

№ для замовлення 601076500
грн. з ПДВ

(135,84 €)4333
№ для замовлення 601037500

грн. з ПДВ

(147,32 €)4699

№ для замовлення 601039500
грн. з ПДВ

(184,94 €)5899

PowerMaxx BS 12 BL , 12 В
nn Безщітковий двигун, збільшений крутний  
момент
nn Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно  
працювати
nn Вбудоване підсвічування робочої зони

PowerMaxx SB 12 BL, 12 В
nn Безщітковий двигун, збільшений крутний  
момент
nn Функція свердління з ударом
nn Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно  
працювати
nn Вбудоване підсвічування робочої зони

Технічні характеристики PowerMaxx SB 12 BL - 2х2.0Аг

Число обертів холостого ходу
0 - 500 / 

0 - 1 650 / хв

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 18 / 45 Нм

Діаметр свердл. в деревині / сталі / камені 25 мм / 10 мм / 10 мм

Максимальна кількість ударів  21 000 / хв

Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на 
ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний 
пристрій SC 30, пластиковий кофр

№ для замовлення 601038500
грн. з ПДВ

(159,86 €)5099
№ для замовлення 601077500

грн. з ПДВ

(184,94 €)5899

Технічні характеристики PowerMaxx SB 12

Число обертів холостого ходу
0 - 360 / 

0 - 1 400 / хв

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 17 / 40 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі / камені 18 мм / 10 мм / 10 мм

Максимальна кількість ударів 21 000 уд/хв

Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для 
носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power 
(12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, 
пластиковий кофр

Технічні характеристики PowerMaxx BS 12 BL - 2x2.0 Аг

Число обертів холостого ходу
0 - 500 / 

0 - 1 650 / хв

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 18 / 45 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 25 мм / 10 мм 

Вага (з акумуляторним блоком) 1,0 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на 
ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), 
зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр
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2x

12 V
161 mm

12 V
103 mm

159 mm

2x

12 V
161 mm

12 V
103 mm

159 mm

Знімний патрон на різьбі дозволяє 
вставляти приладдя (біту/свердло) 
напряму в шпиндель з внутрішнім 
шестигранником, що робить його ще 
компактнішим!

Маленький, але потужний.

Акумуляторний дриль-шуруповерт
PowerMaxx BS 12 - 2х2.0Аг 

Макс. крутний момент (м’який) 17 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий) 40 Nm
Діаметр свердління, сталь 10 mm
Діаметр свердління, м'яка деревина 18 mm
Кількість обертів холостого ходу 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Діапазон затиску патрона 1 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком) 1 kg

Новинка: зі слайдерним акумуляторним блоком 12 В
Невеликий дриль-шуруповерт для  універсального застосування
Ще компактніше виконання 
з акумуляторним блоком Metabo Li-Power 2,0 A·г

Комплектація

НОВИНКИ

Коротший. 
Потужніший. 
Безщітковий.

Акумуляторний дриль-шуруповерт 
PowerMaxx BS 12 BL Quick

Макс. крутний момент (м’який) 18 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий) 45 Nm
Регулювання крутного моменту 0,5 - 5 Nm
Діаметр свердління, сталь 10 mm
Діаметр свердління, м'яка деревина 25 mm
Кількість обертів холостого ходу 0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Діапазон затиску патрона 1,5 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 kg

Укорочена конструкція полегшує доступ у вузьких місцях

Максимальна потужність  завдяки надійному безщітковому двигуну, для універсального застосування 
та складних завдань

Швидка зміна інструмента  із системою Metabo Quick

Комплектація

Можливість працювати 
 без патрона
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АКЦІЯ

Технічні характеристики BS 14,4
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

Номер для замовлення 602206510

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

Комплектація

Швидкозатискний свердлильний патрон,  
1 акумуляторний блок Li-Power (14,4 В / 2,0 Аг),  
зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння  
на ремені, бітотримач, пластиковий чемодан

BS 14,4 
nn Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
nn Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного 
nn процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії 
nn інструментом та тривалого терміну служби
nn Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду

Комплектація
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

№ для замовлення 602206530

Технічні характеристики BS 14.4

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

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

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

грн. з ПДВ

(89,21 €)2846

№ для замов. 600778850
грн. з ПДВ

(106,55 €)3399

грн. з ПДВ

(110,75 €)3533

Акумуляторний радіоприймач  
для будівельного майданчика
R 12-18 DAB+ BT

Максимальна час роботи роботи  
без підзарядки

14,4 В / 2.0 Аг: 7,2 г
18 В / 2.0 Аг: 9 г   
18 В / LiHD 8.0 Аг: 32 г

Радіочастота АМ 522 - 1.620 kHz
Радіочастота FM 87,5 - 108 MHz
Вага (без акумуляторного блоку) 1,85 кг

Звук цифрової якості
завдяки цифровому прийому DAB+

Bluetooth
для бездротового прослуховування  
музики зі смартфонів

Захищений від бризок,  
пилонепроникний та  
ударостійкий
завдяки міцному пластиковому корпусу Комплектація

Кабель живлення, без акум. блока, без 
зарядного пристрою
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№ для замовлення 601114500

грн. з ПДВ

(153,59 €)4899

PowerMaxx SSD 12 BL, 12 В
nn Потужний безщітковий двигун
nn Збільшений крутний момент
nn Дві ступені частоти обертання / крутного мо-
менту

Комплектація
Тримач біт, гачок для носіння на ремені, 2 
акумуляторні блоки Li-Power 2х2.0Аг 
(Slide-in), зарядка SC-30, кейс МС05

PowerMaxx BS 12 + Мобіль-
на майстерня, 2x2.0 Аг

Технічні характеристики PowerMaxx BS 12

Число обертів холостого ходу
0 - 360 / 

0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 17 / 40 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 18 мм / 10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,0 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для 
носіння на ремені, 2 акумулятори Li-Power 
(12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, набір 
приладь, пластиковий кофр

№ для замовлення 601115500

грн. з ПДВ

(205,50 €)6555
№ для замовлення 601036870

грн. з ПДВ

(174,14 €)5555

Технічні характеристики PowerMaxx SSD 12 BL

2x

12 V

2x

12 VДля універсального  
застосування.

Акумуляторний ударний  
гайковерт  
PowerMaxx SSD 12 - 2х2.0Аг 

Новинка: зі слайдерним акумуляторним блоком 12 В
Невеликий дриль-шуруповерт для  універсального застосування
Ще компактніше виконання 
з акумуляторним блоком Metabo Li-Power 2,0 A·г

Комплектація

Макс. кількість обертів 0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів 3.500 /min
Макс. крутний момент 115 Nm
Ступені частоти обертання/ 
крутного моменту

 
1

Тримач насадок Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 kg

14,4 V

Макс. кількість обертів 0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів 4.000 /min
Макс. крутний момент 140 Nm
Ступені частоти обертання/ 
крутного моменту

 
2

Тримач насадок Внутрішній шестигранник 1/4" 
Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 kg

НОВИНКИ
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Транспортування та зберігання Ціна з ПДВ, 
грн. Ціна з ПДВ, €

MetaLoc розмір II (порожній)
№ для замовлення 626431000 749,00 грн. 23,49 євро

MetaLoc II з перф. вкладкою
№ для замовлення 626449000 1099,00 грн. 34,45 євро

MetaLoc розмір III (порожній)
№ для замовлення 626432000 849,00 грн. 26,63 євро

MetaLoc розмір IV (порожній)
№ для замовлення 626433000 1199,00 грн. 37,59 євро

Підставка на роликах для MetaLoc і AS 18 L 
PC
№ для замовлення 630174000

2564,76 грн. 80,40 євро

Сумка для інструменту (мала)
№ для замовлення 657006000 649,00 грн. 20,36 євро

Сумка для інструменту (велика)
№ для замовлення 657007000 949,00 грн. 29,76 євро

Пластиковий кофр MC 10 
№ для замовлення 623855000 449,00 грн. 14,09 євро

Акумуляторні блоки Ціна з ПДВ, 
грн. Ціна з ПДВ, €

18 В / Li-Power 2.0 Aг
№ для замовлення 625596000 1299,00 грн. 40,73 євро

18 В / Li-Power 4.0 Aг
№ для замовлення 625591000 1999,00 грн. 62,68 євро

18 В / Li-Power 5,2 Aг
№ для замовлення 625592000 2299,00 грн. 72,08 євро

18 В / LiHD 4,0 Aг
№ для замовлення 625367000 2299,00 грн. 72,08 євро

18 В / LiHD 5,5 Aг
№ для замовлення 625368000 3199,00 грн. 100,28 євро

18 В / LiHD 8,0 Aг
№ для замовлення 625369000 3999,00 грн. 125,37 євро

Зарядні пристрої Ціна з ПДВ, 
грн. Ціна з ПДВ, €

Зарядний пристрій ASC 30–36 V
№ для замовлення 627044000 1336,39 грн 41,89 євро

Швидкозарядний пристрій ASC Ultra
№ для замовлення 627265000 2871,00 грн. 90,00 євро

Базові комплекти Ціна з ПДВ, 
грн. Ціна з ПДВ, € 

Базовий комплект Li-Power 2 x 4.0 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 В
№ для замовлення 685050000

4799,00 грн. 150,44 євро

Базовий комплект Li-Power 2 x 5,2 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30–36 В 
№ для замовлення 685051000

5499,00 грн. 172,38 євро

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

6599,00 грн 206,87 євро

Базовий комплект LiHD 2x 4,0 Aг
1 зарядний пристрій ASC Ultra
MetaLoc II 
№ для замовлення 685130000

7399,00 грн. 231,94 євро

Базовий комплект LiHD 1 x 4.0 Аг, 1 x 5.5 Aг
1 зарядний пристрій ASC 30-36 В
MetaLoc II 
№ для замовлення 685136000

6899,00 грн. 216,27 євро

Базовий комплект LiHD 2 x 5.5 Аг
1 зарядний пристрій ASC 30-36 В 
№ для замовлення 685122000

6999,00 грн. 219,40 євро

Базовий комплект LiHD 2 x 8,0 Aг
1 зарядний пристрій ASC Ultra
MetaLoc II 
№ для замовлення 685131000

11499,00 грн. 360,47 євро

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Нм /0-500/2050/3800/хв
№ арт. 
602355890

8199,00 грн.  
(257,02 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX-3 BL Q I
120 Нм /0-500/2050/3800/хв
№ арт. 
602357890

8399,00 грн.  
(263,29 €)

Акумуляторний  
шуруповерт для  
гіпсокартону
SE 18 LTX 2500
9 Нм / 0-2500 / хв
№ арт. 
620047890

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Акумуляторний  
шуруповерт для  
гіпсокартону
SE 18 LTX 4000
7 Нм / 0-4000 / хв
№ арт. 
620048890

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Акумуляторний  
шуруповерт для  
гіпсокартону
SE 18 LTX 6000
5 Нм / 0-6000 / хв
№ арт. 
620049890

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Акумуляторний  
різьбонарізчик
GB 18 LTX BL Q I
120 Нм / 0-600 / 2050 / хв
№ арт. 
603828890

6999,00 грн.  
(219,40 €)

Акумуляторний дриль
BE 18 LTX 6
6 мм / 0-4000 / хв
№ арт. 
600261890

5299 грн.  
(166,11 €)

Акумуляторний  
ударний дриль
SBE 18 LTX
24 Нм / 0-1000 / 3000 / хв
№ арт. 
600845890

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий
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1. Каркаси

Акумуляторний ударний 
 гайковерт 1/4’’
SSD 18 LTX 200 BL
200 Нм / 2900 / хв
№ арт. 
602396890

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт 1/2’’
SSW 18 LTX 300 BL
300 Нм / 0-2650 / хв
№ арт. 
602395890

5299,00 грн.  
(166,11 €)

Акумуляторний ударний 
 гайковерт 1/2’’
SSW 18 LTX 400 BL
400 Нм / 0-2150 / хв
№ арт. 
602205890

6799,00 грн.  
(213,13 €)

Акумуляторний ударний 
гайковерт 
SSW 18 LTX 600 1/2’’
600 Нм / 0-1600 / хв
№ арт. 
602198890

9299,00 грн.  
(291,50 €)

Акумуляторний  
заклепувальний пістолет
NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5 мм / 10000 Н

№ арт. 
619002890

16632 грн.  
(521,39 €)

Акумуляторний  
комбінований перфоратор
KHA 18 LTX
2,2 Дж / SDS-plus
№ арт. 
600210890

6149,00 грн.  
(192,77 €)

Акумуляторний  
комбінований перфоратор
KHA 36-18 LTX 32
3,1 Дж / SDS-plus
№ арт. 
600796840

13199,00 грн.  
(413,76 €)

Акумуляторний  
комбінований перфоратор
KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 Дж / SDS-plus
№ арт. 
600211890

12226,00 грн.  
(383,28 €)

Акумуляторний  
комбінований перфоратор
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set 
разом з пилосмоком ISA
2,2 Дж / SDS-plus
№ арт. 
600211900

17035,00 грн.  
(534,03 €)

Акумуляторна  
торцювальна пила 
KS 18 LTX 216
Ø 216 мм / 4200 / хв
№ арт. 
619000850

7399,00 грн.  
(231,94 €)

Акумуляторна  
торцювальна пила 
KGS 18 LTX 216
Ø 216 мм / 4200 / хв
№ арт. 
619001850

9599,00 грн.  
(300,91 €)

Акумуляторна кутова  
шліфувальна машина 
W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 мм / 8000 /хв
№ арт. 
602174850

4599,00 грн.  
(144,17 €)

Акумуляторна кутова  
шліфувальна машина 
W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 мм / 8000 / хв
№ арт. 
600404890

4799,00 грн.  
(150,44 €)

Акумуляторна кутова  
шліфувальна машина
W 18 LTX 125 Quick Inox
Ø 125 мм / 5000 / хв
№ арт. 
600174850

6299,00 грн.  
(197,46 €)

Акумуляторна кутова 
 шліфувальна машина
WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 мм / 9000 / хв
№ арт. 
613077850

5599,00 грн.  
(175,53 €)

Акумуляторна кутова  
шліфувальна машина 
з плоскою головкою
WF 18 LTX 125 Quick 
Ø 125 мм / 8000 / хв
№ арт. 
601306890

5999,00 грн.  
(188,06 €)

Акумуляторна кутова 
 шліфувальна машина
WB 18 LTX BL 180
Ø 180 мм / 8200 / хв
№ арт. 
613087840

7599,00 грн.  
(238,21 €)

Акумуляторна кутова 
 шліфувальна машина
WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 мм / 6600 / хв
№ арт. 
613102840

18599,00 грн.  
(583,04 €)

Акумуляторна фреза для 
 обробки кромок
KFM 18 LTX 3 RF
Фаска 45° / радіуси 2 + 3 мм
№ арт. 
601754840

28 672 грн.  
(898,80 €)

Акумуляторний лобзик
STAB 18 LTX 100
100 мм / 0 - 2800 / хв 
№ арт. 
601003890

3599,00 грн.  
(112,82 €)

Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX 100
100 мм / 550 - 2800 / хв
№ арт.  
601002890

4699,00 грн.  
(147,30 €)

Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX 140
140 мм / 1000 - 3000 / хв
№ арт.  
601405890

8199,00 грн.  
(257,02 €)

Акумуляторна шабельна  
пила
SSE 18 LTX Compact
0-3100 / хв / 13 мм
№ арт.  
602266890

2999,00 грн.  
(94,01 €)

Акумуляторна шабельна  
пила
ASE 18 LTX
0 - 2 700 / хв / 30 мм 
№ арт. 
602269850

4899,00 грн.  
(153,57 €)

Акумуляторний рубанок
HO 18 LTX 20-82
0-2 мм / 16 000 / хв
№ арт.  
602082890

6599,00 грн.  
(206,87 €)

Акумуляторна  
стрічкова пила
MBS 18 LTX 2.5
63,5 мм / 174 м / хв
№ арт. 
613022850 

9999,00 грн.  
(313,45 €)

Акумуляторна ручна  
дискова пила
KS 18 LTX 57
0 - 57 мм / 4600 / хв
№ арт. 
601857890

5950,00 грн.  
(186,52 €)

Акумуляторний міксер
RW 18 LTX 120
40 л / 0-750 / хв
№ арт.  
601163850

10599,00 грн.  
(332,26 €)

Акумуляторний кущоріз
AHS 18–55 V 
53 см / 2 700 / хв

6299,00 грн.  
(197,46 €)

Куртка з обігрівом від  
акумулятора
HJA 14.4 – 18
Розміри M – XXL 
№ арт. -  
див. прайс-
лист

6469,00 грн.  
(202,80 €)

Акумуляторна пряма 
шліфувальна машина
GA 18 LTX
Ø 6 мм / 25000 / хв
№ арт.  
600638890

4999,00 грн.  
(156,71 €)

Акумуляторна пряма 
шліфувальна машина
GA 18 LTX G
Ø 6 мм / 6000 / хв
№ арт.  
600639850

5399,00 грн.  
(169,25 €)

Універсальний різак
MT 18 LTX 
1,6° / 7000 - 18000 / хв
№ арт.  
613021890

5399,00 грн.  
(169,25 €)

Силовий адаптер  
акумуляторного блоку
PA 14.4 – 18 LED-USB
№ арт. 
600288000

849,00 грн.  
(26,65 €)

Акумуляторна настільна 
дискова пила  
2 х 18 В  
TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 мм / 5 000 / хв
№ арт. 
613025850

40 155 грн.  
(1258,80 €)

№ арт. 
602021850

Акумуляторний пилосмок
AS 18 L PC
7,5 л / 2100 л/хв

5499,00 грн.  
(172,38 €)

№ арт. 
602242850

Акумуляторна  
повітродувка
AG 18
2,6 м3/хв / 74 м/с

1899,00 грн.  
(59,53 €)

Акумуляторний  
картриджний пістолет
KPA 18 LTX 400
1-10 мм/с / 7259 Н
№ арт. 
601206850

9799,00 грн.  
(307,18 €)

Акумуляторний  
картриджний пістолет
KPA 18 LTX 600
1-10 мм/с / 7.259 Н
№ арт. 
601207850

9399,00 грн.  
(294,64 €)

№ арт. 
600776850

Акумуляторний  
радіоприймач для  
будівельного майданчика
R 12-18

2499,00 грн.  
(78,34 €)

№ арт. 
600777850

Акумуляторний  
радіоприймач для  
будівельного майданчика
R 12-18 BT  
з Bluetooth

2899,00 грн.  
(90,88 €)

№ арт. 
600778850

Акумуляторний  
радіоприймач для  
будівельного майданчика
R 12-18 DAB+ BT
цифровий прийом DAB+

3399,00 грн.  
(106,55 €)

Акумуляторний ліхтар
ULA 14.4-18 LED
280 лм
№ арт. 
600368000

1199,00 грн.  
(37,59 €)

Акумуляторний  
циліндричний  
кишеньковий ліхтар 
SLA 14.4-18 LED
440 лм
№ арт. 
600370000

1399,00 грн.  
(43,86 €)

Акумуляторний  
будівельний ліхтар 
BSA 14.4 – 18 LED
2600 лм
№ арт. 
602111850

3933,00 грн.  
(123,30 €)

Акумуляторний  
вентилятор 
AV 18
3,8 м/с / Ø42 см
№ арт. 
606176850

2599,00 грн.  
(81,47 €)

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Акумуляторний  
дриль-шуруповерт
BS 18 L BL
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.  
602326890

2944,00 грн.  
(92,29 €)

Безщітковий

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 L BL
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.  
602331890

3144,00 грн.  
(98,57 €)

Безщітковий

Акумуляторний 
дриль-шуруповерт
BS 18 L BL Quick
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.  
602327890

3144,00 грн.  
(98,57 €)

Безщітковий

Акумуляторний  
дриль-шуруповерт
BS 18 LT
60 Нм / 0-450 / 1600 / хв
№ арт.  
602102890

2799,00 грн.  
(87,74 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LT
60 Нм / 0-450 / 1600 / хв
№ арт.  
602103890

2999,00 грн.  
(94,01 €)

Акумуляторний 
дриль-шуруповерт
BS 18 LT Quick
60 Нм / 0-450 / 1600 / хв
№ арт.  
602104890

4399,00 грн.  
(137,90 €)

Акумуляторний 
дриль-шуруповерт
BS 18 LT BL
60 Нм / 0-600 / 2100 / хв
№ арт.  
602325890

4799,00 грн.  
(150,44 €)

Безщітковий

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LT BL Q
60 Нм / 0 - 600 / 2100 / хв
№ арт.  
602334890

5555,00 грн.  
(174,14 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LT BL
60 Нм / 0 - 600 / 2100 / хв
№ арт.  
602316890

4699,00 грн.  
(147,30 €)

Безщітковий

Безщітковий

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LTX Impuls
110 Нм / 0 - 500 / 1700 / хв
№ арт.  
602191890

4850,00 грн.  
(152,04 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт. 
602192890

5099,00 грн.  
(159,84 €)

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LTX Quick
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт. 
602193890

6099,00 грн.  
(191,19 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX Quick
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт. 
602200890

6399,00 грн.  
(200,60 €)

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LTX BL I
120 Нм / 0-500 / 1850 / хв
№ арт. 
602350890

5599,00 грн.  
(175,52 €)

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX BL I
120 Нм / 0-500 / 1850 / хв
№ арт. 
602352890

5999,00 грн.  
(188,06 €)

Акумуляторний дриль- 
шуруповерт
BS 18 LTX BL Q I
120 Нм / 0-500 / 1850 / хв
№ арт. 
602351890

6899,00 грн.  
(216,27 €)

Безщітковий

Безщітковий

Безщітковий

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX BL Q I
120 Нм / 0-500 / 1850 / хв
№ арт. 
602353890

7199,00 грн.  
(225,67 €)

Акумуляторний тришвид-
кісний дриль-шуруповерт
BS 18 LTX-3 BL I
120 Нм /0-500/2050/3800/хв
№ арт. 
602354890

6999,00 грн.  
(219,40 €)

Безщітковий

Безщітковий

Акумуляторний ударний 
дриль-шуруповерт
SB 18 LTX-3 BL I
120 Нм /0-500/2050/3800/хв
№ арт. 
602356890

7299,00 грн.  
(228,81 €)

Безщітковий

Акумумуляторна пила 18В 
для різки металу 
MKS 18 LTX 58
ø 165 мм / 3600 об\хв
№ арт.  
600771890

7777,00 грн.  
(243,81 €)

Акумуляторна кутова 
 шліфувальна машина
WPB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 мм / 9000 / хв
№ арт. 
613075850

5699,00 грн.  
(178,67 €)

Безщітковий

АBSA 14,4-18 LED Акуму-
ляторний лiхтар + штатів - 
Набір
2600 лм
№ арт. 
690728000

6699,00 грн.  
(210,30 €)

№ арт.  
600463850

Гарантія 3 роки на всі  
акумуляторні блоки

18 V
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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 - 10 мм 1.5 - 10 мм
Вага (з акумулятором) 1,3 кг 1.41 кг

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18
nn Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для універсального 
використання
nn Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
nn 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

Номер для замовлення 602207560

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

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 L, 18 В
nn Потужний компактний дриль-шуруповерт з 
укороченим корпусом 
nn Вбудоване підсвічування  
робочої зони

№ для замовлення 602321500

Технічні характеристики BS 18 L 

Число обертів холостого ходу
0 - 450 / 

0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 25 / 50 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 20 мм / 10 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 мм

№ для замовлення 602217510№ для замовлення 602217500

BS 18 Set, 18 В
nn Мобільна майстерня: пластиковий  
кофр з широким спектром  
приладдя для свердління,  
загвинчування тощо

№ для замовлення 602207880

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

BS 18 Quick Set, 18 В

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, 
гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power 
(18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий 
чемодан, коробка з бітами SP (9 шт.)

SB 18 L, 18 В
nn Потужний, компактний ударний дриль-  
шуруповерт укороченої форми
nn Функція ударного свердління  
для кам'яної кладки

№ для замовлення 602317500

Технічні характеристики SB 18 L 

Число обертів холостого ходу
0 - 450 / 

0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 25 / 50 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 20 мм / 10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,6 кг

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

Патрон 13 мм

грн. з ПДВ

(115,97 €)3699

грн. з ПДВ

(175,52 €)5599

грн. з ПДВ

(156,71 €)4999

№ для замовлення 602217870
грн. з ПДВ

(174,14 €)5555

грн. з ПДВ

(147,30 €)4699 грн. з ПДВ

(162,98 €)5199

Номер для замовлення 602245560
грн. з ПДВ

(142,79 €)4555

BS 18 LT Compact, 18 В
nn 4-полюсний потужний двигун для швидкого 
свердління та загвинчування
nn Вбудоване підсвічування робочої зони

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
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

BS 18 LT BL, 18 В
nn Унікальний безщітковий двигун Metabo для 
швидкого просування робіт та найвищої ефек-
тивності при свердлінні та загвинчуванні 

Технічні характеристики BS 18 LT BL 

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

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 34 / 60 Нм

Діаметр свердління в деревині / сталі 38 мм / 13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,5 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуля-
торні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), за-
рядний пристрій ASC 30-36 В «AIR 
COOLED», чемодан

Патрон 13 мм

BS 18 LT, 18 В
nn 4-полюсний потужний двигун для швидкого 
свердління та загвинчування
nn Шпиндель з внутрішнім шестигранником для 
насадок дозволяє обійтися без  
патрона

Технічні характеристики BS 18 LT 

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) 1,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для 
носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 
Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій 
ASC 30-36 V "AIR COOLED", чемодан

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602102530
грн. з ПДВ

(199,22 €)6355

№ для замовлення 602102500
грн. з ПДВ

(238,21 €)7599

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

Безщітковий двигун

№ для замовлення 602325550
грн. з ПДВ

(247,27 €)7888
№ для замовлення 602316550

грн. з ПДВ

(256,68 €)8188

    SB 18 LT BL, 18В, з ударом
nn Унікальний безщітковий двигун Metabo для 
швидкого просування робіт та найвищої ефек-
тивності при свердлінні та загвинчуванні 

Технічні характеристики BS 18 LT BL 

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

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 34 / 60 Нм

Діаметр свердл. в деревині / сталі / камені 38 мм / 13 мм / 13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,5 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуля-
торні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), за-
рядний пристрій ASC 30-36 В «AIR 
COOLED», чемодан

Патрон 13 мм

Безщітковий двигун

Найкомпактніший шуруповерт у своєму класі.
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 L BL, BS 18 L BL Q
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 L BL 

Технічні характеристики BS 18 L BL, Q SB 18 L BL 

Кількість обертів холостого ходу 0 - 550 / 
0 - 1 850 /хв

0 - 550 / 
0 - 1 850 /хв

Макс. крутний момент, м'який / твердий 25 Нм / 60 Нм 25 Нм / 60 Нм
Ø свердління в деревині /  
сталі / кам'яній кладці

32 мм /  
13 мм / -

32 мм /  
13 мм / 13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1.4 кг 1.4 кг

№ для замовлення 602327500 № для замовлення 602331500
грн. з ПДВ

(215,94 €)6888 грн. з ПДВ

(215,94€)6888

BS 18 LTX Impuls, 18 В
nn Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвин-
тів і засвердлювання на гладких поверхнях
nn 4-полюсний потужний двигун для швидкого  
свердління та загвинчування 

Технічні характеристики BS 18 LTX Impuls 

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

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі 65 мм / 13 мм / 
Вага (з акумуляторним блоком) 2,3 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з 
металевою втулкою, додаткова руко-
ятка, гачок для носіння на ремені, 2 
акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 
Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V  
«AIR COOLED», чемодан

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602191500
грн. з ПДВ

(294,64 €)9399

SB 18 LTX Impuls, з ударом
nn Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвин-
тів і засвердлювання на гладких поверхнях
nn 4-полюсний потужний двигун для швидкого  
свердління та загвинчування 

Технічні характеристики BS 18 LTX Impuls 

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

Макс. крутний момент, м'який / жорсткий 55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі 65 мм / 13 мм / 
Вага (з акумуляторним блоком) 2,4 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з 
металевою втулкою, додаткова руко-
ятка, гачок для носіння на ремені, 2 
акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 
Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V  
«AIR COOLED», чемодан

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602192500
грн. з ПДВ

(307,18 €)9799

BS 18 L BL Q

BS 18 L Q

Потужний і універсальний 
завдяки безщітковому двигуну

Швидка зміна інструмента
із системою Metabo Quick

Найкомпактніша  
форма
для комфортної роботи  
у вузьких місцях

103 mm
159 mm

Комплектація

№ для замовлення 602326500
грн. з ПДВ

(212,46 €)6777

2x 2,0Аг

BS 18 L BL (2x 2,0Ah, SC 30)

BS 18 L BL Q (2x 2,0Ah, SC30) SB 18 L BL (2x 2,0Ah, SC 30)

18 V



1514

РІШЕННЯАКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна 
гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу,  
2 акумуляторні блоки LiHD 18 В, зарядний пристрій  
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий чемодан

АКЦІЯ

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

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

швидкозатискній гайці
nn Захисний кожух, що регулюється без застосування 

інструменту; фіксується із захистом від провертання
nn Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких 

місцях
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від 

перегрівання
nn Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

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

Номер для замовлення 602174610

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

№ для замовлення 602266500

грн. з ПДВ

(300,92 €)9599

грн. з ПДВ

(206,87 €)6599

№ для замовлення 613077660
грн. з ПДВ

(417,98 €)13333
№ для замовлення 613077810

грн. з ПДВ

(467,05 €)14899

2 х LiHD 5,5 Аг 2 х LiHD 8,0 Аг

Безщіткова технологія

18 V

2x

Для холодного  
різання металів.

Акумуляторна ручна дискова 
пила по металу, 18 В 
MKS 18 LTX 58 (2x LiHD 5,5 A·г)

Регульована глибина різання 0 - 58 mm
Макс. глибина різання при 90° 58 mm
Діаметр диска x отвір 165 x 20 mm
Макс. швидкість різання 31 m/s
Вага (з акумуляторним блоком) 3,7 kg
Комплектація

Ще точніше з напрямною шиною

Порада щодо приладдя
Пилкові диски,  
Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм 

Диск для різки алюмінію 
Prof 165x20 Z48
 FZ/TR -5°

Диск для різки сталі 
Classic 165x20 Z40 
FZFA/FZFA 4°

Швидкіше й точніше розпилювання 
труб, профілів, металевих ґратів і листового 
металу
З адаптером напрямної шини
для точного і рівного розпилювання з вико-
ристанням  напрямної шини
Чистота в робочій зоні завдяки 
 ефективному уловлюванню стружки 
Просте спорожнення ємності для стружки 
 безпосередньо на машині
Різання без іскор і задирок
85 розрізів на одній зарядці акумулятора 
LIHD 5.5

 Номер для замовлення 600771700

  грн. з ПДВ

(641,37 €)20459

 Номер для замовлення 628273000
грн. з ПДВ

(20,80 €)664

 Номер для замовлення 628276000
грн. з ПДВ

(46,80 €)1493

18 V

Технічні характеристики SSD 18 LTX 200 BL
Макс. кількість ударів 4000 /min
Макс. крутний момент 200 Nm
Ступені кількості обертів / крутного 
моменту 12

Вага (з акумуляторним блоком) 1,8 кг

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 аку-
муляторні блоки 2x LiHD 4.0Ah, 
ASC 30-36  «AIR COOLED», 
пластиковий кофр

SSD 18 LTX 200 BL Акумуляторний 
ударний гайковерт
nn Компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім 
шестигранником 1/4» й крутним моментом 200 Н·м
nn Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання 
роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
nn Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із 
саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після 
засвердлювання запобігає зриву нарізі
nn Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для 
широкого спектру використання

№ для замовлення 602396800
грн. з ПДВ

(316,58 €)10099

Безщіткова технологія

15
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

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

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

 Номер для замовлення 626700000  Номер для замовлення 626702000 Номер для замовлення 626710000

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

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

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

№ для замовлення 626704000

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

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

№ для замовлення: 626723000

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

№ для замовлення: 626726000

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

№ для замовлення: 626725000

грн. з ПДВ

(11,12 €)355 грн. з ПДВ

(10,59 €)338 грн. з ПДВ

(21,59 €)689 грн. з ПДВ

(28,60 €)912

 Номер для замовлення 626701000
грн. з ПДВ

(20,31 €)648
 Номер для замовлення 626703000

грн. з ПДВ

(7,19 €)229
 Номер для замовлення 630419000

грн. з ПДВ

(4,89 €)149

грн. з ПДВ

(12,00 €)383 грн. з ПДВ

(22,25 €)710 грн. з ПДВ

(34,38 €)1097

Набір біт Impact (29 предме-
тів) для ударних гайковертів
nn Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3  
(торсійні біти); L = 29 мм
nn Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 
30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
nn 1 тримач насадок

 Номер для замовлення 628849000
грн. з ПДВ

(25,05 €)799

НАБОРИ ПРИЛАДДЯ

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

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

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

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

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

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

 Номер для замовлення 627157000 Номер для замовлення 627154000 Номер для замовлення 627153000  Номер для замовлення 627156000

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

 Номер для замовлення 627190000№ замовлення 626708000№ замовлення 626707000

Коробка з насадками S2

L = 25 mm 

№ для замовлення: 626711000

№ для замовлення: 626712000

№ для замовлення: 626713000

грн. з ПДВ

(26,63 €)849 грн. з ПДВ

(33,30 €)1062

грн. з ПДВ

(22,15 €)707 грн. з ПДВ

(36,71 €)1171грн. з ПДВ

(13,17 €)419,99
грн. з ПДВ

(12,54 €)399,99

грн. з ПДВ

(7,00 €)223

грн. з ПДВ

(7,00 €)223

грн. з ПДВ

(7,00 €)223

грн. з ПДВ

(11,25 €)359

НАБОРИ ПРИЛАДДЯ

PZ 2, 25 шт.

ТX 20, 25 шт

ТX  25, 25 шт.

Набір насадок (3 шт.)

L = 25 mm 

№ для замовлення: 628537000
грн. з ПДВ

(1,55 €)49,49

Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

Torx TX15 / TX20 / TX25 

№ для замовлення: 628538000
грн. з ПДВ

(1,55 €)49,49

№ для замовлення: 628539000
грн. з ПДВ

(1,55 €)49,49

Тримач біт № для 
 замовлення

Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, 
євро

1/4 - 52 mm, non-
magnetic 628543000 98,13 грн. 3,08 €

1/4» - 52 mm with 
permanent magnet 628542000 77,77 грн. 2,44 €

1/4» - 52 mm, 
magnetic.universal 628541000 182,48 грн 5,72 €

1/4» - 60 mm quick 
change magnetic 628540000 197,44 грн 6,19 €

Перехідник № для 
 замовлення

Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, 
євро

з’єднувач для голо-
вок 1/4» -  50 mm 628544000 82,95 грн. 2,60 €
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Дриль з електронікою BE 10, 
450 Вт
nn Невеликий, зручний інструмент
nn Електроніка Vario (V) - управління числом  
обертів відповідно до властивостей матеріалу
nn Реверс
nn Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

Дриль з електронікою BЕ 650, 650 Вт
nn Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно 
до властивостей матеріалу
nn Регулювальне колесо для встановлення числа  
обертів
nn Реверс
nn Свердлильний шпиндель з внутрішнім  
шестигранником для насадок дозволяє обійтися  
без патрона
nn Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

№ для замовлення 600133810

№ для замовлення 600360000

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

Технічні характеристики BE 10 

Діаметр свердління
- в сталі
- в м'якій деревині

10 мм
20 мм

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

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

№ для замовлення 600574000 № 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 1 300 Вт
Число обертів холостого ходу 0 - 1 100 / 0 - 3 100 /хв
Патрон 1,5 - 13 мм 
Вага (без мережевого кабелю) 2.7 кг

№ для замовлення 600360930

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий)  
патрон

грн. з ПДВ

(59,53 €)1899

грн. з ПДВ

(62,66 €)1999 грн. з ПДВ

(68,93 €)2199

грн. з ПДВ

(131,63 €)4199грн. з ПДВ

(125,37 €)3999

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ  
АКЦІЯ

Ударний дриль з 
електронікою 
SBE 650, 650 Вт 
nn Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
nn Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
nn Реверс
nn 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
Патрон під ключ, ключ для патрона, 
додаткова рукоятка, обмежувач глибини 
свердління

Номер для замовлення 600671000

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.

№ для замовлення 600671870 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 
(безключовий) патрон,  
додаткова рукоятка,  
обмежувач глибини  
свердління

в пластиковому чемодані 

в картонній коробці

Мобільна майстерня:   
ударний дриль SBE 650 +  
набір приладдя

Двошвидкісний ударний дриль з  
електронікою SBE 760, 760 Вт
nn Регулювальне колесо для встановлення числа  
обертів
nn Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc:  
механічне роз'єднання привода при блокуванні  
приладдя для безпечної роботи

№ для замовлення 600841850№ для замовлення 600841000

в пластиковому чемодані в картонній коробці

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
Патрон під ключ, додаткова  
рукоятка з гумовим покриттям  
обмежувач глибини свердління

№ для замовлення 600785000

Двошвидкісний ударний дриль з  
електронікою SBEV 1300-2 S, 1300 Вт
nn Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для 
управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та 
його підтримки постійним під навантаженням
nn Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
nn Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і  
засвердлювання на гладких поверхнях
nn Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блокуванням 
шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus,  
додаткова рукоятка з гумовим покриттям, 
обмежувач глибини свердління, чемодан

№ для замовлення 600786500

грн. з ПДВ

(54,69 €)1745

Номер для замовлення 600671850
грн. з ПДВ

(62,66 €)1999

Номер для замовлення 600671510
грн. з ПДВ

(73,13 €)2333

грн. з ПДВ

(111,44 €)3555

грн. з ПДВ

(83,30 €)2657 грн. з ПДВ

(89,97 €)2870

грн. з ПДВ

(126,78 €)4044 грн. з ПДВ

(166,12 €)5299

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, 
додаткова рукоятка, обмежувач глибини 
свердління

Зроблено в Німеччині Зроблено в Німеччині

Порада щодо приладдя
Універсальний 
спрей для різання, 
400мл

 n Збільшення строку 
служби інструмента: 
свердлильних коронок, 
свердел по металу, 
біметалічних ножівок, 
фрез або пиляльних по-
лотен;

 n Вища швидкість різання 
завдяки оптимальному 
охолодженню;

 n Здатність до біологічно-
го розкладання;

 n Свердління коронками: 
використання спрею 
для різання при робо-
тах над головою та в го-
ризонтальному поло-
женні

 Номер для замовлення 
626606000

грн. з ПДВ

(12,53 €)399,83
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

2-х режимний перфоратор 

BHE 2444

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

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

Номер для замовлення 606153000

3-х режимний перфоратор 
KHE 2444

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

Номер для замовлення 606154000

KHE 2444BHE 2444

2,3 Дж

Комбінований перфоратор з  
електронікою 880 Вт  
KHE 2860 Quick
nn Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
nn Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus  
на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
nn Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і 
оптимізованому контуру ручки
nn Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до  
властивостей матеріалу
nn 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

№ для замовлення 600878510 № для замовлення 600878500

3,2 Дж

Зроблено в Німеччині

+ додатковий патрон

2-х режимний перфоратор 
BHE 2644
nn Перфоратор з 2 функціями: Буріння та свердління
nn Електроніка Vario (V) – управління числом обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
nn Потужний ударний механізм, прецизійно  
встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: 
довговічний і надійний
nn Автоматична запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: механічне від'єднання привода при 
блокуванні свердла для безпечної роботи

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

 
26 мм 
13 мм 
30 мм

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

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

№ для замовлення 606157000

2,3 Дж

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

№ для замовлення 606156000

BHE 2644 KHE 2644

грн. з ПДВ

(103,42 €)3299 грн. з ПДВ

(111,10 €)3544

грн. з ПДВ

(114,26 €)3645 грн. з ПДВ

(119,09 €)3799

грн. з ПДВ

(174,14 €)5555 грн. з ПДВ

(194,33 €)6199

АКЦІЯ

UHE 2660-2 Quick / 
UHEV 2860-2 Quick
nn Мультиперфоратор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях  
та довбання
nn Комплекс ЕЛЕКТРОНІКА+РЕДУКТОР створює універсальній інструмент 5 в 1:  
1) ПОТУЖНИЙ перфоратор SDS-Plus - 3.4Дж; 2) точний 2-х швидкісний дриль  
з регулюванням обертів з ШЗП; 3) шуруповерт; 4) Міксер будівельний; 5) Відбійник для 
легких робіт (UHEV)
nn Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на  швидкозатискний  
патрон для свердління деревини та металу

Загальна комплектація
Удароміцний патрон для приладдя з 
хвостовиком SDS-Plus,  
швидкозатискний патрон для  
приладдя з циліндричним  
хвостовиком, прогумована  додаткова 
рукоятка, чемодан

Технічні характеристики UHE 2660-2 Quick UHEV 2860-2 Quick (мал.)
Макс. енергія одного 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
Електроніка VTC

№ для замовлення 600697500 № для замовлення 600713500

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

Комбінований 
перфоратор 
KHE 5-40
nn Vario-Tacho- Constamatic (VTC) -  
повнохвильова електроніка для  управління  
числом обертів залежно від властивостей  
матеріалу та його підтримки постійним  
під навантаженням.
nn Регулювальне колесо 
nn Електронний плавний пуск

SDS-max

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

№ для замовлення 600687000

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

Відбійний 
молоток 
MHE 5
nn Vario-Tacho-Constamatic   
(VTC) - повнохвильова електроніка для    
управління частотою ударів залежно від  
властивостей матеріалу та її підтримки  
постійною під навантаженням.
nn Регулювальне колесо для встановлення  
частоти ударів
nn Електронний плавний пуск для запуску  
без поштовхів

SDS-max

№ для замовлення 600688000

3,4 Дж

грн. з ПДВ

(196,77 €)6277 грн. з ПДВ

(215,59 €)6877

грн. з ПДВ

(376,16 €)11999

+ додатковий патрон + додатковий патрон

грн. з ПДВ

(369,20 €)11777

Зроблено в Німеччині

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

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

Комплектація
Додаткова рукоятка, мастило 
для хвостовика інструменту,  
обмежувач глибини сверд-
ління,  
пластиковий кофр

Технічні характеристики KH 5-40
Номінальна споживана потужність 1 100 Вт
Макс. число ударів 2  800/ хв
Макс. енергія одного удару  
(EPTA) 8,5 Дж

Потужність удару 430 Дж/с
Діаметр свердління
в бетоні ударними свердлами
в бетоні свердлильними коронками

40
105

Вага (без мережевого кабелю) 7,1 кг

Комбінований 
перфоратор KH 5-40
nn Комбінований перфоратор 
 з 2 функціями: Буріння та довбання
nn Автоматична запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: механічне від’єднання привода при 
блокуванні свердла для безпечної роботи
nn Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття 
під тиском для оптимального відведення тепла й 
довговічності

SDS-max

№ для замовлення 600763500
грн. з ПДВ

(309,98 €)9888

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600659000
грн. з ПДВ

(278,63 €)8888
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

Комплектація
Патрон з хвостовиком 
SDS-Plus, швидкозатис-
кний свердлильний па-
трон д, додаткова анти-
вібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), 
обмежувач глибини 
свердління, пластико-
вий чемодан
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

SDS-plus "Classic"
Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки
nn Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям 
nn Динамічна свердлильна голова у вигляді долота
nn Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
nn Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
nn 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.  0,78 € 

8 100 160 626182000  28,99 грн.  0,91 €
8 150 210 626183000  37,99 грн.  1,19 €
8 200 260 626184000  43,76 грн.  1,37 €
10 150 210 626187000  46,59 грн.  1,46 €
10 200 260 626188000  55,91 грн.  1,75 €
12 150 210 626192000  50,54 грн.  1,58 €
12 250 310 626194000  69,76 грн.  2,19 €

 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 57,99 грн. 1,82 € 

6 100 160 631825000 59,99 грн. 1,88 €

6 150 210 631826000 99,99 грн. 3,13 €

8 100 160 631833000 79,99 грн. 2,51 €

8 150 210 631834000 96,98 грн. 3,04 €

10 100 160 631838000 91,87 грн. 2,88 €

10 150 210 631839000 112,29 грн. 3,52 €

10 200 260 631840000 145,46 грн. 4,56 €

12 110 160 631844000 109,74 грн. 3,44 €

12 160 210 631845000 135,26 грн. 4,24 €

12 210 260 631846000 165,88 грн. 5,20 €

14 210 260 631851000 209,26 грн. 6,56 €

16 260 310 631856000 290,93 грн. 9,12 €

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

Найвища швидкість буріння! Комплект бурів SDS-Plus 
Classic, 5 шт.

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

№ для замовлення 626243000

№ 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

Консистентне мастило 
для бурів
nn Для хвостовиків перфораторів, зубил,  
адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
nn Висока стійкість до зношеності, висока  
теплостійкість, високі захисні властивості 
від корозії
nn Біологічно розкладається

№ для замовлення 631800000

грн. з ПДВ

(6,27 €)199,99

грн. з ПДВ

(25,05 €)799

грн. з ПДВ

(3,12 €)99,44

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

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

Набір зубил/свердел  
SDS-plus, 5 шт.  

№ для замовлення 630477000

Комплект зубил SDS-plus 
"Promotion" 

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

№ для замовлення 630486000

Комплект зубил SDS-max 
"Promotion" 

№ для замовлення 623309000

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

Відсмоктувальні свердла SDS-plus / SDS-max
nn Активне охолодження вістря свердла для збільшення терміну експлуатації
nn Свердління і видалення відходів під час однієї робочої операції
nn Висока швидкість свердління за рахунок оптимального  
відведення бурового пилу

Загальна 
 довжина, мм Ø мм № для 

 замовлення
Ціна з ПДВ,
грн

Ціна з ПДВ,
євро

SDS-plus 325 12 626902000 2488,20грн. 78,00 €
SDS-plus 360 14 626903000 2583,90 грн. 81,00 €
SDS-plus 360 16 626904000 2737,02 грн. 85,80 €
SDS-plus 360 18 626905000 3249,97 грн. 101,88 €
SDS-max 600 20 626913000 6622,44 грн. 207,60 €
SDS-max 600 22 626914000 6756,42 грн. 211,80 €
SDS-max 600 25 626916000 7062,66 грн. 221,40 €
SDS-max 600 32 626921000 8383,32 грн. 262,80 €

Зубила SDS-plus 
«Professional» (10 шт.)
nn Спеціальна загартована сталь та особлива  
обробка поверхні забезпечують високий  
ресурс та продуктивну роботу

Відсутність пилу

грн. з ПДВ

(20,73 €)661

грн. з ПДВ

(9,97 €)318

грн. з ПДВ

(13,67 €)436

Перехідник пилосмоку 
DDE 14
nn Безпечне свердління стін та стелі без пилу
nn Підходить для діаметру свердління до 14 мм

№ для замовлення 630829000
грн. з ПДВ

(17,97 €)573

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

Шпилясте зубило SDS-max 
«Professional», 400 мм 

№ для замовлення 623352000

Плоске зубило SDS-max 
«professional», 400 x 25 мм 

№ для замовлення 623354000

грн. з ПДВ

(7,19 €)229

грн. з ПДВ

(7,19 €)229

№ для замовлення 631387000
грн. з ПДВ

(57,60 €)1837
№ для замовлення 631388000

грн. з ПДВ

(60,00 €)1914

Шпилясте зубило SDS-plus (10 шт.)

Плоске зубило SDS-plus  (10 шт.)

DDE 72 насадка  

відсмоктування пилу 
nn Безпечне свердління стін та стелі без пилу
nn Завдяки 2-камерній системі та ущільненню з піногу-
ми надійно тримається майже на всіх (навіть нерів-
них) поверхнях, а також штукатурці, природному 
камені, шорсткуватих шпалерах. Мінімальний зали-
шок пилу на стінах та шпалерах після свердління.

№ для замовлення 631343000
грн. з ПДВ

(61,99 €)1977

Адаптер SDS-Plus/ 1/2’’-20 
UNF, 14-30 мм
nn Для коронок Ø 14-30 мм

№ для замовлення 625217000
грн. з ПДВ

(7,86 €)249
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

W 650-125 
Кутова шліфувальна 
машина 650Вт
nn Дуже тонка - діаметр в охваті 175 мм!
nn Абсолютно змінена система вентиляції - 
вхід повітря для охолодження виключно 
з задньої сторони (не можливо 
перекрити рукою)
nn Захисний кожух із захистом від 
провертання

Технічні характеристики W 650-125
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність  650 Вт
Число обертів холостого ходу 10 500 / хв
Вага (без мережевого кабелю) 1,9 кг

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

Номер для замовлення 603602010

W 9-125, 900 Вт

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

№ для замовлення 600376010 № для замовлення 600374010

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(34,47 €)1099
грн. з ПДВ

(78,33 €)2499 грн. з ПДВ

(81,47 €)2599

W 9-125 Quick, 900 Вт

Зроблено в Німеччині

НАДІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНІ. НІМЕЦЬКІ

WEQ 1400-125, 1400 Вт

Технічні характеристики WQ 1400
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 400 Вт
Віддавана потужність 780 Вт
Число обертів холостого ходу 11 500 / хв
Крутний момент 3,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,2 кг

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

№ для замовлення 600347000
грн. з ПДВ

(90,20 €)2877

W 750-125, 750 Вт

Технічні характеристики W 750-125
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 750 Вт
Віддавана потужність 450 Вт
Число обертів холостого ходу 11 000 / хв
Крутний момент 1,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 1,8кг

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

№ для замовлення 601231010
грн. з ПДВ

(45,28 €)1444

W 850-125 , 850 Вт

Технічні характеристики W 850-125 
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 850 Вт
Віддавана потужність 520 Вт
Число обертів холостого ходу 11 500 / хв
Крутний момент 2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 1,8 кг

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

№ для замовлення 603608010
грн. з ПДВ

(52,58 €)1677

WEV 850-125, 850 Вт
nn Компактна кутова шліфувальна машина  
з регулюванням частоти обертів та найменшим  
обхватом рукоятки в своєму класі потужності  
для ідеальної ергономіки
nn Vario-Constamatic (VC) - плавне регулювання обертів 
для обробки різноманітних матеріалів

nn Абсолютно змінена система вентиляції - вхід по-
вітря для охолодження виключно з задньої сто-
рони (не можливо перекрити рукою)

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка, 
додаткова рукоятка 

Технічні характеристики WEV 850-125 
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 850 Вт
Віддавана потужність 480 Вт
Число обертів холостого ходу 3 000–11 500/хв
Крутний момент 2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 1,9 кг

 Номер для замовлення 603611000

З регулюванням обертів

грн. з ПДВ

(68,26 €)2177

W 1100-125, 1100 Вт
nn Компактна кутова шліфувальна машина  
з тонким охватом та достатнім запасом потужності

nn Абсолютно змінена система вентиляції - вхід по-
вітря для охолодження виключно з задньої сто-
рони (не можливо перекрити рукою)
nn Захист від повторного ввімкнення

Комплектація
Захисний кожух, опорний фла-
нець, затискна гайка, додаткова  
рукоятка 

Технічні характеристики W 1100-125
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 100 Вт
Віддавана потужність 700 Вт
Число обертів холостого ходу 12 000 /хв
Крутний момент 3,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,1 кг

 Номер для замовлення 603614010
грн. з ПДВ

(58,85 €)1877

nn Компактна, пилезахищена
nn 175 мм в діаметрі

ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВИНКИ

nn Захисна механічна муфта
nn (C) Constamatic електроніка
nn Плавний пуск

WEV 10-125 Quick, 1000 Вт
nn Компактна кутова шліфувальна машина  
з регулюванням частоти обертів та найменшим  
обхватом рукоятки в своєму класі потужності  
для ідеальної ергономіки
nn 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
nn Тепер ще швидше: система M-Quick для заміни  
дисків без інструментів натисненням на кнопку  
завдяки швидкозатискній гайці M-Quick

Комплектація
Захисний кожух, опорний 
фланець, затискна гайка 
М-Quick, додаткова  
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

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(94,03 €)2999

W 12-125 Quick, 1200 Вт

Технічні характеристики W 12-125 Quick
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 250 Вт
Віддавана потужність 780 Вт
Число обертів холостого ходу 11 000 / хв
Крутний момент 3,4 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2,4 кг

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

№ для замовлення 600398010
грн. з ПДВ

(93,34 €)2977

Зроблено в Німеччині

WEV 15-125 Quick (регулювання обертів)

WEVA 15-125 Quick (рег. обертів + автоба-
ланс)
nn Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого 
терміну експлуатації
nn Повнохвильова електроніка (VTC) з регулювальним колесом для підтримання 
обертів постійними під навантаженням
nn Система M-Quick: для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку 
завдяки швидкозатискній гайці M-Quick
nn 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) 

№ для замовлення 600468000 № для замовлення 600496000
грн. з ПДВ

(114,25 €)3644 грн. з ПДВ

(125,37 €)3999

Кращі ціни на запчастини!

№ арт. Опис Ціна з 
ПДВ, грн.

316065450 Щітки у зборі 169 грн.
316054980 Конічна шестерня 249 грн.
143115180 Радiальний кулькопiдшипник 8x22x7мм 55 грн.
310010990 Якір в зборі, 230 V 1020 грн.
143115170 Радiальний кулькопiдшипник 6x19x6мм 55 грн.
343433060 Tacho диск 33грн.
311012180 Статор, 230V 749 грн.
344499570 Кабель з CEE виделкою 249 грн.
343082890 Блок електроніки, 230V 50/60Hz 669 грн.
315013520 Корпус двигуна 149грн.
316055100 Корпус редуктора в зборі 620 грн.
630802000 Гайка Quick., M14 277 грн.
339204500 Захисний кожух, D125 125 грн.
341604420 Шпиндель M14 189 грн.

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

Краще співвідношення 
ціна / якість

Порада щодо приладдя

Пилозахисні фільтри 

Для машин W..12..
WE..15.., WE..17..
(окрім RT)

 Номер для замовлення 630709000
грн. з ПДВ

(10,42 €)332

Для машин WE..17..RT
WE..19..RT

 Номер для замовлення 630719000
грн. з ПДВ

(14,28 €)455
Для машин WР..12..
WEР..15.., WEР..17..
з клавішею-педаллю  
(окрім RT)

 Номер для замовлення 630792000
грн. з ПДВ

(6,28 €)200
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Удвічі менша вага – oднакова гли-бина різу 

Відмінна ергономіка
nn Тонка зона захвату
nn Корпус редуктора 
 встановлюється з 
 поворотом 90°

Нові шліфмашини WE/WEA 19-180 Quick RT з тонким корпусом ре-
дуктора і диском Ø 180 мм забезпечують таку ж глибину різу, як ве-
лика шліфувальна машина Ø 230 мм,  
при цьому мають удвічі меншу вагу.

Термін експлуатації удвічі  
більший за рахунок нової системи  
охолодження і нових вугільних щіток  
двигуна Metabo Marathon

2,7 кг 5,8 кг

Революція в будівництві

WE 19-180 Quick RT Велика кутова шліфувальна машина

Удвічі менша вага – oднакова глибина різу

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Технічні характеристики WE 19-180 Quick RT WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків 180 мм 180 мм
Номінальна споживана 
 потужність 1 900 Вт 1 900 Вт

Віддавана потужність 1 240 Вт 1 240 Вт
Число обертів холостого ходу 8 200 / хв 8 200 / хв
Крутний момент 5 Нм 5 Нм
Довжина кабелю 4 м 4 м
Вага (без мережевого кабелю) 2,7 кг 2,7 кг

WE 19-180 Quick RT
WEA 19-180 Quick RT
nn Інструмент з найвищою повною потужністю 1900 Вт для  
промислової обробки зварних швів і з глибиною різу, як у  
великої кутової шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага  
удвічі менша
nn Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує  
максимальний контроль і полегшує роботу над головою
nn Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження 
і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін  
експлуатації

№ для замовлення 601088000

WEV 1500-125 RT
nn Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності 
при малій вазі; з регулюванням  
кількості обертів
nn Ідеальна ергономіка за рахунок вузь-
кої рукоятки гарантує максимальний 
контроль і полегшує роботу над го-
ловою
nn Потужний двигун з високою стійкістю 
до перевантажень
nn Повнохвильова електроніка Vario-
Tacho-Constamatic (VTC) з регулю-
вальним колесом: для роботи з кіль-
кістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і 
залишається константною під навантаженням

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

Технічні характеристики WEV 1500-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 500 Вт
Віддавана потужність 900 Вт
Число обертів холостого ходу 3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент 4.2 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2.4 кг

З регулюванням обертів

 Номер для замовлення 601243000

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

WEV 17-125 Quick RT
nn Максимальна продуктивність за рахунок повної  
потужності при малій вазі; з регулюванням кількості  
обертів
nn Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки  
гарантує максимальний контроль і полегшує роботу  
над головою
nn Двигун Metabo Marathon з новою системою  
охолодження і системою вугільних щіток  
гарантує удвічі довший термін експлуатації
nn Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic  
(VTC) з регулювальним колесом: для роботи з  
кількістю обертів, що вимагається властивостями  
матеріалу і залишається константною під навантаженням

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

Технічні характеристики WEV 17-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків 125 мм
Номінальна споживана потужність 1 750 Вт
Віддавана потужність 1 070 Вт
Число обертів холостого ходу 2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент 3.8 Нм
Вага (без мережевого кабелю) 2.5 кг

 Номер для замовлення 601089000

№ для замовлення 601095000

З автобалансиром

грн. з ПДВ

(128,50 €)4099

грн. з ПДВ

(134,78 €)4299

грн. з ПДВ

(150,44 €)4799 грн. з ПДВ

(174,15 €)5555

ЕРГОНОМІЧНІ ТА ПОТУЖНІ

З регулюванням обертів

WEV 17-125 Quick
nn Запатентований двигун Metabo 
Marathon
nn Повнохвильова електроніка 
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)  
з регулювальним колесом - під-
тримує оберти константними  
під навантаженням
nn Система 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,  
додаткова антивібраційна  
рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

№ для замовлення 600516000

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(131,64 €)4199

Порада щодо приладдя

Опорна тарілка з ре-
брами охолодження 
175 мм M14

грн. з ПДВ

(8,42 €)269

 Номер для замовлення 
623292000

Високий ресурс, шліфування без на-
грівання, для найважчих шліфуваль-
них робіт по звичайній та високо-
сортній сталі

Волокнистий шліфу-
вальний Диск 180 мм 
кераміка
 Номер для замовлення 
зерно 24 626158000
зерно 36 626159000
зерно 60 626160000
зерно 80 626161000

грн. з ПДВ

(2,23 €)71
626161000

 № для замовлення 616226000
грн. з ПДВ

(1,90 €)60,54

Відрізний диск
nn 180x1,6x22,2 мм, Flexiarapid super 
(Premium), 41, A 46-U 
nn Для високосортної сталі

 № для замовлення 616301000
грн. з ПДВ

(0,69 €)22

Відрізний диск
nn 180x3,0x22,2 мм, Flexiamant Super
nn *ціна дійсна до закінчення товарних за-
лишків

 № для замовлення 624309000
грн. з ПДВ

(11,88 €)379

Алмазний диск
nn 180x22,23 мм SP універсальний, сегмент
nn Бетон, тверді пісковики, глиняна цегла
nn Спечені діамантові сегменти
nn Висота сегменту: 7,0 мм

 № для замовлення 628115000
грн. з ПДВ

(35,37 €)1128

Алмазний диск
nn Рrofessional UP 180x22,23 мм
nn універсальний диск до всіх будівельних 
матеріалів (бетон, пісковик, цегла)
nn висока швидкість різання

180х22,2

6.24309
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

W 2400-230, 2400 Вт
nn Надійний двигун
nn Запобіжний вимикач: блокування 
проти випадкового включення
nn Додаткова рукоятка може бути 
встановлена в трьох положеннях:  
ліворуч, праворуч або зверху
nn Автоматичне відключення 
вугільних щіток для захисту 
двигуна

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

№ для замовлення 600378000
грн. з ПДВ

(118,42 €)3777

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

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, 
швидкозатискна гайка, додаткова  
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 n

 Номер для замовлення: 60647600

З автобалансиром

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(203,74 €)6499

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМАКЦІЯ
W 2200-230, 2200 Вт 

nn Надійний пилезахищений двигун
nn Симетричний корпус дозволяє повертати руків‘я на 90 градусів
nn Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях:  
ліворуч, праворуч або зверху
nn Новий дизайн, нова система внутрішньої вентиляції

Технічні характеристики W 2200 - 230
Ø шліфувальних дисків 230 мм
Номін. споживана потужність 2 200 Вт
Віддавана потужність 1 520 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 / хв
Число обертів під навантаженням 4 300 / хв
Крутний момент 13,5 Nm
Вага (без мережевого кабелю) 5,2 кг

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

Номер для замовлення 606435010

W 2200-230

грн. з ПДВ

(92,29€)2944

Можливість 
перевстановити корпус 
на праву чи ліву руку

WE 2200-230, 2200 Вт
nn Надійний пилезахищений двигун
nn Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному 
пуску після переривання енергопостачання 
nn Обмеження пускового струму з плавним пуском 
запобігає ривку інструменту при запуску

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

Технічні характеристики W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків 230 мм
Номінальна споживана потужність 2 200 Вт
Віддавана потужність 1 520 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 / хв
Число обертів під навантаженням 4 300 / хв
Крутний момент 13,5 Нм
Довжина кабелю 4 м
Вага (без мережевого кабелю) 5,2 кг

№ для замовлення 606437000
грн. з ПДВ

(107,98 €)3444

Можливість 
перевстановити корпус 
на праву чи ліву руку

Технічні характеристики W 2400 - 230
Ø шліфувальних дисків 230 мм
Номін. споживана потужність 2 400 Вт
Віддавана потужність 1 600 Вт
Число обертів холостого ходу 6 600 / хв
Вага (без мережевого кабелю) 6,2 кг

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

№ для замовлення 606467000 № для замовлення 606469000

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

№ для замовлення 606474000

Зроблено в Німеччині

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(137,91 €)4399 грн. з ПДВ

(163,71 €)5222

грн. з ПДВ

(149,76 €)4777
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

nn Придатні для грубого та 
проміжного шліфування сталі, 
кольорових металів, дерева та 
пластиків
nn Високий ламельний шар на 
тарілці зі склополотна
nn Рівномірно високий результат 
шліфування
nn Холодне шліфування
nn 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 64,82 грн. 2,03 €
125 x 22,23 P 80 624397000 64,82 грн. 2,03 €

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

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

Неперевершена економія 
коштів: Відрізні та чорнові 
шліфувальні диски M-Calibur
nn 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
nn 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
nn 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

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 89,44 грн. 2,80 €
125 x 7,0 x 22,23 1/25 616291000 196,30 грн. 6,15 €

«M-Calibur» Inox

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

Діаметр x
товщина x 
отвір / мм

№ для за-
мовлення

Ціна з ПДВ, 
грн

Ціна з 
ПДВ, 
євро

125 x 22,23 мм 624307000 175,45 грн. 5,50 €
230 x 22,23 мм 624310000 525,29 грн. 16,47 €

Ламельний шліфувальний диск з  
нормальним корундом „Flexiamant“

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

Діаметр x 
отвір / мм

Розмір 
зернин Артикул

Ціна з 
ПДВ, грн

Ціна з 
ПДВ, євро

125 x 22,23 P 60 623196000 66,35 грн. 2,08 €
125 x 22,23 P 80 623197000 66,35 грн. 2,08 €

Ламельний шліфувальний диск з  
цирконієвим корундом „Novoflex“

 № для замовлення 616359000
грн. з ПДВ

(8,82 €)281

 № для замовлення 630800000

грн. з ПДВ

(9,93 €)317

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

Відрізний диск - Клас якості A 60-R «Novorapid» сталь

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 19,62 грн. 0,62 €

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

Відрізний диск - Клас якості A 30 »Novoflex« сталь

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 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616452000 49,07 грн. 1,54 €

A 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616477000 58,88 грн. 1,85 €

nn Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, 
профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
nn Твердість: твердий
nn З незначним вмістом заліза, сірки та хлору (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
nn 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 20,60 грн. 0,65 €

A 46-T 230 x 1,9 x 22,23 6 600 616274000 58,88 грн. 1,85 €

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

nn Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, 
профілів, дротів
nn Твердість: твердий
nn Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи
nn 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 35,73 грн. 1,12 €

A 46-T 125 x 1,6 x 22,23 12 200 616192000 37,77 грн. 1,18 €

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

nn Тонкий високопродуктивний диск, призначений для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні, бронзи 
тощо, а також нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
nn Твердість: середньої твердості
nn 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 24,20 грн. 0,76 €

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

nn Універсальне застосування в обробці природного та штучного каменю
nn Висока продуктивність різання та довговічність
nn Твердість: середня
nn 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 24,20 грн. 0,76 €

C 30 230 x 3 x 22,23 6 600 616453000 54,96 грн. 1,72 €

Відрізний диск - Клас якості C 30 »Novoflex« камінь

ВІДРІЗНІ ДИСКИ ТУРБОПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ВАШИХ КШМ

Алмазний відрізний диск Universal, 
сегментований

nn Якість Novoflex: клас високої продуктивності для новачків
nn Твердість: середньої твердості
nn Універсальне використання в металообробці
nn Добра продуктивність знімання та тривалий термін експлуатації
nn 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 31,48 грн. 0,99 €

A 24 180 x 6 x 22,23 8 500 616465000 58,88 грн. 1,85 €

A 24 230 x 6 x 22,23 6 600 616468000 84,70 грн. 2,66 €

Зачисний диск - клас якості A 24 «Novoflex» сталь

ЗАЧИСНІ ДИСКИ

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 42,90 грн. 1,34 €
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Фрезерування без перемичок за один робочій прохід 
без утворення пилу. Довбання, свердління, монтування: 
в Metabo знайдуться професійні системні рішення для 
будь-яких робочих операцій. 

Електромонтажні роботи

Фрезерування без перемичок  
за один робочій прохід.

Порада щодо приладдя

Алмазний фрезерувальний диск, 
2-рядний, «professional» UP
Для штроби шириною 20 мм

Алмазний фрезерувальний диск, 
3-рядний, «professional» UP
Для штроби шириною 30 мм

Номінальна споживана потужність 1 900 Вт
Діаметр відрізного диска 125 мм
Регульована глибина різання 10 - 40 мм
Можливе значення ширини паза 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм
Вага (без кабелю живлення) 4,6 кг

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт
MFE 40

Економія часу до 50%: Прорізання пазів без перемичок за допомогою потужного штроборіза та 
 інноваційних алмазних фрезерувальних дисків. Відсутність необхідності видалення середньої 
 перемички, що потребує багато часу. Чудово підходить також для виконання паралельних різів.

ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛІРУВАННЯ

Кутова полірувальна машина  
з електронним управлінням, 1 500 Вт
PE 15–20 RT
Макс. діаметр опорної тарілки 180 мм
Віддавана потужність 1 000 Вт
Кількість обертів холостого ходу 300 - 1 900 /хв
Рівень звукового тиску < 80 дБ (A)
Крутний момент 18 Нм
Різьба шпинделя M 14
Вага без кабелю живлення 2,4 кг

№ для замов.  604040500 

+ 2 алмазні відрізні диски

грн. з ПДВ

(376,14 €)11999
№ для замов. 604040510

грн. з ПДВ

(330,88 €)10555

№ для замов. 628298000
грн. з ПДВ

(96,58 €)3081

№ для замов. 628299000
грн. з ПДВ

(140,04 €)4467

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

№ для замов. 615200000
грн. з ПДВ

(188,06 €)5999

Кутова полірувальна машина  
PE 15-25 Set  
з набором приладдя
nn Ремонтний комплект з потужною полірувальною  
машиною для реставрації балок і структурування  
деревини
nn Максимальна продуктивність за рахунок двигуна  
потужністю 1 500 Вт і потужного планетарного редуктора
nn Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC)  
з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів,  
що вимагається властивостями матеріалу і залишається  
константною під навантаженням
nn Скоба-рукоятка, що регулюється без використання  
інструментів, для безпечного і рівномірного ведення  
під час роботи
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
nn Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

№ для замовлення 615250500

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові  
щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий чемодан

грн. з ПДВ

(282,10 €)8999
Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, 
 ріжковий гайковий ключ, відсікач, 
пластиковий кофр

Надзвичайно тихий < 80 дБ (A)
завдяки новому потужному планетарному редуктору з висо-
ким крутним моментом

Полірування із задоволенням
завдяки перемикачу швидкості з функцією блокування та 
змінному числу обертів. Через це полірувальна  суміш не роз-
бризкується і полірування можна  контролювати навіть на 
краях.

Порада щодо приладдя

Опорна тарілка з липучками 147 мм 
M14

 Номер для замовлення 623288000
грн. з ПДВ

(10,95 €)349
Полірувальна губка на липучках, 
груба 160x25 мм
 Номер для замовлення 624915000

грн. з ПДВ

(4,84 €)154

Полірувальні Диски на липучці, 
обтягнуті овчиною, 160 мм
 Номер для замовлення 631217000

грн. з ПДВ

(8,57 €)273

Полірувальна повсть на липучках, 
тонка 160х25 мм
 Номер для замовлення 624968000

грн. з ПДВ

(4,84 €)154
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Технічні характеристики SR 2185 SRE 3185 (мал.)
Шліфувальна плита 92 x 184 мм 92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході 22.300 /хв 8.800 - 22.300 /хв
Номінальна споживана потужність 200 Вт 200 Вт
Вага (без мережевого кабелю) 1,5 кг 1,5 кг
Електроніка Vario (V) - є

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

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилу

в пластиковому чемодані

 № для замовлення 600442000 № для замовлення 600441500

 № для замовлення 600443000  № для замовлення 600444000

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

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

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

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт

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

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

 № для замовлення 600131000  № для замовлення 600129000

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

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

грн. з ПДВ

(86,03 €)2744 грн. з ПДВ

(101,02 €)3222

грн. з ПДВ

(137,90 €)4399 грн. з ПДВ

(165,48 €)5279

грн. з ПДВ

(94,03 €)2999грн. з ПДВ

(76,62 €)2444

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

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

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

Номер для замовлення 600065500 Комплектація:  
Касета для збирання 
пилу, 1 складчастий 
фільтр, чемодан

nn 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 112,71 грн. 3,53 €

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

125 P 60 5 шт. 631227000 51,04 грн. 1,60 €

150 P 80 5 шт. 624003000 78,69 грн. 2,47 €

125 Набір (2 x P 60,  
2 x P 120, 2 x P 240) 6 шт. 631232000 66,99 грн. 2,10 €

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

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

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

nn 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 253,07 грн. 7,93 €

150 P 60 25 шт. 624029000 202,34 грн. 6,34 €

грн. з ПДВ

(41,80 €)1333 грн. з ПДВ
(41,80 €)1333 грн. з ПДВ

(43,18 €)1377

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 226,49 грн. 7,10 €

125 середньої твердості з перфорацією SXE 3125 624739000 379,61 грн. 11,90 €

150 середньої твердості з перфорацією
(6 отворів) SXE 450 Duo 631158000 379,61 грн. 11,90 €

150 середньої твердості з перфорацією
(6 або 8 отворів) SXE 3150 624740000 505,08 грн. 15,83 €

Опорні диски з липучкою

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

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

SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт

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

 № для замовлення 611350000
грн. з ПДВ

(161,61 €)5155

Набір FSR+FSX200 
 з приладдям

Комплектація:  
 (25x631583000, 
10x625619000 P40), 
сумка

 № для замовлення 690590000
грн. з ПДВ

(107,66 €)3434

Плоскошліфувальна машина FSR 200 In-
tec, 200 Вт  
+ Ексцентрикова шліфувальна машина  
    FSX 200 Intec, 240 Вт  
+ сумка для інструментів

25 шліфувальних 
 підошв  

10 шліфувальних 
 підошв 
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АКЦІЯ
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

Номер для замовлення 601040000

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

Комплектація (601030500)
Пилка для дерева, пилка для  
металу, шестигранний ключ,  
пластиковий 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

STEB 65 Quick, 450 Вт 
nn Metabo Quick для заміни пилкового полотна без 
 інструментів 
nn Електроніка Vario (V) для регулювання частоти ходів 
 відповідно до якостей матеріалу 
nn Функція здування тирси для вільного огляду місця 
 обробки 

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

STE 100 Quick, 710 Вт
nn Високоточне розпилювання з урахуванням  
властивостей матеріалу завдяки регулюванню  
частоти ходів та низькій напрямній пиляльного  
полотна з пружинними опорами
nn Metabo Quick для заміни пиляльного полотна  
без інструментів, з автоматичним викидом
nn Функція видування стружки забезпечує вільну  
видимість зони розпилу
nn Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic  
(VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає  
властивостям матеріалу та залишається  
незмінною під навантаженням

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,  
шестигранний ключ

№ для замовлення 623968000

Комплект пилок з 
3 предметів
nn Для деревини та металу

nn Пиляльні полотна з високовуглеце-
вої сталі / пиляльні  
полотна з високоякісної швидкорі-
жучої сталі

№ для замовлення 623645000

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

nn Пиляльні полотна з високовуглеце-
вої сталі / пиляльні  
полотна з високоякісної швидкорі-
жучої сталі

№ для замовлення 623599000

Комплект пилок з 
10 предметів
nn Для деревини, металу та полімер-
них матеріалів

№ для замовлення 601030000

№ для замовлення 601030500

№ для замовлення 601041500 № для замовлення 601100000

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

грн. з ПДВ

(45,28 €)1444

грн. з ПДВ

(61,10 €)1949

грн. з ПДВ

(87,74 €)2799 грн. з ПДВ

(94,01 €)2999

грн. з ПДВ

(6,63 €)212

грн. з ПДВ

(2,50 €)79,75

грн. з ПДВ

(1,83 €)58,48

грн. з ПДВ

(81,47 €)2648

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 669,44 грн. 20,99 €

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 400,67 грн. 12,56 €

32 л для ASA 32 L, ASA 1202 (5 шт.) 631757000 494,38 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 1218,85 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 734,76 грн. 23,03 €

для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox 630299000 727,32 грн. 22,80 €

ASA 25 L PC, 1250 Вт
nn Пилосмок для сухого / вологого прибирання  
з допуском для промислового застосування
nn PressClean (очищення під тиском): ручне  
очищення фільтру сильним повітряним потоком  
при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
nn Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні 
рідини, як тільки контейнер заповнено
nn 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 алюмі-
нію, складчастий фільтр з поліефі-
ру,  
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

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
nn Пилосмок для сухого / вологого прибирання з 
допуском для промислового застосування
nn Ідеальний для мобільного використання 
завдяки малій вазі і компактності
nn Захист користувачів: сертифікат відповідно до 
норм ЄС для пилу класу L
nn Автоматичне відключення пилосмоку при 
збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
nn 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
nn Пилосмок для сухого / вологого прибирання з 
допуском для промислового застосування
nn Захист користувачів: сертифікат відповідно до 
норм ЄС для пилу класу L
nn Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні 
рідини, як тільки контейнер заповнено
nn 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 

№ для замовлення 602012000 № для замовлення 602013000

№ для замовлення 602014000

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

№ для замовлення 602015000

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм /  
3,5 м), проміжна деталь рукоятки,  
2 всмоктувальні трубки (хромовані), 
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

грн. з ПДВ

(122,23 €)3899 грн. з ПДВ

(168,55 €)5377

грн. з ПДВ

(183,77 €)5862 грн. з ПДВ

(213,15 €)6799

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ БЕЗ ПЕРЕРВ

623693000 T118G 25 шт. по ст. та кольо-
ровим металам, 51х0,7мм

484,88 грн 15,20 €

623676000 T123X 5 шт. по ст.та кольо-
ровим металам, 74мм

186,30 грн 5,84 €

623677000 T345XF 5 шт. по дереву з 
цвяхами, 106мм

280,72 грн 8,80 €

623617000 T234X 25 шт. по дереву, 
ДСП, 91мм

979,97 грн 30,72€

623603000  T744D 5 шт. по дереву, 
155мм

319,00 грн 10,00 €

623608000 T101BR 25 шт. по дереву, 
75х2,5мм

638,00 грн 20,00 €

623624000 T101AO 25 шт. по дереву, 
51х1,4мм

586,96 грн 18,40 €

623691000 T101B 25 шт. по дер.,точн.
різ.,75х2,5мм

418,53 грн 13,12 €

623703000  T101B 100 шт. по дереву, 
ДСП, ДВП, 74мм

1495,47 грн 46,88 €

623609000  T101D 25 шт. по дереву, 
75х4мм 

398,11 грн 12,48€

623704000  T101D 100 шт. по дереву, 
75х4мм

1520,99 грн 47,68 €

623690000 T144D 25 шт. по дереву, 
75х4мм

375,14 грн 11,76 €

623712000 T144D 100 шт. по дереву, 
75х4мм

1276,00 грн 40,00€
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Нова система напрямних шин:  

точна та безпечна робота.

Напрямні шини FS

Довжина № для  
замовлення

Ціна з ПДВ,  
грн

Ціна з ПДВ,  
євро

80 см 629010000 2017,79 грн 63,25 євро
160 см 629011000 3437,11 грн 107,75 євро
160 см із сумкою 629011700 4621,33 грн 144,87 євро
250 см 629013000 6161,77 грн 193,16 євро
310 см 629014000 6931,99 грн 217,30 євро

№ для  
замовлення

Ціна з ПДВ,  
грн

Ціна з ПДВ, 
євро

Сумка FST 629020000 924,27 грн 28,97 євро
Швидкозатискна струбцина FSSZ 629021000 2001,61 грн 62,75 євро
З’єднувач FSV 629022000 2679,60 грн 84,00 євро
Захист від сколювань FSS 629023000 642,94 грн 20,15 євро
Гладке покриття FSG 629024000 1209,05 грн 37,90 євро
Адгезивне покриття FSH 629025000 602,51 грн 18,89 євро
Кутовий упор FSW 629026000 2422,15 грн 75,93 євро

Системне приладдя 

Захист від сколювання
зменшує небезпеку пошкодження  
при розпилюванні

Безпечне, надійне утримування
та захист поверхні інструменту завдяки  
адгезивному покриттю

Надійна фіксація
З отворами для фіксації напрямної на  
заготовці та зберігання у підвішеному стані

Комплектація
Занурювальне пиляльне  
полотно 32 мм HCS  
(деревина), трикутна  
шліфувальна пластина 93 мм  
з липучками, адаптер для  
підключення пилосмоку,  
мультиадаптер

Універсальний різак 
MT 400 Quick
nn Швидкий та потужний завдяки комбінації  
великого кута  осциляції 3,2° та  
VTC-електроніки
nn Система Metabo Quick дозволяє змінювати 
приладдя швидко та зручно
nn Тримач інструментальних насадок для  
максимальної сумісності з приладдям OIS, 
Starlock та ін.

Технічні характеристики MT 400 Quick
Номінальна спожив. потужність 400 Вт
Частота коливань  холост. ходу 11 000 - 18 500 / хв
Кут осциляції ліворуч / праворуч 1,6 °
Шліфувальна пластина,  
розмір від кута до кута

 
93 мм

Вага (без мережевого кабелю) 1,4 кг

Сумісність з OIS та Starlock

№ для замовлення 601406000

Кругла щітка із синтетичних 
матеріалів 100x70 мм

Кругла щітка зі сталевого 
дроту Inox 100x70 мм

№ для замовлення 623505000

№ для замовлення 623503000

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

nn З нержавіючим дротом. Для чищення 
зварювальних швів, видалення 
задирок, видалення корозії, надання 
поверхні шорсткості

Полірувальна щіткова машина  
SE 17-200 RT
nn Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, 
сатинування, чищення та дзеркального полірування,  
напр., високосортної сталі
nn Максимальна продуктивність за рахунок двигуна 
потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного  
редуктора
nn Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що 
забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
nn Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом  
від пилу для тривалого терміну експлуатації
nn Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic  
(VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з  
кількістю обертів, що вимагається властивостями 
матеріалу і залишається константною під  
навантаженням

Технічні характеристики SE 17-200 RT
Номінальна споживана потужність 1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу 800 - 3 000 / хв
Діаметр шліф. інструменту 100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту 50 - 100 мм
Вага без кабелю 2,9 кг

Комплектація
 Додаткова рукоятка

№ для замовлення 602259000

Полірувальна щіткова машина з  
набором приладдя SE 17-200 RT Set

Комплектація  
Додаткова рукоятка,  
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 (Ø105x100мм; P180), 
сталевий ящик для перенесення

 № для замовлення 602259500

грн. з ПДВ

(125,36 €)3999

грн. з ПДВ

(219,40 €)6999

грн. з ПДВ

(64,09 €)2044

грн. з ПДВ

(68,95 €)2199

грн. з ПДВ

(393,57 €)12555

ПРЕКРАСНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ ЗАДАЧ

Універсальний різак MT 400 Quick Set 
з набором приладдя

Комплектація  
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина); пластиковий кофр; сегментне 
пиляльне полотно 85 мм BiM (деревина + метал); шабер, жорстко закріплений 52 мм 
HCS; трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 шліфувальних аркушів на 
липучках 93 мм P 80; 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 120; адаптер для 
підключення пилососу; мультиадаптер; чемодан для інструменту

№ для замовлення 601406500
грн. з ПДВ

(166,11 €)5299

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

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

Технічні характеристики KS 55 / 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

Номер для замовлення 600955000Номер для замовлення 600855000

KS 55 KS 55 FS лита підошва

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

№ для замовлення 600542000

Ручна циркулярна пила 
KS 66, 1400 Вт

Зроблено в Німеччині

грн. з ПДВ

(90,88 €)2899 грн. з ПДВ

(103,42 €)3299

грн. з ПДВ

(250,75 €)7999

628002000 Пильний диск 160х2,2х20, НW/CT 10 WZ power cut 474,55 грн 14,88 €

628031000 Пильний диск 160x2,2x20, HW/CT 24 WZ precision cut 843,06 грн 26,43 €

628071000 Пильний диск 160x2,2х20, НМ 30 WZ multi cut 863,93 грн 27,08 €

628072000 Пильний диск 160x2,2х20, НМ 42 WZ multi cut 905,07 грн 28,37 €

628073000 Пильний диск 160x2,2x20, HW/CT 54 WZ multi cut 1063,06 грн 33,32 €

628004000 Пильний диск 190x2,6x20, HW/CT 14 WZ power cut 542,12 грн 16,99 €
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Монтажна пила CS 23-355
nn Для однофазного перемінного струму
nn Для потужного та швидкого різання профілів, труб та 
прутків зі сталі, чавуна, алюмінію та інших кольорових 
металів
nn Двигун та редуктор на підшипниках для великих 
навантажень
nn Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
nn Швидкозатискний пристрій з плавною зміною кута від 
-15° до 45°
nn Безпечна робота завдяки щитку для відведення іскор із 
змінним положенням
nn 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

Відрізний диск   

по металу 

Flexiamant Super 

A30-R / A36-S, 

350x3,0мм

№ для замовлення 616327000

Технічний фен  
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
nn Хвостовик 6 мм
nn 5 шт.
 Номер для замовлення 628403000

№ для замовлення 602335000

№ для замовлення 601650000

№ для замовлення 602060000

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

Комплектація
Цанговий затискач 6 
мм, 2 гайкових ключі 

Прямошліфувальна машина 
GE 710 Compact, 710 Вт
nn Особливо зручний завдяки малим розмірам
nn Електронне миттєве відключення двигуна при 
блокуванні приладдя

№ для замовлення 600615000
Комплектація
Цанговий затискач  
6 мм, гумова  
захисна накладка,  
1 гайковий ключ 

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

Прямошліфувальна машина 
GE 710 Plus, 710 Вт
nn Фіксатор шпинделя для легкої заміни 
приладдя 
nn Електронне миттєве відключення двигуна при 
блокуванні приладдя

№ для замовлення 600616000

№ для замовлення 630005000

№ для замовлення 630001000

№ для замовлення 630003000

№ для замовлення 630006000

Широке сопло 50 мм

Редукційне сопло 9 мм

Струменеве сопло 75 мм

Щілинна насадка

Технічний фен 
HE 23-650 Control, 2300 Вт

Технічні характеристики HE 23-650 Control

Об’єм повітря 150 / 250 / 150 / 500 л / хв

Температура повітря 50 / 50 - 650 °C

Номінальна спож. потужність 2 300 Вт

Вага (без кабелю) 0.9 кг

№ для замовлення 602365000

грн. з ПДВ

(142,79 €)4555 грн. з ПДВ

(4,06 €)129

грн. з ПДВ

(31,99 €)999
грн. з ПДВ

(61,99 €)1977 грн. з ПДВ

(87,07 €)2777

грн. з ПДВ

(4,28 €)136

грн. з ПДВ

(4,02 €)128

грн. з ПДВ

(8,40 €)268

грн. з ПДВ

(7,38 €)235

грн. з ПДВ

(92,03 €)2936

грн. з ПДВ

(124,68 €)3977 грн. з ПДВ

(139,32 €)4444

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Жорсткі умови праці, складні задачі, підвищені вимоги до  
безпеки роботи. Metabo  пропонує оптимальні системні  
рішення для комфортного та точного виконання робіт. Ударні 
гайковерти Metabo надзвичайно потужні, мають високий  
крутний момент і здатні впоратися з будь-якими задачами.

Для складних задач

Ударний гайковерт  
SSW 650, 650 Вт
nn Надзвичайно потужний для виконання 
найскладніших задач
nn Робота з високим крутним моментом та низьким 
зворотнім реактивним крутним моментом при 
віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні 
приладдя)
nn Електроніка Vario (V) – управління числом обертів 
відповідно до властивостей матеріалу
nn 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

№ для замовлення 602204000
грн. з ПДВ

(188,06 €)5999

Порада щодо приладдя

Приладдя для ударних гайковертів

Набір торцевих голівок 
1/2’’ (10-24 мм) 10 шт. 
(10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 
22, 24)

 Номер для замовлення 628831000
грн. з ПДВ

(53,30 €)1699

Набір торцевих голівок 
1/2’’ (17, 19, 21 мм) 3 шт. 
для легкосплавних дисків

 Номер для замовлення 628833000
грн. з ПДВ

(28,63 €)913

Подовжувач 1/2’’ ударо-
стійкий

 Номер для замовлення 628832000
грн. з ПДВ

(10,30 €)329

Адаптер
з 1/2’’ на 1/4’’

 Номер для замовлення 628836000
грн. з ПДВ

(8,12 €)259

№ для замовлення 628351000

грн. з ПДВ

(10,26 €)327

№ для замовлення 628364000

Твердосплавна фреза 12,7x32x77 мм 
у формі язика полум’я (Н-форма)

грн. з ПДВ

(27,68 €)883

Твердосплавна фреза 9,6x8x54 мм 
куляста, (куля / D-форма)
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АКЦІЯ
Фрезер OFE 738,  
710 Вт

Технічні характеристики OFE 738
Кількість обертів холостого ходу 13 000 - 34 000 /хв 
Отвір цангового затискача 8 мм 
Вага без кабелю 3,0 кг
Довжина кабелю 4 м

Номер для замовлення 600738000

Комплектація
Паралельний упор, 
з’єднувальна деталь 
для пиловидалення, 
гайковий ключ

nn Відмінні результати шліфування завдяки по-
тужному двигуну та прецизійному руху стрічки
nn Швидка заміна шліфувальної стрічки без ін-
струментів
nn Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю 
стрічки, що відповідає властивостям матеріалу 
та залишається незмінною під навантаженням
nn Регулювальне колесо для установки швидкості 
стрічки
nn З антистатичним мішком для стружки для ро-
боти без підключення пристрою для видалення 
пилу
nn Додаткова рукоятка для точного ведення ін-
струменту
nn Платформа для стаціонарного використання 
встановлюється без додаткових інструментів 
за декілька секунд
nn З паралельним упором для точного ведення 
оброблюваної деталі пристаціонарному вико-
ристанні

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

№ для замовлення 600375000

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

№ для замовлення 601229000

Шабельна пила SSE 1100
nn Швидке просування пилки завдяки потужно-
му двигуну
nn Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лит-
тя під тиском
nn Metabo Quick для заміни пиляльного полотна 
без інструментів
nn Пиляльне полотно обертається на 180° для 
зручної роботи з предметами, розташовани-
ми над головою
nn Електроніка Vario (V) для управління часто-
тою ходів відповідно до властивостей матері-
алу
nn Обмежувач глибини різу регулюється без ін-
струменту для оптимального використання 
пиляльного полотна та розширення сфер за-
стосування

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

№ для замовлення 606177500

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, плас-
тиковий чемодан

Шліфувальна машина з довгою ручкою 
LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

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

№ для замовлення 600136000 № для замовлення 600103000**Загальну довжину можна 
збільшити до 2,1 м з додатковим 
подовжувачем (приладдя 
626665000)

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

№ для замовлення 618121000

№ для замовлення 630886000

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

Технічні характеристики HO 26-82
Ширина рубанка 82 мм
Глибина рубанка регулюється 0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу 9 мм
Кількість обертів холостого ходу 17 000 / хв
Вага без кабелю 2,7 кг

Комплектація 
1 двосторонній стругальний ніж в комплекті, пара-
лельний упор, шаблон для налаштування,  
з’єднувальна деталь для пиловидалення, адаптер для 
відведення стружки, текстильний мішок для пилу,  
шестигранний ключ

Рубанок HO 26-82, 620 Вт
nn Легкий і зручний універсальний рубанок для стругання, 
вибірки чвертей і зняття фасок
nn Безступінчасте регулювання глибини стругання та гли-
бини фальцю
nn Фрезерована по всій площині підошва рубанка з алюмі-
нієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для про-
стого зняття фаски
nn Паралельний упор для точного ведення рубанка
nn Нековзна накладка на рукоятку Softgrip

 № для замовлення 602682000

грн. з ПДВ

(233,35 €)7444
грн. з ПДВ

(318,50 €)10160

грн. з ПДВ

(199,97 €)6379

грн. з ПДВ

(124,44 €)3970

грн. з ПДВ

(595,58 €)18999 грн. з ПДВ

(457,65 €)14599

грн. з ПДВ

(141,03 €)4499

грн. з ПДВ

(19,42 €)619
грн. з ПДВ

(8,00 €)255

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою 
BAE 75, 1010 Вт Порада щодо приладдя

Набір фрез, 6 шт.

Набір фрез, 15 шт.

№ для замов. 631040000
грн. з ПДВ

(18,59 €)593

№ для замов. 631039000
грн. з ПДВ

(45,96 €)1466

Порада щодо приладдя
По металу S1122EF 
2 шт. BiM 225мм х 0,9/1,4мм.

№ для замов. 631095000
грн. з ПДВ

(6,35 €)203
Дерево+цвяхи S1122VF 
2 шт. BiM 225мм x 0,9/1,8-2,6

№ для замов. 631097000
грн. з ПДВ

(6,35 €)203
Дерево, також вологе S1531L 
2 шт. HCS 240мм x 1,5/5 мм

№ для замов. 631139000
грн. з ПДВ

(5,95 €)190
Цегла, пористий бетон, 
1 шт. 305 x 1,5 мм/12,7 expert

№ для замов. 631917000
грн. з ПДВ

(26,33 €)840

Порада щодо приладдя

Твердосплавні двосторонні 
ножі рубанка, 2 шт.

Твердосплавні двосторонні 
ножі рубанка, 10 шт.

№ для замов. 630282000
грн. з ПДВ

(8.52 €)272

№ для замов. 630272000
грн. з ПДВ

(31,76 €)1013
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

 № 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)

 № для замовлення 606162000

LD 30 

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

LD 30 

LD 60 

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

 № для замовлення 619125000

Міксер RWE 1020
nn Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера 
процес перемішування не потребує великих зусиль
nn Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від 
пошкоджень, безпечного розташування та відсутності 
ковзання під час прихиляння до стіни
nn Вихід кабелю, розташований збоку, зменшує можливість 
його пошкодження
nn Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту 
від пилу та бруду
nn Захисна кришка двигуна забезпечує захист від водяних 
бризок та різноманітного бруду
nn Електроніка Vario (V) – управління числом обертів 
відповідно до властивостей матеріалу

Технічні характеристики RWE 1020
Номінальна споживана потужність 1 020 Вт
Кількість обертів холостого ходу 0 - 900 / хв
Макс. діаметр насадки міксера 120 мм
Вага без кабелю 3.1 кг

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2 

№ для замовлення 614044000

Точило DS 150, 350 Вт
nn Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
nn Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; 
низький рівень шуму та вібрації
nn Двигун для однофазного перемінного струму
nn Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та простої 
заміни диску
nn Велике скло для захисту очей від іскор
nn Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості

Технічні характеристики DS 150
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір) 150 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження 2 980 /хв
Номінальна споживана потужність 350 Вт
Крутний момент 1,1 Нм
Вага 9,5 кг

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

 № для замовлення 619150000

Точило DS 200, 600 Вт (однофазний струм)
Точило DSD 200, 750 Вт (трифазний струм)
nn Особливо потужна машина для великих навантажень
nn Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; 
низький рівень шуму та вібрації
nn Захисний кожух з штифтовим кріпленням для швидкої та простої 
заміни диску
nn Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після 
переривання енергопостачання

Технічні характеристики DS 200 DSD 200
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір) 200 x 25 x 32 мм 200 x 25 x 32 мм
Оберти без навантаження 2 980 /хв 2 980 /хв
Номінальна споживана потужність 600 Вт 750 Вт
Крутний момент 2.6 Нм 7.2 Нм
Вага 16.6 кг 17.2 кг

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

 № для замовлення 619200000  № для замовлення 619201000

грн. з ПДВ

(170,92 €)5452

грн. з ПДВ

(76,63 €)2444 грн. з ПДВ

(104,50 €)3333

грн. з ПДВ

(72,08 €)2299

грн. з ПДВ

(94,03 €)2999

грн. з ПДВ

(133,53 €)4259 грн. з ПДВ

(136,63 €)4359

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт,  
2 швидкості 
Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера 
процес перемішування не потребує великих зусиль

nn Двоступеневий редуктор для високого крутного 
моменту
nn Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від 
пошкоджень, безпечного розташування та відсутності 
ковзання під час прихиляння до стіни
nn VTC повнохвильова електроніка
nn Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту 
від пилу та бруду
nn Контрольований плавний пуск

Технічні характеристики RWEV 1600-2
Номінальна споживана потужність 1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу 0 - 470 / 0 - 680 / хв
Макс. діаметр насадки міксера 160 мм
Кількість передач 2
Рекомендований об’єм суміші 90 л
Вага без кабелю 4,5 кг

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2 

№ для замовлення 614047000
грн. з ПДВ

(338,44 €)10796

Багатолінійний лазерний  
нівелір  MLL 3-20

 № для замовлення 606167000
грн. з ПДВ

(525,94 €)16777
 З самовирівнюванням, горизонтальна лінія 
360°, дві вертикальні лінії, мішень відбиваюча, 
настінне кріплення, лазерні окуляри, 4 бата-
рейки AA 1,5 В (LR6) - 10 годин роботи без за-
рядки/заміни, різьба під штатив 5/8", в Metaloc
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

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

nn Компактна та легка машина, зручно переносити в одній 
руці
nn Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам 
для перенесення та блокуванню пиляльної голови
nn Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском 
для найважчих умов
nn Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому 
подовженню каналу всмоктування

Комплектація
Твердосплавний пиляльний 
диск, 2 інтег ровані розширення 
столу, затискач для заготовки, 
інструмент для заміни 
пиляльного 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

№ для замовлення 612216000

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

№ для замовлення 602540000

KGSV 216 M з тяговою функцією та регулятором 
обертів
nn Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання кількості 
обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже  
незмінною під навантаженням
nn З плавним пуском для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
nn Потужний двигун

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  
Multi Cut (60 зубців), 2 вбудовані розши-
рення столу, упор для відрізання, за-
тискач для матеріалу, інструмент для 
замінипиляльного диску, моток для ка-
белю, мішок для збирання тирси 

З регулюванням обертів

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 сто-
лу, упор для відрізання, затискач для 
матеріалу, інструмент для заміни пи-
ляльного диску, моток для кабелю,  
мішок для збирання тирси 

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

 № для замовлення 619260000

 № для замовлення 619261000

грн. з ПДВ

(124,68 €)3977

грн. з ПДВ

(191,17 €)6098

грн. з ПДВ

(250,75 €)7999

грн. з ПДВ

(667,68 €)21299

грн. з ПДВ

(285,25 €)9099

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією  
і системою симетрично регульованих упорів
nn Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної 
рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
nn Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому 
перенесенню кутів з малки на систему упорів
nn Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, 
не вимагаючи вільного простору позаду пили
nn Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для 
пиляння алюмінієвих профілів та пластику

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

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

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

№ для замовлення 629005000

№ для замовлення 629006000

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

6432,34

грн. з ПДВ
(201,64 €)

5674,05 грн. з ПДВ
(177,87 €)

KSU 100
nn Загальна довжина 100 см
nn Вага 16 кг

№ для замовлення 629004000

3851,11 грн. з ПДВ
(120,72 €)

№ для замовлення 629007000

KSU 251 Mobile (мал.)
nn Загальна довжина 121- 240 см
nn Вага 31кг

9941,93грн. з ПДВ
(201,64 €)

грн. з ПДВ
(311,66 €)

KSU 401 

KSU 251 Mobile



48 49

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Номер для замовлення 619003000

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

KGS 305 M з тяговою функцією 
nn  Дуже добре підходить для різання панелей  
шириною до 305 мм та брусів товщиною до 100 мм
nn  Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо 
потужному універсальному двигуну та великому 
пиляльному диску
nn Обмеження пускового струму
nn 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
nn Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та 
великому пиляльному диску
nn Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутовою зоною для 
зворотного розпилу
nn Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
nn Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
nn 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

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

№ для замовлення 619305000

№ для замовлення 0103150000

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

№ для замовлення 619004000

«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 1199,00 грн. 37,59 €

Ø 216 HW/CT 216x30, 20 WZ 5°neg. KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 
Xact / KGSV 72 Xact SYM 628230000 899,00 грн. 28,18 €

«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 199,99 грн. 6,27 €

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg. KS 254 Plus / KGS 254 /KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus 628061000 299,99 грн. 9,40 €

Ø 305 HW/CT 305x30, 56 WZ 5°neg KS 305 Plus / KGS 305 628064000 633,33 грн 19,85 €

«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 1499,00 грн. 46,99 €

Ø 254 HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg. KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus 628221000 888,00 грн. 27,84 €

Ø 305 HW/CT 305x30, 84 WZ 5° neg. KS 305 Plus / KGS 305 628229000 1999,00 грн. 62,66 €

Ø 315 HW/CT 315x30, 84 WZ 5° neg. KGS 315 Plus / KGS 305 628225000 1999,00 грн. 62,66 €

Ø 254 HW/CT 254x30, 40 WZ 20° TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 /  
TS 36-18 LTX BL 254 628059000 980,56 грн. 30,74 €

«Multi cut»: для надзвичайно чистих розпилів у  
твердій та м'якій деревині, максимальний строк екс-
плуатації навіть при роботі з алюмінієм та ламінатом

Підходить для № для  
замовлення

Ціна
з ПДВ, грн.

Ціна
з ПДВ, євро

Ø 216 HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TR,  5° neg. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216 628083000 1655,00 грн. 51,88 €

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 1277,00 грн. 40,03 €

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ 5° TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 / 
TS 36-18 LTX BL 254 628093000 1327,04 грн. 41,60 €

Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg. KGS 305 628091000 2180,98 грн. 68,37 €

Ø 315 HW/CT 315 x 30, 96 FZ/TZ,  5° neg. KGS 315 Plus, KGS 305 628226000 2180,98 грн. 68,37 €

грн. з ПДВ

(320,45 €)10222

грн. з ПДВ

(344,78 €)10998

грн. з ПДВ

(909,07 €)28999

грн. з ПДВ

(564,23 €)17999

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ
Порада щодо приладдя

Спрей для технічного обслуго-
вування і догляду, 400мл.

•n Запобігає склеюванню 
деревинного пилу;

•n Підвищує ковзання дета-
лей на робочому столі;

•n Висока здатність чищен-
ня

№ для замов. 0911018691
грн. з ПДВ

(6,65 €)212
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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

Рейсмусовий верстат DH 330,  
1800 Вт
nn Ідеальний для мобільного використання завдяки  
малій вазі
nn Встановлення постійної товщини стругання  
заготовок завдяки фіксаторам
nn Потужний універсальний двигун для стабільної  
подачі та рівномірної обробки заготовки
nn Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному  
пуску після переривання енергопостачання
nn Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
nn Прецизійне регулювання товщини стружки для  
швидкого та точного стругання
nn Блокування стругального механізму запобігає  
ненавмисній зміні налаштувань знімання стружки
nn 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

Стругальні верстати 
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

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

Комплектація 
Вбудовані одноразові дво-
сторонні ножі, поворотний 
фуговальний упор

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

Стрічкові пили 
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)

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

Настільна циркулярна пила 
TS 254, 2000 Вт
Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним 
зубом (40 зубців), підставка, гумові шини, пара-
лельний упор, кутовий упор,  
подовження столу, розширення столу (справа), 
відділення для 
дисків, пристрій для всмоктування стружки, про-
гумований кабель (3 м), штовхач

№ для замовлення 600667000№ для замовлення 600676000

№ для замовлення 0103152000

№ для замовлення 0103152100

№ для замовлення 600668000

Номер для замовлення 0200033000

№ для замовлення 0114026100№ для замовлення 0114026000

№ для замовлення 619010000№ для замовлення 619009000

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

Установка для 
всмоктування 
стружки SPA 1200 

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

nn Фільтр для очищення відпрацьованого 
повітря для (напів-) стаціонарних 
деревообробних машин 
nn Фільтрувальний матеріал класу пилу L
nn Швидка зміна місця роботи завдяки 

надійним коліщатам та простоті 
підключення
nn Інтегроване заземлення для захисту від 

електростатичного заряджання
nn Великий вибір комплектуючих: 

автоматика для увімкнення, 
фільтрувальні картриджі, шланги та 
перехідники
nn Неперекидна рама з мішком для стружки, 

що спирається на неї

№ для замовлення 601205000

Стрічкова пила 
BAS 261 Precision 

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

№ для замовлення 619008000

Комплектація 
A6 Універсальне полотно для  
стрічкової пили, паралельний упор,  
кутовий упор, перехідник системи 
всмоктування стужки  

(для Ø 44, 58, 100 мм)

грн. з ПДВ

(431,89 €)13777 грн. з ПДВ

(470,20 €)14999 грн. з ПДВ

(708,45 €)22599

грн. з ПДВ

(247,29 €)7888

грн. з ПДВ

(320,45 €)10222

грн. з ПДВ

(303,37 €)9677

грн. з ПДВ

(456,28 €)14555

грн. з ПДВ

(786,82 €)25099

грн. з ПДВ

(476,47 €)15199
грн. з ПДВ

(212,46 €)6777

грн. з ПДВ

(786,82 €)25099

грн. з ПДВ

(479,61 €)15299

АКЦІЯ

Додаткова 
комплектація  
TS 216:
підставка, ебонітові 
шини

Настільна циркулярна пила, 1500 Вт 
TS 216 з підставкою  
та ходовим візком
nn Інтегрована підставка зі стабільного 
алюмінію, литого під тиском (подана 
заявка на патент): розкладається за 
секунди, зі стійким положенням (лише 
TS 216)
nn Прецизійне розсувне розширення та 
подовження столу для надвеликої 
поверхні опори
nn 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

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

Настільні циркулярні пили 
TKHS 315 C - 2,0 WNB 
TKHS 315 C - 2,8 DNB

Технічні характеристики TS 216 Floor TS 216 TS 254
Розміри Д x Ш x В 670 x 650 x 355 мм 670 x 730 x 355 мм 740 x 750 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45° 63 мм / 43 мм 63 мм / 43 мм 87 мм / 54 мм
Максимальна ширина різан-
ня на паралельному упорі 425 мм 425 мм 630 мм

Диск Ø 216 x 30 мм Ø 216 x 30 мм Ø 254 х 30 мм
Вага 23,2 кг 28,5 кг 33,4 кг

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Порада щодо приладдя

2 стругальні ножі HSS для DH 330/316  
для моделей з 2006 року випуску 
nn Для всіх м’яких та твердих порід деревини
nn Можна багато разів заточувати
nn Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

№ для замовлення 0911063549
грн. з ПДВ

(45,28 €)1444

TS 216 Floor TS 216 TS 254

Технічні характеристики UK 333
Макс. висота розрізу 90 / 45° 70мм / 49 мм
Диск Ø 220 x 30 мм
Кількість обертів 1800 - 4500 об/хв
Потужність 2,2 кВт
Вага 35,9 кг

Комплектація UK 333
Твердосплавний диск з 
перемінним зубом (36 зу-
бців); універсальний 
упор;, підставка,штовхач

№ для замовлення 0103330000
грн. з ПДВ

(1724,12 €)54999

UK 333 Циркулярна пила з 
нижньою тягою, 
2.2кВт

Технічні характеристики SPA 1702
Максимальна сила всмоктування 1.730 Па
Максимальний потік повітря 1010 м³/г
Об’єм мішка для стружки 90 л
Вага 24 кг

Установка для всмокту-
вання стружки 
SPA 1702 

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

nn Збільшена фільтруюча поверхня до 1,1м³
nn Фільтрувальний матеріал класу пилу L
nn Швидка зміна місця роботи завдяки 

надійним коліщатам та простоті 
підключення
nn Інтегроване заземлення для захисту від 

електростатичного заряджання
nn Великий вибір комплектуючих: 

автоматика для увімкнення, 
фільтрувальні картриджі, шланги та 
перехідники
nn Неперекидна рама з мішком для стружки, 

що спирається на неї

№ для замовлення 0130170100
грн. з ПДВ

(463,24 €)14777

nn Повнохвильова електроніка 
Vario Constamatic (VC)
nn Довжина протяжки 333 мм

Порада щодо приладдя

WAXILIT, 70 гр

№ для замов. 0911001071

грн. з ПДВ

(6,42 €)205

№ для замов. 4313062258

грн. з ПДВ

(14,26 €)455

nn Змащувальний Засіб для 
підвищення ковзкості
nn Для покращання ковзкості 

деревини на фугувальному та на 
рейсмусовому столі 

WAXILIT, 1000 гр
nn Змащувальний Засіб для 

підвищення ковзкості 
nn Для покращання ковзкості 

деревини на фугувальному та на 
рейсмусовому столі
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИКОМПРЕСОРИ METABO

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF
Basic 250-50 W OF
Basic 280-50 W OF
nn Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, 
Basic 250-50 W)

nn Безмасляний поршневий компресор:  
просте транспортування та зменшені  
витрати на сервіс  
(Basic 250-24 W OF,  
Basic 250-50 W OF,  
Basic 280-50 W OF)  

Технічні характеристики Basic 250-24 W Basic 250-50 W Basic 250-24 W OF Basic 250-50 W OF Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування 200 л / хв 200 л / хв 220 л / хв 220 л / хв 280 л / хв
Швидкість подачі 110 л / хв 110 л / хв 120 л / хв 120 л / хв 140 л / хв
Об´єм резервуару 24 л 50 л 24 л 50 л 50 л
Макс. тиск 8 бар 8 бар 8 бар 8 бар 8 бар
Вага 27 кг 32 кг 24 кг 29 кг 30 кг

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
nn Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
nn Поршневий компресор із змащуванням
nn Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним 
клапаном
nn Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

 Номер для замовлення 601538000  Номер для замовлення 601539000  Номер для замовлення 601587000

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

 Номер для замовлення 601543000  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 
nn Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
nn Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
nn Поршневий компресор із змащуванням
nn Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним  
клапаном
nn Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

 Номер для замовлення 601536000  Номер для замовлення 601537000

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
nn Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
nn Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
nn 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об’єму повітря
nn Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

 Номер для замовлення 601541000  Номер для замовлення 601540000  Номер для замовлення 601588000

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

№ для замовлення 601546000№ для замовлення 601545000№ для замовлення 601544000

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

Power 400-20 W OF

Basic 250-24 W Basic 250-24 W OF

 Номер для замовлення 601589000

4699,00
(147,32 €)
№ для замовлення 601533000

грн. 
з ПДВ 5699,00

(178,67 €)
№ для замовлення 601534000

грн. 
з ПДВ 4699,00

(147,32 €)
№ для замовлення 601532000

грн. 
з ПДВ 5699,00

(178,67 €)
№ для замовлення 601535000

грн. 
з ПДВ 7699,00

(241,36 €)
№ для замовлення 601529000

грн. 
з ПДВ

№ для замовлення 601531000
грн. з ПДВ

(188,07 €)5999 грн. з ПДВ

(278,63 €)8888 грн. з ПДВ

(529,59 €)16894 грн. з ПДВ

(1118,13 €)35668

грн. з ПДВ

(718,80 €)22929грн. з ПДВ

(560,77 €)17888грн. з ПДВ

(529,42 €)16888грн. з ПДВ

(529,42 €)16888

грн. з ПДВ

(745,37 €)23777 грн. з ПДВ

(838,80 €)26758

грн. з ПДВ

(1198,80 €)38242грн. з ПДВ

(1018,80 €)32499грн. з ПДВ

(839,42 €)26777

грн. з ПДВ

(1278,29 €)40777 грн. з ПДВ

(1318,80 €)42070
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

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

№ для замовлення 601586000

Комплект пневматичних інструментів 
LPZ 7 Set

грн. з ПДВ

(50,13 €)1599

 № для замовлення 601581000  № для замовлення 601580000  № 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 захисним 
ковпачком

з подовженням  
210 мм

з подовженням  
500 мм

BP 210BP 200 (мал.) BP 500

 № для замовлення 602235000  № для замовлення 602236000

 № для замовлення 602233000

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

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

№ для замовлення 601585000

 № для замовлення 602234000

RF 60 G 
офіційно тарований

RF 80 D  
з цифровим манометром

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

Пневматичний відбійний молоток  
DMH 30 Set 
+ 4 зубила

 № для замовлення 604115500

Комплект пневматичних інструментів 
LPZ 4 Set

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

Пневматична ексцентрикова  
шліфувальна машина  
DSX 150

 № 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

Пневматичний стрічковий напилок  
DBF 457

 № 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

Пневматичний шуруповерт  
DS 14

 № для замовлення 604117000

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

Пістолет для розпилювання фарби  
FSP 1000 S

 № 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

Пістолет для розпилювання фарби  
FSP 600 (мал.)

 № для замовлення 601575000

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

Піскоструминний пістолет 
SSP 1000

 № для замовлення 601569000

 № для замовлення 601562500 № для замовлення 601564500  № для замовлення 601566500

Технічні характеристики DKG 80/16 DKG 90/40 DKG 114/65 DKNG 40/50
Тип цвяхів / скоб 80 90 + ES 114 SKN / 90 + ES
Робочий тиск 5 - 7 бар 5 - 7 бар 5 - 8 бар 5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар 0,34 л 0,66 л 1,5 л 0,66 л
Вага 0,78 кг 0,93 кг 2,5 кг 1,1 кг

Скобозабивний пістолет 
DKG 80/16

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

Скобозабивний пістолет 
DKG 90/40

 № для замовлення 601579000

BP 10

Пістолет для розпилювання фарби  
FSP 100

 № для замовлення 601574000

грн. з ПДВ

(100,28 €)3199 грн. з ПДВ

(180,00 €)5742 грн. з ПДВ

(71,39 €)2277 грн. з ПДВ

(75,19 €)2399

грн. з ПДВ

(37,29 €)1189

грн. з ПДВ

(28,18 €)899

грн. з ПДВ

(48,00 €)1531

грн. з ПДВ

(25,05 €)799грн. з ПДВ

(15,64 €)499

грн. з ПДВ

(18,78 €)599

грн. з ПДВ

(36,00 €)1148 грн. з ПДВ

(72,00 €)2297 грн. з ПДВ

(90,00 €)2871

грн. з ПДВ

(14,40 €)459грн. з ПДВ

(9,60 €)306грн. з ПДВ

(12,00 €)383грн. з ПДВ

(5,61 €)179грн. з ПДВ

(121,88 €)3888грн. з ПДВ

(84,61 €)2699 грн. з ПДВ

(125,36 €)3999
 № для замовлення 601567500

Скобозабивний пістолет 
DKG 114/65

грн. з ПДВ

(338,53 €)10799

Пневматичні шинні манометри

Пневматичні продувні пістолети

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД METABO

Технічні характеристики UBS 1000
Робочий тиск 6 бар
Витрати повітря 180 л/хв
Вага 0,4 кг

Пневматичний  
розпилювальний пістолет 
UBS 1000

 № для замовлення 601571000
грн. з ПДВ

(18,78 €)599
Технічні характеристики DSN 50
Тип цвяхів SKN
Робочий тиск 5 - 8 бар
Витрата повітря на один удар 0,66 л
Вага 0,92 кг

Пневматичний  
цвяхозабивний пістолет 
DSN 50

 № для замовлення 601568500
грн. з ПДВ

(109,69 €)3499
Технічні характеристики DPN 25
Тип цвяхів PN
Робочий тиск 4.5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар 0,34 л
Вага 1 кг

Пневматичний  
цвяхозабивний пістолет 
DPN 25

 № для замовлення 601563500
грн. з ПДВ

(109,69 €)3499

Технічні характеристики DKS 10
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 420 л/хв
Частота ходів при номін. навант. 9 000 /хв
Вага 0,65 кг

Певматична ножівка 
+ набір пиляльних полотен 
DKS 10 Set

 № для замовлення 601560500
грн. з ПДВ

(156,71 €)4999
Технічні характеристики DKP 310
Робочий тиск 6 бар
Витрати повітря 65 л/хв
Вага 0,46 кг

Пневматичний картриджний пістолет 
DKP 310

 № для замовлення 601573000
грн. з ПДВ

(66,00 €)2105

Технічні характеристики DW 125 Quick
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 500 л/хв
Число обертів холостого ходу 10 000/хв
Вага 2 кг

Пневматична кутова  
шліфувальна машина  
DW 10-125 Quick

 № для замовлення 601591000
грн. з ПДВ

(296,40 €)9455

Пневматична кутова  
шліфувальна машина  
DW 125

 № для замовлення 601556000

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

грн. з ПДВ

(115,96 €)3699

= 1000 Вт
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Олива для компресора 1 л
nn Для поршневих компресорів

 Номер для замовлення 0901004170
грн. з ПДВ

(9,50 €)299

Технічні  характеристики 
Комплект DSSW 360 
1/2"

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

Вага 2 кг

Пневматичний ударний гайковерт 
DSSW 360 1/2“ 
вкл. 10 торцевих ключів

№ для замовлення 604118500
грн. з ПДВ

(68,93 €)2199
Технічні 
характеристики DSSW 500-1/2“ DSSW 930-1/2"

Робочий тиск 6,2 бар 6,2 бар
Витрати повітря 7 л/с 9 л/с
Крутний момент при 
відгвинчуванні 500 Нм 930 Нм

Вага 1,2 кг 1,8 кг

Пневматичний ударний  
гайковерт 
DSSW 500-1/2“ C (мал.)

Пневматичний ударний  
гайковерт 
DSSW 930-1/2“

 № для замовлення 601549000

№ для замовлення 601590000
грн. з ПДВ

(107,98 €)3444

грн. з ПДВ

(150,44 €)4799
Технічні 
характеристики

DSSW 1690-
3/4“

DSSW 2440-1“

Робочий тиск 6,2 бар 6,2 бар
Витрати повітря 10,5 л/с 13 л/с
Крутний момент при 
відгвинчуванні 1690 Нм 2440 Нм

Вага 3,5 кг 7,3 кг

Пневматичний ударний  
гайковерт  
DSSW 1690-3/4“

Пневматичний ударний  
гайковерт  
DSSW 2440-1“ (мал.)

 № для замовлення 601551000

№ для замовлення 601550000
грн. з ПДВ

(313,45 €)9999

грн. з ПДВ

(626,93 €)19999

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

Пневматичний дриль  
DB 10

 № 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

Пневматична пряма  
шліфувальна машина  
DG 25 Set  
(з набором приладдя)

 № для замовлення 604116500 № для замовлення 601555000

 № 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

Пневматична пряма  
шліфувальна машина  
DG 700 L

Пневматична пряма  
шліфувальна машина  
DG 700 

грн. з ПДВ

(53,26 €)1699

грн. з ПДВ

(94,01 €)2999

грн. з ПДВ

(125,36 €)3999 грн. з ПДВ

(46,99 €)1499

№ для замовлення 604119500

Пневматичний гайковерт  
(з тріскачкою)  
DRS 68 Set 1/2’’

грн. з ПДВ

(80,11 €)2555
Технічні характеристики DRS 95-1/2’’
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 450 л/хв
Крутний момент 95 Нм
Вага 1,2 кг

№ для замовлення 601553000

Пневматичний гайковерт  
(з тріскачкою)  
DRS 95-1/2“

грн. з ПДВ

(73,13 €)2333

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД METABO

Пневматична пряма  
шліфувальна машина  
DG 700-90

 № для замовлення 601592000

Технічні характеристики DG 700-90
Робочий тиск 6,2 бар
Витрати повітря 600 л/хв
Кількість обертів 12 000/хв
Вага 1,2 кг

грн. з ПДВ

(142,79 €)4555

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

Блоки підготовки стисненого повітря 
FRL-180
nn Складаються з фільтрів-регуляторів FR та  
оливниць L
nn Кріплення на стіні; можливий монтаж в  
розподільні щити та трубопроводи

 Номер для замовлення 0901063869
грн. з ПДВ

(73,30 €)2338

Фільтр-регулятор FR-180 1/4
nn Кріплення на стіні; можливий монтаж в  
розподільні щити та трубопроводи

 Номер для замовлення 0901063877
грн. з ПДВ

(41,63 €)1328

Оливниця L-180
nn Кріплення на стіні; можливий монтаж в  
розподільні щити та трубопроводи

 Номер для замовлення 0901063796
грн. з ПДВ

(32,50 €)1037

Пневматичні шланги для різних сфер 
застосування

№ для 
замовлення

Ціна з ПДВ, 
грн.

Ціна з 
ПДВ, 
євро

Пневматичний шланг Euro (6 мм x 11 мм / 5 м) 0901054908 273,42 грн. 8,57 € 

Пневматичний шланг Euro (6мм / 20 бар / 10м) 0901054916 343,61 грн. 10,27 € 

Спіральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 5 м) 0901054940 551,87 грн. 17,30 € 

Спіральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 7,5 м) 0901054959 753,90 грн. 23,63 € 

Спіральний шланг PA Euro (8 мм x 10 мм / 10 м) 0901054967 1099,44 грн. 34,63 € 

Шланговий барабан SA 100
nn Вкл. 20 м пневматичного шланга

0901054975 2333,33 грн. 73,15 € 

Шланговий барабан ST 200
nn Вкл. 30 м гнучкого поліуретанового шланга

0901054568 3762,17 грн. 117,94 € 

Шланговий барабан SA 250
nn Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга
nn автоматичне блокування та самонамотування

628820000 2633,33 грн. 82,55 € 

Набір торцевих голівок 3/4’’ 8 шт.
nn 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32мм

 Номер для замовлення 628834000
грн. з ПДВ

(107,13 €)3418
Швидкоз’єднувальна   
муфта 1/4

 Номер для замовлення 0901025916
грн. з ПДВ

(5,10 €)162,69

0901053863 Скоби тип 80 CNK довжина 8 мм (3000 шт.) 112,54 грн 3,53 €

0901053871 Скоби тип 80 CNK довжина 10мм (3000 шт.) 121,92 грн 3,82 €

0901053880 Скоби тип 80 CNK довжина 12мм (3000 шт.) 141,85 грн 4,45 €

0901053898 Скоби тип 80 CNK довжина 14мм (3000 шт.) 143,55 грн 4,50 €

0901053790 Скоби 90/15 CNK (2000шт.) KOMBI32 40/50 172,33 грн 5,40 €

0901053804 Скоби 90/20 CNK (2000шт.) KOMBI32 40/50 194,61 грн 6,10 €

0901053812 Скоби 90/25 CNK (2000шт.) KOMBI32 40/50 169,75грн 5,32 €

0901053847 Скоби 90/40 CNK (2000шт.) KOMBI40/50,KG9 307,15 грн 9,63 €

0901053715 Гвіздки SKN 16мм (1000шт.) KOMBI32 101,40 грн 3,18 €

0901053740 Гвіздки SKN 30мм (1000шт.)KOMBI32/40/50 112,79 грн 3,54 €

0901053766 Гвіздки SKN 40мм (1000шт.)KOMBI40/50,SKN 124,18 грн 3,89 €

0901053782 Гвіздки SKN 50мм (1000шт.)KOMBI40/50,SKN 146,97 грн 4,61 €

628860000 Гвіздки оцинковані 15 мм 10000 шт. DPN 25 476,43 грн 14,94 €

628861000 Гвіздки оцинковані 18 мм 10000 шт. DPN 26 485,81 грн 15,23 €

628863000 Гвіздки оцинковані 25 мм 10000 шт. DPN 28 515,82 грн 16,17 €
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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

Номер для замовлення 600965000

nn Для поливання саду та  
викачування ґрунтових вод, 
а також для підйому,  
перекачування та циркуляції 
чистої води
nn Конденсаторний двигун, що 
не потребує технічного  
обслуговування
nn Захист від перевантаження: 
захищає двигун від  

перегрівання

 Номер для замовлення 600962000  Номер для замовлення 600963000  Номер для замовлення 600964000
грн. з ПДВ

(54,69 €)1745 грн. з ПДВ

(70,75 €)2257 грн. з ПДВ

(80,11 €)2555

грн. з ПДВ

(118,56 €)3782

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

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

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

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  
дисперсного туману

0903063122 327 грн. 10,26 € 

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

0903060778 333 грн. 10,44 € 

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

0903063130 628 грн. 19,70 € 

Поверхнева дощова установка FR 9
Багатофункціональне для поливання великих площин 
та невеликих палісадників. 9 типів зволоження поверхні 
- від кола або прямокутника до дрібнодисперсного  
туману. Необхідна поверхня регулюється за допомогою 
диска дощової установки

0903063149 637 грн. 19,97 € 

Надзвичайно довговічні системи водопостачання та насосні 
системи

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

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

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ METABO

Технічні характеристики HWW 3500/25 G
Номінальна споживана потужність 900 Вт
Максимальна продуктивність 3500 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м
Максимальна висота подачі 45 м

Насосна станція  
HWW 3500/25 G

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній кла-
пан

Номер для замовлення 600981000

nn Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових 
вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води

nn Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса 
на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску

nn Фланець з нержавіючої сталі, латуннний Т-подібний штуцер зі зливною проб-
кою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо 
на вході з насоса. Особливо міцна конструкція

nn Конденсаторний двигун, що не потребує технічного  
обслуговування

nn Захист від перевантаження: захищає двигун від  

перегрівання

грн. з ПДВ
(135,84 €)4333

Технічні характеристики HWW 4000/25 Inox
Номінальна споживана потужність 1100 Вт
Максимальна продуктивність 4000 л / г
Максимальна висота всмоктування 8 м
Максимальна висота подачі 45 м

Насосна станція  
HWW 4000/25 Inox

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній кла-
пан

Номер для замовлення 600982000

nn Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових 
вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води

nn Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса 
на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску

nn Фланець з нержавіючої сталі, латуннний Т-подібний штуцер зі зливною проб-
кою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо 
на вході з насоса. Особливо міцна конструкція

nn Корпус насоса з нержавіючої сталі збільшеної товщини
nn Гумовий мішок з EPDM (у десять разів збільшений термін служби та здат-

ність працювати під тиском у порівнянні з NBR
nn Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

грн. з ПДВ
(162,99 €)5199
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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

Номер для замовлення 0250660000

Занурювальний насос для чистої води 
TP 6600 (без поплавкового вимикача)
nn Для викачування,  
всмоктування та  
перекачування чистої води  
з баків, басейнів та  
затоплених підвалів
nn Для зрошення садових  
ділянок з резервуарів
nn 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

Занурювальні насоси 
для чистої води 
TP 8000 S, 
TPF 7000 S, 
TPF 6600 SN
nn Для викачування, всмоктування та  
перекачування чистої води з баків,  
басейнів та затоплених підвалів
nn Для зрошення садових ділянок з  
резервуарів
nn Регульований поплавковий вимикач для ав-
томатичного режиму роботи 3233,00

(101,35 €)
№ для замовлення 0250660006

2485,00
(77,90 €)
 № для замовлення 0250800002

1930,00
(60,52 €)
№ для замовлення 0250800000

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

Насоси для брудної води 
PS 7500 S 
PS 15000 S
nn Для викачування, всмоктування та перекачування чистої або  
стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів
nn Для зрошення садових ділянок з резервуарів
nn Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
nn Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму  
роботи
nn Міцний корпус з ударостійкого пластику
nn 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 л / г
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

№ 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

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

№ для замовлення 0250500050№ для замовлення 0251500000

грн. з ПДВ

(49,97 €)1594

грн. з ПДВ

(331,00 €)10559грн. з ПДВ

(88,43 €)2821грн. з ПДВ

(82,72 €)2639

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ METABO

Занурювальний насос для 
чистої води  
TDP 7501 S
nn Для безпосередньої роботи в  
зрошувальних установках та  
для поливання саду з глибоких  
водойм, колодязів або цистерн
nn 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

№ для замовлення 0250750100

Комплектація

Мультіадаптер, поплавковий  
вимикач

Насос занурювальний  
комбінований  
TPS 14000 S Combi
nn Багатофункціональне використання - як заглибний  
насос для чистої або стічної води
nn 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

№ для замовлення 0251400000

Комплектація
Кутовий з’єднувальний патрубок  
з мультіадаптером, поплавковий  
вимикач

Насос для брудної води  
і будівельного  
водопостачання 
DP 18-5 SA
nn Для ефективної подачі великих  
обсягів стічної, дощової, ґрунтової  
води та будівельного водопостачання 
nn 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

№ для замовлення 604111000

Комплектація
Поплавковий вимикач 

грн. з ПДВ

(165,97 €)5294
грн. з ПДВ

(105,00 €)3350 грн. з ПДВ

(387,07 €)12348

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

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

Садові насоси 
HWW 4500 / 25 Inox, 
HWW 4500 / 25 Inox Plus, 
HWWI 3500 / 25 Inox
nn Для автоматичного водопостачання, 
для поливання саду, та викачування 
ґрунтових вод, а також для підйому,  
перекачування та циркуляції чистої 
води
nn Конденсаторний двигун, що не  
потребує технічного обслуговування
nn Манометричний вимикач для  
автоматичного активування насосної 
станції у разі падіння тиску в системі

 Номер для замовлення 600968000  Номер для замовлення 600969000  Номер для замовлення 600971000

 Номер для замовлення 600972000  Номер для замовлення 600973000 Номер для замовлення 600970000

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

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

nn Комплексна система з компактною 
конструкцією, серійним  
інтегрованим фільтром та  
зворотнім клапаном для простого 
монтажу
nn Манометричний вимикач для  

автоматичного активування  
насосної станції у разі падіння  
тиску в системі
nn Захист насосів Metabo Pump 

Protection: Автоматичний захист 
насосів від роботи насухо із  
світлодіодним індикатором для  
захисту насоса і високої безпеки 
використання

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

№ для замовлення 600978000

грн. з ПДВ

(125,30 €)3997 грн. з ПДВ

(159,86 €)5099 грн. з ПДВ

(139,31 €)4444

грн. з ПДВ

(206,14 €)6576 грн. з ПДВ

(225,00 €)7177грн. з ПДВ

(181,80 €)5799

грн. з ПДВ

(221,52 €)7067
грн. з ПДВ

(174,15 €)5555

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ METABO
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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

dec

КУЩОРІЗИ METABO: 

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАННЯ

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

В три рази довший термін служби ножів
Кущорізи для живоплоту

Технічні характеристики HS 45 HS 55 HS 65
Товщина різання 18 мм 18 мм 18 мм
Довжина різання 450 мм 550 мм 650 мм
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

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

Кущорізи для живоплоту

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

Номінальна споживана 
потужність 660 Вт 660 Вт 660 Вт

Вага (без кабелю) 4,1 кг 4,2 кг 4,4 кг

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр 
для зберігання 

nn Двоступеневий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
nn Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити 
видимість робочої зони майже на 50 %
nn Незначна вага для роботи без утоми
nn Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди)  
для більшої безпеки
nn Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються,  
завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
nn Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
nn Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
nn Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: захищає ніж та механізм  
передачі при блокуванні сторонніми предметами
nn Робота без утоми завдяки ергономічній дуговій  
рукоятці та оптимальному розташуванню центру ваги
nn Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку, 
 для оптимальної плавності ходу

Робоче лезо - старе (1,2 мм)

Старі ножіНові ножі

Робоче лезо - нове (5,5 мм)

4024
(126,14 €)
№ для замовлення 620016000

4220
(132,29 €)
№ для замовлення 620017000

4318
(135,37 €)
№ для замовлення 620018000

5103
(159,98 €)
№ для замовлення 608855000

5202
(163,06 €)
№ для замовлення 608865000

5300
(166,14 €)
№ для замовлення 608875000

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 

Кущорізи для живоплоту

Технічні характеристики АHS 18-45 АHS 18-55
Товщина різання 18 мм 18 мм
Довжина різання 430 мм 530 мм
Час роботи на одній зарядці 2.0 / 4.0 30 хв 65 хв
Кількість ходів без навантаження 2700 / хв 2700 /хв
Вага без акб 2,7 2,7 кг

nn Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації 
збільшено на 200 %
nn Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
nn Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
nn Висока ефективність різання завдяки двоступеневому редуктору
nn Приємна робота завдяки різанню без вібрацій, чудовій ергономічності та рукоятці з 
покриттям Softgrip
nn Безпечність завдяки електронній системі миттєвої зупинки ножа (за 0,3 секунди)
nn Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього 
поштовху
nn Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на 
акумуляторний блок

6299
(197,46 €)

7777
(243,79 €)

10143
(317,95 €)

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр 
для зберігання лез, коробка

Кущорізи для живоплоту

nn Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє 
розширити видимість робочої зони майже на 50 %
nn Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для 
більшої безпеки
nn Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін 
експлуатації збільшено на 200 %
nn Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів  
під кутом 30°
nn Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: захищає ніж та  
механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
nn Робота без утоми завдяки ергономічній дуговій рукоятці  
та оптимальному розташуванню центру ваги
nn Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку,  
для оптимальної плавності ходу

4362
(136,75 €)
№ для замовлення 608745000

4613
(144,60 €)
№ для замовлення 608755000

4711
(147,68 €)
№ для замовлення 608765000

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр 
для зберігання 

AHS 18-45, AHS 18-55   

Кущорізи акумуляторні, 18В

AHS 18-55 
каркас
№ для замовлення
600463850

AHS 18-45 
1xLi-Power 2,0Аг
№ для замовлення
600466860

AHS 18-55 
2 Li-Power x4.0Aг
№ для замовлення
600463000

* на зображенні

Кущорізи для живоплоту

Технічні характеристики AHS 36 1х1,5 AHS 36 2х1,5 AHS 36-65 V
Товщина різання 18 мм 18 мм 18 мм
Довжина різання 530 мм 530 мм 630 мм
Час роботи на одній зарядці 50 хв 50 хв 50 хв
Кількість ходів без навантаження 2700 / хв 2700 /хв 2700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком) 3,9 кг 3,9 кг 3,9 кг

nn Найлегший серед професійних кущорізів у класі 36 V.
nn Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації 
збільшено на 200 %
nn Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
nn Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
nn Висока ефективність різання завдяки двоступеневому редуктору
nn Приємна робота завдяки різанню без вібрацій, чудовій ергономічності та рукоятці з 
покриттям Softgrip
nn Безпечність завдяки електронній системі миттєвої зупинки ножа (за 0,3 секунди)
nn Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього 
поштовху

11484
(360,00 €)

9092
(285,00 €)

12956
(406,14 €)

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

грн. 
з ПДВ

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр 
для зберігання лез, коробка

AHS 36   

Кущорізи акумуляторні, 36В

AHS 36 
2 Li-Power x 1.5Ah
Зарядний пристрій ASC 
30-36 V «AIR COOLED»
№ для замовлення
602177860

AHS 36 
1 Li-Power x 1.5Ah
Зарядний пристрій ASC 
30-36 V «AIR COOLED»
№ для замовлення
602177000

AHS 36-65 V 
2 Li-Power x 1.5Ah
ASC Ultra «AIR COOLED»

№ для замовлення
602203000

* на зображенні

Технічні характеристики HS 8745 HS 8755 HS 8765
Товщина різання 20 мм 20 мм 20 мм
Довжина різання 450 мм 550 мм 650 мм
Кількість ходів без 
навантаження 3100 / хв 3100 / хв 3100 / хв

Номінальна споживана 
потужність 560 Вт 560 Вт 560 Вт

Вага (без кабелю) 3,8 кг 3,9 кг 4 кг

HS 45 , HS 55, HS 65  

Кущорізи 450 Вт

HS 8745, HS 8755, HS 8765  

Кущорізи 560 Вт

HS 8855, HS 8865, HS 8875  

Кущорізи 660 Вт



Відкрийте для себе свободу без використання кабелю!

Ваш дилер Metabo:

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

Cordless Alliance System:

Один акумулятор для всього.

Ваші переваги:

nn 100% сумісність з інструментами, акумуляторними блоками та зарядними пристроями
nn Поширена у всьому світі система акумуляторів з 30-річним досвідом від Metabo
nn Максимальна надійність, чіткі переваги для витрат та висока інвестиційна надійність

Дізнатись більше: www.cordless-alliance-system.com

Cordless Alliance System (CAS) - це асоціація виробників електроінструментів, які  
представляють спільну систему акумуляторів.  
Подвійна свобода для професійних користувачів у торгівлі та промисловості: за допомогою 
акумуляторної системи Metabo ви можете працювати без кабелю, але ви також можете 
використовувати інструменти різних виробників.

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 території України. Для 
отримання міжнародної гарантії - необхідно 
зареєструватись. 


