
ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

    
    Номер для 
замовлення

Ціна з ПДВ, 
грн

Ціна з ПДВ, 
євро

Бур проломний SDS-Max, 
45х990 мм

  623376000  4399,00 грн. 138,00 €

Бур проломний SDS-Max, 
55х990 мм

  623378000  4799,00 грн. 150,00 €

    Бур SDS-Max 25x520 мм   623330000  1199,00 грн. 38,00 €

Бур SDS-Max 32x250 мм   623340000  1299,00 грн. 41,00 €

Бур SDS-Max 38x570 мм 623347000 1999,00 грн. 63,00 €

Бур SDS-Max 40x570 мм 623349000 2499,00 грн. 78,00 €

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

    9 997 грн.    
  (313,39 євро)

    Номер замовлення  600763500  

    18 308 грн.    

  КОМПЛЕКТАЦІЯ:   
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям, 
обмежувач глибини свердління, мастило для 
хвостовиків приладдя, пластиковий чемодан  

  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      KH 5-40

Макс. енергія одного удару (EPTA)   8.5 Дж  

Макс. кількість ударів 2800 / хв

  Діаметр свердління в:
- Бетоні з бурами
- Цеглі з корончастими свердлами  

  
40 мм
105 мм  

Номінальна споживана потужність 1100 Вт

Патрон SDS-max

Вага (без кабелю)   7.1 кг  

  НОВИНКА  

  SDS-MAX  

 » Комбінований перфоратор з 2 функціями: 
буріння та довбання

 » Автоматична запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: механічне від'єднання 
привода при блокуванні свердла для 
безпечної роботи

 » Відключення обертів для довбання
 » Міцний корпус редуктора з алюмінієвого 
лиття під тиском для оптимального 
відведення тепла й довговічності

КОМБІНОВАНИЙ ПЕРФОРАТОР

KH 5-40



  *  Рекомендована ціна виробника без зобов'язань  

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 

WQ 1000

    2 799 грн.    
  (87,74 євро)

    Номер замовлення 620035010  

    3 645 грн.      Зроблено в Німеччині  

  У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого  

EXCLUSIVE

   

  КОМПЛЕКТАЦІЯ:   
Захисний кожух, опорний фланець, 
швидкозатискна гайка Quick, додаткова рукоятка  

 » Двигун Metabo Marathon з 
запатентованим захистом від пилу для 
тривалого терміну експлуатації

 » Metabo Quick для заміни дисків без 
інструментів завдяки швидкозатискній 
гайці

 » Механічна запобіжна муфта Metabo 
S-automatіc: при блокуванні диска 
забезпечує найменшу віддачу серед 
конкурентів — для максимального 
захисту користувача та безперервної 
роботи

 » Аварійне відключення вугільних щіток 
для захисту двигуна

    21 грн.    
(0,65 євро)  

    Номер замовлення 616444000  

    27 грн.    

NOVOFLEX 
125X2,5X22,23 
СТАЛЬ, TF 41

Універсальне 
використання в 
металообробці
 

  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  WQ 1000

Номінальна споживана потужність   1 010 Вт  

Оберти без навантаження   10000 / хв  

  Крутний момент    3 Нм  

Вага (без кабелю)   1,8 кг  

Довжина кабелю 4,05 м



У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

    5 199 грн.    
  (162,98 євро)

    Номер замовлення 602320500  

    7399 грн.    

  КОМПЛЕКТАЦІЯ:   
Швидкозмінний патрон Quick, 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  

  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      BS 18 L Quick

Макс. крутний момент м'який / жорсткий 25 / 50 Нм

Оберти без навантаження 0 - 450 / 0 - 1800 /хв

Діаметр свердління в:
- сталі
- м'якій деревині

10 мм
20 мм

Патрон 1,5-13 мм

Вага (з акумуляторним блоком) 1,6 кг

  Патрон Quick 13 мм  

 » Потужний компактний дриль-шуруповерт 
з укороченим корпусом

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

 » Шпиндель з внутрішнім шестигранником 
для насадок дозволяє обійтися без 
патрона

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

 » Зі зручним гачком для носіння на ремені 
та відділенням для насадок, з фіксацією 
праворуч або ліворуч

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18 L QUICK



У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

EXCLUSIVE

    3 799 грн.    
  (119,10 євро)

    Номер замовлення 600573810  

    7 120 грн.    

  КОМПЛЕКТАЦІЯ:   
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова 
рукоятка  

  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      BE 850-2

Номінальна споживана потужність 850 Вт

Оберти без навантаження 0 - 1100 / 0 - 3100 /хв

Діаметр свердління в:
- сталі
- м'якій деревині

13 / 8 мм
40 / 25 мм

Макс. крутний момент 36 / 14 Нм

Вага (без кабелю) 2,6 кг

  Зроблено в Німеччині  

 » Міцний корпус редуктора з алюмінієвого 
лиття під тиском для оптимального 
відведення тепла й довговічності

 » Максимальна продуктивність при 
обертанні ліворуч, наприклад при 
вивільненні застряглого гвинта, завдяки 
поворотному тримачу вугільних щіток

 » Електроніка Vario (V) – управління числом 
обертів відповідно до властивостей 
матеріалу

 » Регулювальне колесо для встановлення 
числа обертів

 » Двошвидкісний редуктор
 » Двигун Metabo Marathon з 
запатентованим захистом від пилу для 
тривалого терміну експлуатації

ДРИЛЬ З ЕЛЕКТРОНІКОЮ

BE 850-2


