
У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

4 899 грн.
(163,30 євро)

Номер замовлення 602217870

7 704 грн.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 
Швидкозмінний свердлильний патрон 1-10 мм 
(система "Metabo Quick"), швидкозмінна кутова 
насадка, двосторонній гачок для ременя, 2 
акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний 
пристрій SC 60 Plus, коробка з насадками SP (9 шт.), 
чемодан

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BS 18 Quick

Макс. крутний момент м'який / жорсткий 24 / 48 Нм

Оберти без навантаження 0 - 450 / 0 - 1 600 / хв

Діаметр свердління в:
- сталі
- м'якій деревині

10 мм
20 мм

Патрон 1-10 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,3 кг

 » Легкий і компактний дриль-шуруповерт - 
укорочена конструкція для універсального 
використання

 » Система Metabo Quick: швидка заміна патрона та 
приладдя (свердла, біти) для здійснення будь-
яких робіт

 » Свердлильний шпиндель з внутрішнім 
шестигранником для біт дозволяє обійтися без 
патрона

 » Інтегрований ліхтар для освітлення робочої 
зони

 » Три роки гарантії на акумуляторний блок 
завдяки Ultra-M технології від Metabo

BS 18 QUICK SET
АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



*Рекомендована ціна виробника без зобов'язань

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА 
WEA 19-180 Quick RT

4 599 грн.
(153,30 євро)

Номер замовлення 601095000

8 017 грн.

НОВИНКА

З автобалансиром

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

   

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка 
M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)

 » Інструмент з найвищою потужністю 1900 Вт для 
промислової обробки зварних швів і з 
глибиною розрізу, як у великої кутової 
шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага удвічі 
менша

 » Ідеальна ергономіка за рахунок вузької 
рукоятки гарантує максимальний контроль і 
полегшує роботу над головою

 » Двигун Metabo Marathon з новою системою 
охолоджування і системою вугільних щіток 
гарантує удвічі довший термін експлуатації

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

 » Зменшені показники вібрації для роботи без 
втоми за рахунок додаткової рукоятки Metabo 
VibraTech (MVT) і вбудованого автобалансира

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEA 19-180 Quick RT

Номінальна споживана потужність 1 900 Вт

Оберти без навантаження 8 200 / хв

Крутний момент 5 Нм

Вага (без кабелю) 2,7 кг

Довжина кабелю 4 м

Номер для 
замовлення

Ціна з ПДВ, 
грн

Ціна з ПДВ, 
євро

Відрізний Диск Novorapid (Basic), 
180x1,5х22,2 мм, по сталі, 42, A 46-R 

616508000 33,00 грн. 1,10 €

Відрізний Диск Flexiamant super 
(Premium), 180x3,0x22,2 мм, по каменю, 
41, C 30-S

616143000 34,00 грн. 1,13 €

Відрізний диск Flexiamant Super 
180x3x22

616301000 32,00 грн. 1,05 €

Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, 
Novoflex (Basic), по сталі, A 24 616465000 69,00 грн. 2,30 €

Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, 
Flexiamant (Standart)  по сталі, A 24-N 616560000 49,00 грн. 1,63 €

Алмазний відрізний диск 180x22,23 мм 
універсальний, сегментований

624309000 299,00 грн. 9,97 €

Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, 
Flexiamant super (Premium), кольорові 
метали, алюміній, A 36-M

616760000 69,00 грн. 2,30 €



У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

4 999 грн.
(166,63 євро)

Номер замовлення 601406500

6 660 грн.

НОВИНКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MT 400 Quick

Номінальна споживана потужність 400 Вт

Частота коливань при холостому ході 11 000 - 18 500 / хв

Кут осциляції ліворуч / праворуч 1.6 °

Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута 93 мм

Вага без кабелю 1.4 кг

2 444 грн.
(81,47 євро)

Номер замовлення 602365000

3 332 грн.

ТЕХНІЧНИЙ ФЕН 
HE 23-650 CONTROL

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 пилосмоку, мультиадаптер, 
чемодан для інструменту, 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ HE 23-650 Control

Номінальна споживана потужність 2300 Вт

Кількість повітря 150 / 250 / 150 / 500 л / хв

Температура повітря 50 / 50 - 650 °C

Вага без кабелю 0.9 кг

Довжина кабелю 4 м

 » Широкий спектр використання: зняття лакового 
покриття, надання форми, стискання, 
зварювання тощо

 » Високоякісний керамічний нагрівальний 
елемент, потужний двигун та оптимальне 
охолодження приладу для тривалого строку 
служби

 » Особливо підходить для термочутливих 
матеріалів завдяки точному регулюванню 
кількості повітря та температури

 » Ефективна робота завдяки попередньо 
налаштованим програмам, які можна адаптувати

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РІЗАК
MT 400 QUICK



2 777 грн.
(92,57 євро)

Номер замовлення 600398010

3 428 грн.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ W 12-125 Quick

Номінальна споживана потужність 1 250 Вт

Оберти без навантаження 11 000 / хв

Крутний момент 3.4 Нм

Вага (без кабелю) 2.4 кг

Довжина кабелю 4 м

 » 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

W 12-125 QUICK
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка 
M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

2 222 грн.
(74,07 євро)

Номер замовлення 600672000

2 732 грн.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) 
патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини 
свердління

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SBE 650 Impulse

Номінальна споживана потужність 650 Вт

Оберти без навантаження 0 - 2800 / хв

Діаметр свердління в:
- бетоні
- сталі
- м'якій деревині

16 мм
13 мм
30 мм

Максимальна кількість ударів 44 800 / хв

Вага (без кабелю) 1,8 кг

 » Режим "Імпульс" для засвердлювання на гладких 
поверхнях, керніння, викручування застряглих 
гвинтів

 » Електроніка Vario (V) - регулювання числа 
обертів відповідно до властивостей матеріалу

 » Регулювальне колесо для встановлення числа 
обертів

SBE 650 IMPULSE
УДАРНИЙ ДРИЛЬ З ЕЛЕКТРОНІКОЮ


