
EXCLUSIVE

4 199 грн.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 
WEV 15-125 QUICK, 1 550 Вт
metaBOX 165 L

	� Шліфувальні диски, Ø:                    125 mm
	� Потужність:                                     1 550 W
	� Кількість обертів  ходу:   2800 - 11000 /min
	� Крутний момент:                               3.5 Nm Номер замовлення  

600468500

Зроблено в Німеччині



   

Характеристики

EXCLUSIVE

1 777 грн.
Номер замовлення 
603605500

З захистом від випадкового ввімкнення

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 
W 750-125,  750Вт, 
електроніка захисту від повторного пуску, 
пластикова валіза

Тонкий корпус, 
охоплення -  175 mm

Шліфувальні диски, Ø 125 mm

Номінальна споживана потужність 750 W

Віддавана потужність 475 W

Кількість обертів холостого ходу 11500 /min

Кількість обертів при номінальному 
навантаженні

7000 /min

Крутний момент 1.9 Nm

Різьба шпинделя M 14

Вага без кабелю 1.8 kg

Довжина кабелю 2.5 m



Шліфувальна пластина              92 x 184 мм 
                                                      (1/3 аркуша)
Частота коливань при 
холостому ході                           8800 - 22300 /min
Номінальна споживана 
потужність                                   210 W
Віддавана потужність                80 W
Число коливань при 
номінальному навантаженні    20400 /min
Коливальний контур                  2 mm
Вага без кабелю                          1.5 kg
Довжина кабелю                         4 m

Характеристики

3 249 грн.
Номер замовлення 
600442500

EXCLUSIVE

ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
SRE 3185, 210 Вт
пластикова валіза

	� Легка, зручна шліфувальна машина з ідеаль-
ною ергономікою

	� Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих 
поверхонь без завитків та борозенок для про-
фесійної обробки

	� Нековзна накладка на рукоятку Softgrip

	� Низький рівень вібрації завдяки плавності ходу

	� Міцний фланець підшипника з алюмінієвого 
лиття під тиском

	� Міцна система затискання для шліфувального 
паперу як на липучці, так і без неї

	� Електроніка Vario (V) для роботи с числом коли-
вань відповідно до якості матеріалу



5 999 грн.

	� Комплексна система з компактною конструкцією, се-
рійним вбудованим фільтром та зворотнім клапаном 
для простого монтажу

	� Для автоматичного водопостачання, для поливання 
саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйо-
му, перекачування та циркуляції чистої води

	� Розумна електроніка забезпечує енергоощадний авто-
матичний режим водопостачання залежно від потреб

	� Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний 
захист насосів від роботи насухо із світлодіодним інди-
катором для високої безпеки використання

	� Інтегрований фільтр, який можна мити, захищає насос 
від забруднення

	� Конденсаторний двигун, що не потребує технічного 
обслуговування

	� Захист від перевантаження: захищає двигун від пере-
грівання

Номер замовлення 
600979000

EXCLUSIVE

6 999 грн.

	� Акумуляторні кущові та газонні ножиці SGS 
18 LTX Q, 18 В: 2-в-1: Кущоріз для точного 
формування кущів і газонні ножиці для ви-
рівнювання краю газону. Найкращі резуль-
тати різання завдяки ножам з алмазним шлі-
фуванням, обробленим лазером. Легка вага 
й максимально плавний рух для роботи без 
втоми й захисту здоров’я користувача

	� Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18, 18 
В: Легкий і компактний дриль-шуруповерт - 
укорочена конструкція для універсального 
використання. Технологія Ultra-M: макси-
мальна потужність, щадне заряджання і 3 
роки гарантії на акумуляторний блок

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ В КОМПЛЕКТІ
COMBO SET 2.2.5 18V
18V; METABOX 165 L; BS 18 + SGS 18 LTX Q

Номер замовлення 
685186000

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ
HWAI 4500 INOX

НОВИНКА

BS 18
SGS 18 LTX Q


