
EXCLUSIVE

3 333 грн.

ВИГІДНА ЦІНА
Акумуляторний дриль-шуруповерт 
BS 18 (10мм, 2x1.5 Aг, SC 60 Plus)

�� Легкий і компактний дриль-шуруповерт — укороче-
на конструкція для універсального використання.

��  Вбудоване підсвічування робочої зони

�� Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксаці-
єю без інструменту праворуч або ліворуч 
Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне 
заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний 
блок

Комплектація

18 V

ТТехнічні характеристики BS 18

Максимальний крутний 
момент, м’який 24 Нм

Максимальний крутний 
момент, жорсткий 48 Нм

Регулювання крутного 
моменту 0.5 - 4.5 Нм

Ø свердл. в сталі / дере-
вині 10 мм / 20 мм 

Оберти без навантажен-
ня

0 - 450 / 0 - 1600 
/ хв

Патрон 1.5 - 10 мм

Вага (з акумулятором) 1,2 кг

Номер замовлення 
602207550



   

EXCLUSIVE

 » Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації 
на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до 200% більшого 
ресурсу шліфувальних дисків

 » Максимальна продуктивність: Кутова шліфувальна машина 1700 Вт з потужністю 
великого інструмента і зручністю малого для найшвидшого зняття матеріалу при 
промисловому використанні

 » Двигун Metabo Marathon: більший крутний момент табільша здатність до 
перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації

 » Tacho-Constamatic (TC) - повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки 
постійній кількості обертів при навантаженні

 » Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки Metabo M-Quick
 » Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску

Характеристики
Шліфувальні диски, Ø 125 mm

Номінальна споживана 
потужність

1700 W

Віддавана потужність 1040 W

Кількість обертів холостого ходу 11000 /min

Кількість обертів при номінальному 
навантаженні

11000 /min

Крутний момент 3.7 Nm

Різьба шпинделя M 14

Вага без кабелю 2.5 kg

Довжина кабелю 4 m

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА  

WEA 17-125 QUICK З ЕЛЕКТРОНІКОЮ

3 699 грн.
Номер замовлення 
600534000

ПОТУЖНА ТА БЕЗПЕЧНА



2x

Комплектація

 » Безщітковий дриль-шуруповерт компактної  

конструкції для виконання самих різних завдань, також 
в складних умовах

 » Вбудоване світлодіодне підсвічування із залишковим 
світінням для оптимального освітлення робочої 
області

ТТехнічні характеристики BS 18 L BL

Максимальний крутний 
момент, м’який 25 Нм

Максимальний крутний 
момент, жорсткий 60 Нм

Регулювання крутного 
моменту 0.5 - 5 Нм

Ø свердл. в сталі / дере-
вині 13 мм / 32 мм 

Оберти без навантажен-
ня

0 - 550 / 0 - 1850 
/min

Патрон 1.5 - 13 мм

Вага (з акумулятором) 1,2 кг

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18 L BL, 18В, 2X2.0AГ

EXCLUSIVE

5 799 грн.
Номер замовлення 
602326500

ПОТУЖНИЙ. БЕЗЩІТКОВИЙ

Налобний ліхтар
657003000 в 
подарунок



НОВІ. БЕЗЩІТКОВІ. SDS-MAX

 » Максимальна швидкість свердління й 
висока продуктивність розламування 
завдяки безщітковому двигуну, що не 
потребує обслуговування, й потужному 
ударному механізму

 » Тривалий термін експлуатації завдяки 
безщітковій технології та міцному корпусу 
з алюмінієвого лиття під тиском

 » Комбінований перфоратор з 2 функціями: 
Буріння та довбання

 » Metabo VibraTech (MVT) з подвійною 
амортизацією: Механічно розімкнена 
рукоятка й контрмаса, що гасить удар, 
активно сприяють зменшенню вібрації.

 » Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - 
повнохвильова електроніка для 
управління числом обертів

КОМБІНОВАНИЙ ПЕРФОРАТОР 

KHEV 11-52 BL, SDS-MAX,

1500ВТ, EPTA 18.8 ДЖ.

EXCLUSIVE

19 555 грн.
Номер замовлення 
600767500

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

MHEV 11 BL , SDS-MAX,

1500ВТ, EPTA 18.0 ДЖ.

18 999 грн.
Номер замовлення 
600770500


