
Multifunkční bruska 7207

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7207 AA
Kód EAN 8710364035489

• Kompaktní a lehká konstrukce pro optimální pohodlí uživatele
• Multifunkční tvar patky pro velké plochy i rohy
• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro dokonalé broušení
• Upínací mechanismus „Clic“ pro snadné otáčení nebo výměnu delta nástavce a montáž zvláštního

příslušenství bez použití nástroje
• 8 ks speciálního příslušenství pro broušení hůře přístupných ploch (volitelné příslušenství Skil,

není součástí základní výbavy)
• Polohovatelný (3 polohy) adaptér pro montáž speciálního příslušenství (volitelné příslušenství Skil

2610393758, není součástí základní výbavy)
• Pružný nástavec, který se dokáže přizpůsobit zaobleným plochám (volitelné příslušenství Skil

2610393757, není součástí základní výbavy)
• Integrované odsávání a prachový sáček pro čistší práci
• Oboustranný nástavec delta pro dvojnásobnou životnost
• Měkká rukojeť pro optimální ovládání

Standardní výbava
• Prachový sáček
• Otočný delta nástavec
• 3 ks brusných papírů (zrnitost 120)

Specifikace
• Příkon: 100 W
• Celková brusná plocha: 151 x 102 mm
• Velikost otočného delta nástavce: 92 mm
• Rychlost brusných kmitů: 24.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 1,6 mm
• Hmotnost: 1,0 kg

Multifunkční bruska 7208

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7208 AG
Kód EAN 8710364026845

• Kompaktní a lehká konstrukce pro optimální pohodlí uživatele
• Multifunkční tvar patky pro velké plochy i rohy
• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro dokonalé broušení
• Upínací mechanismus „Clic“ pro snadné otáčení nebo výměnu delta nástavce a montáž zvláštního

příslušenství bez použití nástroje
• 8 ks zvláštního příslušenství pro broušení hůře přístupných ploch
• Adaptér pro montáž zvláštního příslušenství ve třech polohách
• Pružný nástavec, který se dokáže přizpůsobit zaobleným plochám
• Integrované odsávání a prachový filtr pro čistší práci
• Bodové světlo pro broušení nedostatečně osvětlených ploch
• Oboustranný nástavec delta pro dvojnásobnou životnost
• Měkká rukojeť pro optimální ovládání
• Snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
• Nízká hladina hluku a vibrací

Standardní výbava
• Prachový filtr
• Otočný delta nástavec
• 8 brusných nástavců
• 32 ks brusných papírů na suchý zip
• Kufr pro uložení nářadí i příslušenství

Specifikace
• Příkon: 100 W
• Celková brusná plocha: 151 x 102 mm
• Velikost otočného delta nástavce: 92 mm
• Rychlost brusných kmitů: 24.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 1,6 mm
• Hmotnost: 1,0 kg
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Horní frézka 1840

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1840 AA
Kód EAN 8710364055500

NOVINKA

• Výkonná, 1 300W horní frézka pro snadné vyřezávání otvorů a žlábků, zkosování hran, řezání
drážek, hran, profilů a mnoho dalších prací

• Proměnná rychlost; plynulé nastavení rychlosti v rozmezí 12 000 – 28 000 ot/min, umožňující
práci s různými druhy materiálů a frézovacích nožů

• Nastavitelné rukojeti s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip jsou dokonale ergonomické
a umožňují bezpečné ovládání nářadí

• Aretace vřetena umožňující rychlou výměnu nože pomocí jediného klíče
• Revolverový hloubkový doraz umožňuje snadné frézování ve třech přednastavených hloubkách
• Jemné nastavení hloubky obrábění umožňuje rychlé a přesné jemné seřízení
• Integrované odsávání prachu přispívá k čistšímu pracovnímu prostředí
• Bodové světlo pro lepší osvětlení obrobku
• Ploché dno umožňující snadnou výměnu nože
• Základová deska z hliníku litého pod tlakem s plastovou krycí vrstvou pro snadný pohyb materiálu

Standardní výbava
• 1 drážkovací fréza
• 2 upínací pouzdra: 6 a 8 mm
• Paralelní, obloukové a kruhové vodítko
• Kopírovací kroužek
• Klíč

Specifikace
• Příkon: 1.300 W
• Maximální zdvih: 60 mm
• Průměr kleštiny: 6 & 8 mm
• Rychlost bez zátěže: 12.000 - 28.000 ot/min
• Hmotnost: 3,8 kg

Horní frézka 1840

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1840 AD
Kód EAN 8710364055517

NOVINKA

• Výkonná, 1 300W horní frézka pro snadné vyřezávání otvorů a žlábků, zkosování hran, řezání
drážek, hran, profilů a mnoho dalších prací

• Proměnná rychlost; plynulé nastavení rychlosti v rozmezí 12 000 – 28 000 ot/min, umožňující
práci s různými druhy materiálů a frézovacích nožů

• Nastavitelné rukojeti s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip jsou dokonale ergonomické
a umožňují bezpečné ovládání nářadí

• Aretace vřetena umožňující rychlou výměnu nože pomocí jediného klíče
• Revolverový hloubkový doraz umožňuje snadné frézování ve třech přednastavených hloubkách
• Jemné nastavení hloubky obrábění umožňuje rychlé a přesné jemné seřízení
• Integrované odsávání prachu přispívá k čistšímu pracovnímu prostředí
• Bodové světlo pro lepší osvětlení obrobku
• Ploché dno umožňující snadnou výměnu nože
• Základová deska z hliníku litého pod tlakem s plastovou krycí vrstvou pro snadný pohyb materiálu

Standardní výbava
• Sada 3 frézovacích bitů
• 2 upínací pouzdra: 6 a 8 mm
• Paralelní, obloukové a kruhové vodítko
• Kopírovací kroužek
• Klíč
• Odolný plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 1.300 W
• Maximální zdvih: 60 mm
• Průměr kleštiny: 6 & 8 mm
• Rychlost bez zátěže: 12.000 - 28.000 ot/min
• Hmotnost: 3,8 kg
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Ventilátor 8600

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8600 AA
Kód EAN 8710364050802

3.3m3/min.
Power

Blowing
& suction
Blowing

& suction

• Kompaktní, výkonný ventilátor
• Plynule nastavitelné řízení otáček pro různé aplikace
• Ergonomická rukojeť pro dobře vyváženou pracovní polohu
• Tlačítko s aretací pro snadný nepřetržitý provoz
• Výkonný motor 600 W a velká kapacita proudění vzduchu pro mnoho různých aplikací čistění

a sušení
• Snímatelná pryžová hubice pro práci na těžko přístupných místech a rychlé přepínání mezi

foukáním a sáním

Standardní výbava
• Vzduchová tryska
• Prachový sáček

Specifikace
• Příkon: 600 W
• Rychlost bez zátěže: 0-16000 ot/min
• Množství vzduchu: 3,3 m³/min
• Hmotnost: 1,7 kg
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Hoblík 1555

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1555 AA
Kód EAN 8710364028313

• Rychlé a přesné hoblování ploch, zkosení hran a řezání drážek
• Extrémně hladká velmi odolná hliníková patka
• Nastavitelná přední rukojeť s měkkým úchytem pro přesné a pohodlné ovládání
• Bezpečnostní spínač zabraňující nechtěnému spuštění, na pravé i levé straně
• Bezpečnostní opěra: „park“ umožňuje bezpečné odložení nástroje bez poškození hoblovacího

nože nebo obrobku
• Integrovaný prostor pro klíč
• Snadné a přesné nastavení hloubky úběru
• Ostré oboustranné hoblovací nože pro hladké opracování obrobku a dlouhou životnost nástroje
• Ergonomický design a optimální vyvážení pro příjemnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Volitelné příslušenství: bezprašný provoz díky adaptéru pro vysavač nebo prachovému sáčku (Skil

příslušenství 2610394020)

Standardní výbava
• 2 oboustranné hoblovací nože
• Klíč pro výměnu nožů
• Prostor pro klíč

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Šířka hoblování: 82 mm
• Hloubka úběru: 0 - 1,5 mm
• Hloubka drážky: 0 - 8 mm
• Rychlost bez zátěže: 16.000 ot/min
• Hmotnost: 3,0 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2532

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2532 AA
Kód EAN 8710364057962

• Funkce příklepu pro vrtání do zdiva
• Lithium-iontová technologie: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a velký krouticí moment pro

obtížné šroubování
• 1hodinová rychlonabíječka spolu s elektronickou ochranou článku (ECP) chrání akumulátor před

přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím a zajišťuje mu dlouhou životnost
• Automatická aretace vřetena AUTO LOCK umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 19polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• Dvě zvláštní nastavení: 1 pro vrtání a šroubování na plný výkon a 1 pro vrtání s příklepem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
• 1x lithium-iontový akumulátor 18 V, 1,3 Ah
• Oboustranný šroubovací bit
• Nabíječka

Specifikace
• Napětí: 18 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Akumulátorové články: Li-Ion 
• Volnoběžné otáčky: 0-400/0-1600 ot/min
• Maximální krouticí moment: 40 Nm
• Maximální průměr vrtání do zdiva: 15 mm
• Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 2 
• Doba nabíjení: 1 H

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2532

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2532 AB
Kód EAN 8710364057979

• Funkce příklepu pro vrtání do zdiva
• Lithium-iontová technologie: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a velký krouticí moment pro

obtížné šroubování
• 1hodinová rychlonabíječka spolu s elektronickou ochranou článku (ECP) chrání akumulátor před

přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím a zajišťuje mu dlouhou životnost
• Automatická aretace vřetena AUTO LOCK umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 19polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• Dvě zvláštní nastavení: 1 pro vrtání a šroubování na plný výkon a 1 pro vrtání s příklepem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
• 2x lithium-iontový akumulátor 18 V, 1,3 Ah
• Oboustranný šroubovací bit
• Nabíječka

Specifikace
• Napětí: 18 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Akumulátorové články: Li-Ion 
• Volnoběžné otáčky: 0-400/0-1600 ot/min
• Maximální krouticí moment: 40 Nm
• Maximální průměr vrtání do zdiva: 15 mm
• Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 2 
• Doba nabíjení: 1 H
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Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2598

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2598 AA
Kód EAN 8710364053186

• Funkce příklepu pro vrtání do zdiva
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• Plynule nastavitelná boční měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Ukazatel směru otáčení pro okamžitou kontrolu správného směru vrtání
• Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• 15polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Dvě nastavení: 1 nastavení pro vrtání a šroubování na plný výkon, 1 nastavení pro vrtání

s příklepem
• Nastavitelná rychlost umožňuje klidné spuštění a přesné ovládání nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Měkký úchyt rukojeti a zadní strany nástroje pro maximální pohodlí při náročných pracích
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou výměnu příslušenství

Standardní výbava
• 2x akumulátor 18 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit
• Plastový kufr

Specifikace
• Napětí: 18 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Volnoběžné otáčky: 0-350 / 1.300 ot/min
• Maximální krouticí moment: 48 Nm
• Maximální průměr vrtání do zdiva: 15 mm
• Max. průměr vrtání do dřeva: 30 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Nastavení krouticího momentu: 15 + 1 
• Nastavení krouticího momentu příklepu: 1 
• Doba nabíjení: 3 H

Akumulátorový vrtací šroubovák 2016

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2016 AA
Kód EAN 8710364062935

NOVINKA

• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci
• Pohodlný zpětný chod pro šroubování nebo uvolňování vrutů a šroubů
• Ergonomický design zajišťuje optimální vyvážení a pohodlnou práci

Standardní výbava
• 1x akumulátor 12 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• „Šroubovací asistent“
• Magnetický držák bitů
• Šroubovací bit (2x)

Specifikace
• Napětí: 12 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-600 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 28 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 6 mm
• Kapacita šroubování: 6 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,5 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2016

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2016 AB
Kód EAN 8710364062942

NOVINKA

• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci
• Pohodlný zpětný chod pro šroubování nebo uvolňování vrutů a šroubů
• Ergonomický design zajišťuje optimální vyvážení a pohodlnou práci

Standardní výbava
• 2x akumulátor 12 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• „Na závit“
• Magnetický držák bitů
• Šroubovací bit (2x)

Specifikace
• Napětí: 12 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-600 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 28 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 6 mm
• Kapacita šroubování: 6 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,5 kg

Akumulátorový vrtací šroubovák 2017

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2017 AA
Kód EAN 8710364062966

NOVINKA

• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci
• Pohodlný zpětný chod pro šroubování nebo uvolňování vrutů a šroubů
• Ergonomický design zajišťuje optimální vyvážení a pohodlnou práci

Standardní výbava
• 1x akumulátor 14,4 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• „Na závit“
• Magnetický držák bitů
• Šroubovací bit (2x)

Specifikace
• Napětí: 14,4 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-600 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 30 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 22 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 8 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,6 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2017

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2017 AB
Kód EAN 8710364062973

NOVINKA

• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s možností úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci
• Pohodlný zpětný chod pro šroubování nebo uvolňování vrutů a šroubů
• Ergonomický design zajišťuje optimální vyvážení a pohodlnou práci

Standardní výbava
• 2x akumulátor 14,4 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• „Na závit“
• Magnetický držák bitů
• Šroubovací bit (2x)

Specifikace
• Napětí: 14,4 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-600 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 30 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 22 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 8 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,6 kg

Síťový vrtací šroubovák 6220

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6220 AA
Kód EAN 8710364062065

NOVINKA

• Síťové vrtací šroubováky s příklepem: nepřetržitá síla, bez baterií, není nutné nabíjet
• Kompaktní lehká konstrukce s 6m napájecím kabelem pro optimální pohodlí při práci
• Ekologičtější než srovnatelné výrobky s akumulátorem
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Oboustranný chod pro šroubování i uvolňování šroubů a matic
• 10mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomická rukojeť pro dobře vyváženou pracovní polohu

Standardní výbava
•

Specifikace
• Příkon: 0,75 A
• Rychlost bez zátěže: 0-800 ot/min
• Nastavení krouticího momentu: 20 + 1 
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 8 mm
• Průměr šroubu: 6 mm
• Délka napájecího kabelu: 6 m
• Hmotnost: 1,2 kg
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Síťový vrtací šroubovák 6222

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6222 AA
Kód EAN 8710364047710

• Síťové vrtací šroubováky s příklepem: nepřetržitá síla, bez baterií, není nutné nabíjet
• Kompaktní lehká konstrukce s 6m napájecím kabelem pro optimální pohodlí při práci
• Ekologičtější než srovnatelné výrobky s akumulátorem
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Oboustranný chod pro šroubování i uvolňování šroubů a matic
• 10mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
•

Specifikace
• Příkon: 0,45 A
• Rychlost bez zátěže: 0 - 300 / 850 ot/min
• Maximální krouticí moment: 27 Nm
• Nastavení krouticího momentu: 20 + 1 
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Regulátor rychlosti:  
• Max. průměr vrtu do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 8 mm
• Průměr šroubu: 6 mm
• Délka napájecího kabelu: 6 m
• Hmotnost: 1,2 kg

Síťový vrtací šroubovák 6222

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6222 AB
Kód EAN 8710364047727

• Síťové vrtací šroubováky s příklepem: nepřetržitá síla, bez baterií, není nutné nabíjet
• Kompaktní lehká konstrukce s 6m napájecím kabelem pro optimální pohodlí při práci
• Ekologičtější než srovnatelné výrobky s akumulátorem
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Oboustranný chod pro šroubování i uvolňování šroubů a matic
• 10mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
• Plátěná taška
• 5dílná sada titanových bitů
• Sada pěti vrtáků do dřeva (Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm)

Specifikace
• Příkon: 0,45 A
• Rychlost bez zátěže: 0 - 300 / 850 ot/min
• Maximální krouticí moment: 27 Nm
• Nastavení krouticího momentu: 20 + 1 
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Regulátor rychlosti:  
• Max. průměr vrtu do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 8 mm
• Průměr šroubu: 6 mm
• Délka napájecího kabelu: 6 m
• Hmotnost: 1,2 kg
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Síťový vrtací šroubovák 6223

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6223 AA
Kód EAN 8710364050819

NOVINKA

• Síťové vrtací šroubováky s příklepem: nepřetržitá síla, bez baterií, není nutné nabíjet
• Kompaktní lehká konstrukce s 10m napájecím kabelem pro optimální pohodlí při práci
• Ekologičtější než srovnatelné výrobky s akumulátorem
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Oboustranný chod pro šroubování i uvolňování šroubů a matic
• 10mm kovové sklíčidlo bez klíče, s dvojitou objímkou pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
•

Specifikace
• Příkon: 0,45 A
• Rychlost bez zátěže: 0 - 300 / 850 ot/min
• Maximální krouticí moment: 27 Nm
• Nastavení krouticího momentu: 20 + 1 
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Regulátor rychlosti:  
• Max. průměr vrtu do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 8 mm
• Průměr šroubu: 6 mm
• Délka napájecího kabelu: 10 m
• Hmotnost: 1,2 kg

Vícevřetenová vrtačka 6950

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6950 AA
Kód EAN 8710364062409

NOVINKA

• Vícevřetenová vrtačka, která vrtá i do betonu
• 10mm rychloupínací sklíčidlo s automatickou aretací vřetena
• Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Nejsou zapotřebí žádné speciální vrtací bity; lze používat standardní vrtací bity s válcovou

stopkou
• Velký přepínač pro snadnou volbu materiálu
• Systém tlumení vibrací (VRS): nízké vibrace znamenají optimální pracovní komfort
• Velký regulátor rychlosti pro snadnou obsluhu
• Aretační tlačítko pro trvalý chod
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Ergonomický design pro optimální pohodlí a ovladatelnost
• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů
• Standardně se dodává jeden vysoce kvalitní vrtací bit do kamene (6 mm)

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Vysoce kvalitní vrtací bit do kamene (6 mm)

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Sklíčidlo: sklíčidlo bez klíče s jednoduchou

objímkou: 10 mm
• Max. průměr vrtu do betonu: 10 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm
• Maximální průměr vrtání do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm
• Volnoběžné otáčky: 0-3000 ot/min
• Příklepy: 0-45000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,9 kg
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Vícevřetenová vrtačka 6950

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6950 AD
Kód EAN 8710364065547

NOVINKA

• Vícevřetenová vrtačka, která vrtá i do betonu
• 10mm rychloupínací sklíčidlo s automatickou aretací vřetena
• Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Nejsou zapotřebí žádné speciální vrtací bity; lze používat standardní vrtací bity s válcovou

stopkou
• Velký přepínač pro snadnou volbu materiálu
• Systém tlumení vibrací (VRS): nízké vibrace znamenají optimální pracovní komfort
• Velký regulátor rychlosti pro snadnou obsluhu
• Aretační tlačítko pro trvalý chod
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Ergonomický design pro optimální pohodlí a ovladatelnost
• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Sada 2 ks vysoce kvalitních vrtáků do kamene

(Ø 6/8 mm)
• Sada 2 vrtáků do dřeva (Ø 6/8 mm)
• Sada 2 vrtáků do oceli (Ø 6/8 mm)
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Sklíčidlo: sklíčidlo bez klíče s jednoduchou

objímkou: 10 mm
• Max. průměr vrtu do betonu: 10 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm
• Maximální průměr vrtání do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm
• Volnoběžné otáčky: 0-3000 ot/min
• Příklepy: 0-45000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,9 kg
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Škrabka 7710

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7710 AA
Kód EAN 8710364040636

• Multifunkční 200 W nástroj pro různé druhy odstraňování materiálu, vyhlazování, renovace
a vyřezávání

• 3 rychlosti poskytují přesnější ovládání
• Rychlá výměna a demontáž příslušenství „CLIC“ bez nářadí
• Kompaktní ergonomický tvar s měkkou rukojetí
• Poloha pro vyšší přítlak zaručující maximální pohodlí při práci

Standardní výbava
• 1 široký (60 mm) ocelový nůž
• 1 široká (60 mm) ocelová stěrka
• 1 úzký (15 mm) plochý ocelový sekáč
• 1 úzký (35 mm) univerzální ocelový nůž

Specifikace
• Příkon: 200 W
• Rychlost bez zátěže: 6500/8500/9500 ot/min
• Nastavení rychlosti: 3 
• Zdvih: 2,2 mm
• Hmotnost: 1,2 kg

Sponkovačka 8200

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8200 AA
Kód EAN 8710364057757

• Elektrická sponkovačka pro rychlé a snadné sponkování a přibíjení různých materiálů
• 'Regulace síly nástřelu' nastavuje ráz tak, aby se přizpůsobil danému povrchu
• Délka kabelu 6 m, pro optimální volnost pohybu při práci
• Blokování spínače zabraňuje nechtěnému spuštění
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlnou práci
• Nastřeluje sponky a hřebíky do délky 16 mm

Standardní výbava
• 400 sponek (14 mm)
• 100 hřebíků (15 mm)

Specifikace
• Nástřelů: 20 příklepů/min
• Délka svorek: 8-16 mm
• Šířka svorek: 11,4 mm
• Délka hřebíků: 15-16 mm
• Kapacita zásobníku na svorky: 100 ks
• Kapacita zásobníku na hřebíky: 80 ks
• Délka kabelu: 6 m
• Hmotnost: 1,0 kg
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Sponkovačka 8200

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8200 AC
Kód EAN 8710364057764

• Elektrická sponkovačka pro rychlé a snadné sponkování a přibíjení různých materiálů
• 'Regulace síly nástřelu' nastavuje ráz tak, aby se přizpůsobil danému povrchu
• Délka kabelu 6 m, pro optimální volnost pohybu při práci
• Blokování spínače zabraňuje nechtěnému spuštění
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlnou práci
• Nastřeluje sponky a hřebíky do délky 16 mm

Standardní výbava
• 1 000 sponek (14 mm)
• 500 hřebíků (15 mm)
• Kompaktní transportní kufr

Specifikace
• Nástřelů: 20 příklepů/min
• Délka svorek: 8-16 mm
• Šířka svorek: 11,4 mm
• Délka hřebíků: 15-16 mm
• Kapacita zásobníku na svorky: 100 ks
• Kapacita zásobníku na hřebíky: 80 ks
• Délka kabelu: 6 m
• Hmotnost: 1,0 kg
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Akumulátorový šroubovák 2436

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2436 AA
Kód EAN 8710364044405

• Automatická aretace vřetena umožňující ruční utažení nebo povolení šroubů
• Šroubování v úzkých prostorách díky kompaktnímu designu s měkkou rukojetí
• Snadno ovladatelný přepínač směru otáčení
• Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu

prostředí.

Standardní výbava
• Integrovaný akumulátor 3,6 V (1,1 Ah typu

NiMH)
• Nabíječka
• 2 šroubovací bity (PH2, S5)
• Magnetický držák šroubovacích hrotů

Specifikace
• Napětí: 3,6 V
• Kapacita akumulátoru: 1,1 Ah
• Rychlost bez zátěže: 200 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 7 Nm
• Šestihranný úchyt: 6,35 mm
• Průměr šroubu: 4 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost: 0,3 kg

Akumulátorový šroubovák 2436

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2436 AC
Kód EAN 8710364044429

• Automatická aretace vřetena umožňující ruční utažení nebo povolení šroubů
• Šroubování v úzkých prostorách díky kompaktnímu designu s měkkou rukojetí
• Snadno ovladatelný přepínač směru otáčení
• Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu

prostředí.

Standardní výbava
• Integrovaný akumulátor 3,6 V (1,1 Ah typu

NiMH)
• Nabíječka
• Plastový kufr
• 13 bitů (S4/5/5,5/6,5, PH1/2/2,2/3,

PZ1,2/2,2/3)
• 13 bitů (H3/4/5/6/7;

T10/15/20/25/27/30/40/45)

Specifikace
• Napětí: 3,6 V
• Kapacita akumulátoru: 1,1 Ah
• Rychlost bez zátěže: 200 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 7 Nm
• Šestihranný úchyt: 6,35 mm
• Průměr šroubu: 4 mm
• Doba nabíjení: 5 H
• Hmotnost: 0,3 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2536

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2536 AA
Kód EAN 8710364050635

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Elektronická ochrana článku (ECP) chrání proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití
• Otočné nastavení pro práci na nesnadno dostupných místech
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Ukazatel směru otáčení pro okamžitou kontrolu správného směru šroubování
• Automatická aretace vřetena umožňující ruční utažení nebo povolení šroubů
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci

Standardní výbava
• Integrovaný akumulátor 3,6 V, 1,3 Ah, Li-Ion
• 3 – 5hodinová nabíječka
• 2 šroubovací bity (PH2, S5)
• Magnetický držák bitů

Specifikace
• Napětí: 3,6 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Rychlost bez zátěže: 200 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 7 Nm
• Šestihranný úchyt: 6,35 mm
• Průměr šroubu: 5 mm
• Doba nabíjení: 3-5 H
• Hmotnost: 0,3 kg

Akumulátorový vrtací šroubovák 2536

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2536 AC
Kód EAN 8710364050659

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Elektronická ochrana článku (ECP) chrání proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití
• Otočné nastavení pro práci na nesnadno dostupných místech
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Ukazatel směru otáčení pro okamžitou kontrolu správného směru šroubování
• Automatická aretace vřetena umožňující ruční utažení nebo povolení šroubů
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci

Standardní výbava
• Integrovaný akumulátor 3,6 V, 1,3 Ah, Li-Ion
• 3 – 5hodinová nabíječka
• Plastový kufr
• 13 bitů (S4,5/5,5/6,5; PH1/3xPH2/PH3;

PZ1/3xPZ2/PZ3)
• 13 bitů (H3/4/5/6/7;

T10/15/20/25/27/30/40/45)
• Magnetický držák bitů

Specifikace
• Napětí: 3,6 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Rychlost bez zátěže: 200 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 7 Nm
• Šestihranný úchyt: 6,35 mm
• Průměr šroubu: 5 mm
• Doba nabíjení: 3-5 H
• Hmotnost: 0,3 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2026

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2026 AC
Kód EAN 8710364042470

• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro
šroubování

• Nastavitelná rychlost umožňuje klidné spuštění a přesné ovládání nástroje
• Moderní lehká konstrukce pro příjemné a snadné ovládání.
• 20polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci

Standardní výbava
• 2x akumulátor 12 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit
• Plastový kufr

Specifikace
• Napětí: 12 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-350 / 0-1000 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 32 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 20 + 1 
• Regulátor rychlosti:  
• Max. průměr vrtání do dřeva: 18 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 8 mm
• Kapacita šroubování: 6 mm
• Doba nabíjení: 3 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,5 kg

Akumulátorové vrtací šroubováky 2321

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2321 AB
Kód EAN 8710364047611

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• 1hodinová nabíječka společně s elektronickou ochranou baterií chrání proti přetížení, přehřátí a

hlubokému vybití a zajišťuje dlouhou životnost baterie
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• 19polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Ergonomický design zajišťuje optimální vyvážení a pohodlnou práci
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Moderní lehká konstrukce pro příjemné a snadné ovládání.

Standardní výbava
• 2x akumulátor 10,8 V, 1,3 Ah, Li-Ion
• 1hodinová nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit

Specifikace
• Napětí: 10,8 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Články baterie: Li-Ion 
• Rychlost bez zátěže: 0 - 550 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 25 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 8 mm
• Kapacita šroubování: 6 mm
• Doba nabíjení: 1 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,0 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2395

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2395 AC
Kód EAN 8710364055449

• 5polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Nastavitelná rychlost umožňuje klidné spuštění a přesné ovládání nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 10 mm sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Pohodlná funkce oboustranného chodu pro šroubování nebo uvolňování šroubů a matek

Standardní výbava
• 1x akumulátor 12 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit
• 6 vrtacích bitů z rychlořezné oceli (HSS) (1, 2,

3, 4, 5 a 6 mm)
• 6 šroubovacích bitů (PZ1, PZ2, PH1, PH2,

S5, S6)
• Magnetický držák šroubovacích hrotů

Specifikace
• Napětí: 12 V
• Kapacita akumulátoru: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-550 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 26 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 5 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 6 mm
• Kapacita šroubování: 5 mm
• Doba nabíjení: 3 H
• Hmotnost: 1,5 kg

Akumulátorový vrtací šroubovák 2395

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2395 AH
Kód EAN 8710364062300

• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Pohodlný zpětný chod pro šroubování nebo uvolňování vrutů a šroubů
• 5polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• 10mm rychloupínací sklíčidlo, s dvojitou objímkou, pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství

Standardní výbava
• 1x akumulátor 12 V, 1,2 Ah, NiCd
• Nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit

Specifikace
• Napětí: 12 V
• Prořez: 1,2 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0 - 550 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 26 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 5 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 6 mm
• Kapacita šroubování: 5 mm
• Doba nabíjení: 3 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,5 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2421

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2421 AA
Kód EAN 8710364065158

NOVINKA

• Jedinečný 14,4 V vrtací šroubovák, v němž se kombinuje nejnižší hmotnost s nejvyšším krouticím
momentem

• Lithium-iontová technologie: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 1hodinová rychlonabíječka spolu s elektronickou ochranou článku (ECP) chrání akumulátor před

přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím a zajišťuje mu dlouhou životnost
• Indikátor stavu akumulátoru
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
• 1x lithium-iontový akumulátor 14,4 V, 1,3 Ah
• Oboustranný šroubovací bit
• Nabíječka

Specifikace
• Napětí: 14,4 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Články baterie: Li-Ion 
• Rychlost bez zátěže: 0-375 / 0-1400 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 36 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s jednoduchou objímkou:

10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 15 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 30 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Doba nabíjení: 1 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,2 kg

Akumulátorový vrtací šroubovák 2421

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2421 AB
Kód EAN 8710364065165

NOVINKA

• Jedinečný 14,4 V vrtací šroubovák, v němž se kombinuje nejnižší hmotnost s nejvyšším krouticím
momentem

• Lithium-iontová technologie: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 1hodinová rychlonabíječka spolu s elektronickou ochranou článku (ECP) chrání akumulátor před

přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím a zajišťuje mu dlouhou životnost
• Indikátor stavu akumulátoru
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Nastavitelná rychlost umožňuje šetrný rozběh a za všech okolností plnou ovladatelnost nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou

práci

Standardní výbava
• 2x lithium-iontový akumulátor 14,4 V, 1,3 Ah
• Oboustranný šroubovací bit
• Nabíječka

Specifikace
• Napětí: 14,4 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Články baterie: Li-Ion 
• Rychlost bez zátěže: 0-375 / 0-1400 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 36 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s jednoduchou objímkou:

10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 15 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 30 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Doba nabíjení: 1 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,2 kg
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Akumulátorový vrtací šroubovák 2531

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2531 AA
Kód EAN 8710364055456

• Jedinečný 18V vrtací šroubovák, v němž se kombinuje nejnižší hmotnost s nejvyšším krouticím
momentem

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• 1hodinová nabíječka společně s elektronickou ochranou baterií chrání proti přetížení, přehřátí a

hlubokému vybití a zajišťuje dlouhou životnost baterie
• Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech
• Nastavitelná rychlost umožňuje klidné spuštění a přesné ovládání nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 19polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• 10 mm sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci

Standardní výbava
• 1x akumulátor 18 V, 1,3 Ah, Li-Ion
• Oboustranný šroubovací bit
• Nabíječka

Specifikace
• Napětí: 18 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Články baterie: Li-Ion 
• Rychlost bez zátěže: 0-400 / 0-1600 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 40 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou: 10 mm
• Nastavení krouticího momentu: 19 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm
• Kapacita šroubování: 8 mm
• Doba nabíjení: 1 H
• Hmotnost včetně akumulátoru: 1,3 kg

Akumulátorový vrtací šroubovák 2770

Objednací údaje
Objednací číslo F015 2770 AA
Kód EAN 8710364051212

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro

šroubování
• Elektronická ochrana článku (ECP) chrání proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití
• Ukazatel směru otáčení pro okamžitou kontrolu správného směru vrtání
• Indikátor LED stavu akumulátoru se rozsvítí, pokud množství energie klesne pod 30 %
• Moderní, lehký design pro příjemné a snadné ovládání
• Nastavitelná rychlost umožňuje klidné spuštění a přesné ovládání nástroje
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• 7polohová spojka VariTorque pro přesné šroubování s polohou úplného uzamknutí pro vrtání
• Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci

Standardní výbava
• Integrovaný akumulátor 7,2 V, 1,3 Ah, Li-Ion
• 3hodinová nabíječka
• Oboustranný šroubovací bit

Specifikace
• Napětí: 7,2 V
• Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
• Rychlost bez zátěže: 0-220/720 ot/min
• Max. krouticí moment tuhý spoj: 14 Nm
• Sklíčidlo bez klíče s jednoduchou objímkou:

6,35 mm
• Nastavení krouticího momentu: 7 + 1 
• Max. průměr vrtání do dřeva: 10 mm
• Max. průměr vrtání do oceli: 6 mm
• Kapacita šroubování: 6 mm
• Doba nabíjení: 3 H
• Hmotnost: 0,7 kg
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Hoblík 1550

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1550 AA
Kód EAN 8710364064823

NOVINKA

• Kompaktní a lehký hoblík s výkonem 450 W, ideální pro jednoruční použití a připraven zvládnout
každou práci

• Praktický odkládací podstavec chrání obrobek a hoblovací nože
• Velký regulátor nastavení hloubky slouží rovněž jako dodatečná přední rukojeť pro optimální

ovládání
• Vysoce kvalitní hliníková deska zaručuje velmi hladké opracování
• Oboustranné hoblovací nože zaručují hladké opracování a dlouhou životnost
• 2 V-drážky v hliníkové základové desce usnadňují zkosení hran
• Ergonomický design a optimální vyvážení pro příjemnou práci
• Integrovaný prostor pro klíč
• Volitelně: práce bez prachu díky vysavači

Standardní výbava
• 4 oboustranné hoblovací nože
• Klíč pro výměnu nožů
• Prostor pro klíč
• adaptér pro vysavač

Specifikace
• Příkon: 450 W
• Šířka hoblování: 60 mm
• Hloubka úběru: 0 - 1,5 mm
• Hloubka drážky: 7 mm
• Rychlost bez zátěže: 16.000 ot/min
• Hmotnost: 2,0 kg

Hoblík 1565

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1565 AA
Kód EAN 8710364064885

NOVINKA

• Výkonný 720 W hoblík pro hoblování ploch, zkosení hran a řezání drážek
• Vývody pro třísky na levé a pravé straně k seřízení vyhazování třísek podle pracovních poměrů
• Oboustranné hoblovací nože TCT zaručují hladké opracování a dlouhou životnost
• Praktický odkládací podstavec chrání obrobek a hoblovací nože
• Vysoce kvalitní hliníková deska zaručuje velmi hladké opracování
• Velký regulátor nastavení hloubky slouží rovněž jako dodatečná přední rukojeť pro optimální

ovládání
• 2 V-drážky v hliníkové základové desce usnadňují zkosení hran
• Moderní ergonomický design pro optimální manipulaci
• Integrovaný prostor pro klíč
• Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
• Volitelně: práce bez prachu díky vysavači nebo prachovému sáčku

Standardní výbava
• 2 oboustranné hoblovací nože TCT
• Klíč pro výměnu nožů
• Prostor pro klíč

Specifikace
• Příkon: 720 W
• Šířka hoblování: 82 mm
• Hloubka úběru: 0 - 2 mm
• Hloubka drážky: 18 mm
• Rychlost bez zátěže: 16.000 ot/min
• Hmotnost: 3,0 kg
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Hoblík 1565

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1565 AD
Kód EAN 8710364064915

NOVINKA

• Výkonný 720 W hoblík pro hoblování ploch, zkosení hran a řezání drážek
• Vývody pro třísky na levé a pravé straně k seřízení vyhazování třísek podle pracovních poměrů
• Oboustranné hoblovací nože TCT zaručují hladké opracování a dlouhou životnost
• Praktický odkládací podstavec chrání obrobek a hoblovací nože
• Vysoce kvalitní hliníková deska zaručuje velmi hladké opracování
• Velký regulátor nastavení hloubky slouží rovněž jako dodatečná přední rukojeť pro optimální

ovládání
• 2 V-drážky v hliníkové základové desce usnadňují zkosení hran
• Moderní ergonomický design pro optimální manipulaci
• Integrovaný prostor pro klíč
• Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
• Volitelně: práce bez prachu díky vysavači nebo prachovému sáčku

Standardní výbava
• 2 oboustranné hoblovací nože TCT
• Klíč pro výměnu nožů
• Prostor pro klíč
• Prachový sáček
• Boční doraz
• Regulátor hloubky drážky
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 720 W
• Šířka hoblování: 82 mm
• Hloubka úběru: 0 - 2 mm
• Hloubka drážky: 18 mm
• Rychlost bez zátěže: 16.000 ot/min
• Hmotnost: 3,0 kg

Horkovzdušná pistole 8003

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8003 CA
Kód EAN 8710364044382

• Všechno, co potřebujete pro více než 100 pracovních úkonů, je sloučeno v jediném nástroji
• Výkonný 1800 W topný článek zaručuje vysokou pracovní teplotu
• Mechanismus „regulace stálé teploty“ zabraňuje přehřátí nástroje a umožňuje práci bez přerušení
• 3 nastavení teploty pro široké použití
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné ovládání a dlouhodobé užívání bez námahy
• Snadno ovladatelný čtyřpolohový spínač na zadní straně rukojeti pro pohodlné držení při

dlouhodobé práci
• Stabilní stacionární poloha zaručuje bezpečné používání bez držení
• Snímatelný přední prstenec pro práci na nesnadno dostupných místech
• Zároveň lze využít pro odstraňování nátěrů a nálepek, voskování a odvoskování lyží,

dezinfikování zvířecích klecí, rozehřívání dřevěného uhlí v grilu a k mnoha dalším úkolům

Standardní výbava
•

Specifikace
• Příkon: 1.800 W
• Teplota vzduchu na stupni 1: 50 °C
• Teplota vzduchu na stupni 2: 400 °C
• Teplota vzduchu na stupni 3: 570 °C
• Proud vzduchu na stupni 1: 250 l/min
• Proud vzduchu na stupni 2: 250 l/min
• Proud vzduchu na stupni 3: 500 l/min
• Hmotnost: 0,8 kg
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Horkovzdušná pistole 8003

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8003 CC
Kód EAN 8710364045785

• Všechno, co potřebujete pro více než 100 pracovních úkonů, je sloučeno v jediném nástroji
• Výkonný 1800 W topný článek zaručuje vysokou pracovní teplotu
• Mechanismus „regulace stálé teploty“ zabraňuje přehřátí nástroje a umožňuje práci bez přerušení
• 3 nastavení teploty pro široké použití
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné ovládání a dlouhodobé užívání bez námahy
• Snadno ovladatelný čtyřpolohový spínač na zadní straně rukojeti pro pohodlné držení při

dlouhodobé práci
• Stabilní stacionární poloha zaručuje bezpečné používání bez držení
• Snímatelný přední prstenec pro práci na nesnadno dostupných místech
• Zároveň lze využít pro odstraňování nátěrů a nálepek, voskování a odvoskování lyží,

dezinfikování zvířecích klecí, rozehřívání dřevěného uhlí v grilu a k mnoha dalším úkolům

Standardní výbava
• Kompaktní plastový kufr
• 1 tryska k ochraně skla
• 1 plochá tryska
• 1 redukční tryska
• 1 reflektorová tryska
• Kufr + 4 trysky

Specifikace
• Příkon: 1.800 W
• Teplota vzduchu na stupni 1: 50 °C
• Teplota vzduchu na stupni 2: 400 °C
• Teplota vzduchu na stupni 3: 570 °C
• Proud vzduchu na stupni 1: 250 l/min
• Proud vzduchu na stupni 2: 250 l/min
• Proud vzduchu na stupni 3: 500 l/min
• Hmotnost: 0,8 kg

Horkovzdušná pistole 8004

Objednací údaje
Objednací číslo F015 8004 AA
Kód EAN 8710364054794

NOVINKA

• LCD displej pro indikaci skutečné a požadované teploty a proudění vzduchu
• Funkce paměti – nástroj si pamatuje naposledy nastavenou teplotu i po odpojení z napájení
• Plynulá regulace teploty až do 650 °C umožňuje široké použití
• Proudění vzduchu nastavitelné v 5 úrovních, od 250 do 500 l/min
• Mechanismus „regulace stálé teploty“ zabraňuje přehřátí nástroje a umožňuje práci bez přerušení
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlnou práci
• Snímatelný přední prstenec pro práci na nesnadno dostupných místech
• Stabilní stacionární poloha zaručuje bezpečné používání bez držení

Standardní výbava
• Kompaktní plastový kufr
• 1 tryska k ochraně skla
• 1 plochá tryska
• 1 redukční tryska
• 1 reflektorová tryska
• Kufr + 4 trysky

Specifikace
• Příkon: 2.000 W
• Rozsah teplot: 50-650 °C
• Proudění vzduchu: 250-500 l/min
• Délka napájecího kabelu: 2,75 m
• Hmotnost: 0,7 kg
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Univerzální nástroj 1470

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1470 AA
Kód EAN 8710364051342

Sawing &
cutting

NOVINKA

• Broušení, řezání pilou a obrábění - jediným nářadím
• Multifunkční nářadí, které lze použít pro celou řadu aplikací
• Výkonný 200W motor má pro danou aplikaci dostatečný výkon
• Plynule nastavitelné ovládání rychlosti
• Univerzální systém pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
• Nástavec na odsávání prachu, pro čistší práci
• Ergonomický design a měkké pryžové tlumicí vložky Softgrip pro optimální komfort a ovládání
• 3m napájecí kabel pro optimální volnost při práci

Standardní výbava
• Brusný nástavec
• 2 ks brusných papírů (zrnitost 60 a 240)
• Segmentový pilový list
• Pilový list pro zapichovací řez do dřeva (20

mm)
• Protiprachový adaptér
• Šestihranný klíč

Specifikace
• Příkon: 200 W
• Oscilační úhel vlevo/vpravo: 1,4 º
• Rychlost bez zátěže: 15000 - 21000 ot/min
• Hmotnost: 1,1 kg

Okružní pila 5165

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5165 AA
Kód EAN 8710364065370

NOVINKA

• Výkonný 1150 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Odolná konstrukce se šnekovými převody a kuličkovými ložisky
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Adaptér pro odsávání pilin umožňuje připojení většiny běžných domácích vysavačů nebo

prachového sáčku (volitelné příslušenství Skil: příslušenství Skil 2610387402)
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění
• Maximální hloubka řezu je 65 mm v úhlu 90° a 42 mm v úhlu 45°
• Nižší zdvih krytu pro mělké řezání

Standardní výbava
• Pilový kotouč Ø 184 mm (24 zubů)
• Klíč pro snadnou výměnu čepele
• Boční doraz

Specifikace
• Prořez při 90°: 65 mm
• Prořez při 45°: 42 mm
• Příkon: 1.150 W
• Rychlost bez zátěže: 5.000 ot/min
• Ø uchycení kotouče: 16 mm
• Max. Ø pilového kotouče: 184 mm
• Hmotnost: 3,9 kg
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Vodicí lišta 5165

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5165 GR
Kód EAN 8710364066025

NOVINKA

• Výkonný 1150 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Včetně vodicí lišty pro snadné, velmi přesné řezání
• Odolná konstrukce se šnekovými převody a kuličkovými ložisky
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Příslušenství pro odsávání prachu; odsávací přípojka odpovídá většině standardních bytových

vysavačů nebo prachových sáčků (příslušenství Skil 2610387402)
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění
• Maximální hloubka řezu je 65 mm v úhlu 90° a 42 mm v úhlu 45°
• Nižší zdvih krytu pro mělké řezání

Standardní výbava
• Pilový kotouč Ø 184 mm (24 zubů)
• Klíč pro snadnou výměnu čepele
• Boční doraz
• Vodicí lišta (příslušenství 2610Z04064)

Specifikace
• Prořez při 90°: 65 mm
• Prořez při 45°: 42 mm
• Příkon: 1.150 W
• Rychlost bez zátěže: 5.000 ot/min
• Ø uchycení kotouče: 16 mm
• Max. Ø pilového kotouče: 184 mm
• Hmotnost: 3,9 kg

Okružní pila 5265

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5265 AA
Kód EAN 8710364065400

NOVINKA

• Výkonný 1250 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Odolná konstrukce se šnekovými převody a kuličkovými ložisky
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Adaptér pro odsávání pilin umožňuje připojení většiny běžných domácích vysavačů nebo

prachového sáčku (volitelné příslušenství Skil: příslušenství Skil 2610387402)
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění
• Maximální hloubka řezu je 65 mm v úhlu 90° a 42 mm v úhlu 45°
• Nižší zdvih krytu pro mělké řezání

Standardní výbava
• Pilový kotouč Ø 184 mm (18 zubů)
• Klíč pro snadnou výměnu čepele
• Boční doraz

Specifikace
• Prořez při 90°: 65 mm
• Prořez při 45°: 42 mm
• Příkon: 1.250 W
• Rychlost bez zátěže: 5.000 ot/min
• Ø uchycení kotouče: 16 mm
• Max. Ø pilového kotouče: 184 mm
• Hmotnost: 3,9 kg
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Okružní pila 5265

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5265 AD
Kód EAN 8710364065431

NOVINKA

• Výkonný 1250 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Odolná konstrukce se šnekovými převody a kuličkovými ložisky
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Adaptér pro odsávání pilin umožňuje připojení většiny běžných domácích vysavačů nebo

prachového sáčku (volitelné příslušenství Skil: příslušenství Skil 2610387402)
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění
• Maximální hloubka řezu je 65 mm v úhlu 90° a 42 mm v úhlu 45°
• Nižší zdvih krytu pro mělké řezání

Standardní výbava
• Pilový kotouč Ø 184 mm (18 zubů)
• Klíč pro snadnou výměnu čepele
• Boční doraz
• Odolný plastový kufr

Specifikace
• Prořez při 90°: 65 mm
• Prořez při 45°: 42 mm
• Příkon: 1.250 W
• Rychlost bez zátěže: 5.000 ot/min
• Ø uchycení kotouče: 16 mm
• Max. Ø pilového kotouče: 184 mm
• Hmotnost: 3,9 kg

Okružní pila 5740

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5740 CA
Kód EAN 8710364057917

NOVINKA

• Okružní pila je nejrychlejší nářadí pro nejsnadnější, přesné a rovné řezání všech druhů dřeva
• Výkonný 700W motor a vysoké otáčky (4 300 ot/min) pro řezání materiálů do hloubky až 40 mm
• Ergonomicky dokonalý design pro optimální ovládání a vedení. Úhel rukojeti jako u ruční pily, pro

optimální polohu ruky/paže
• Okénko čáry řezu pro snadné a přesné sledování vyznačené linie řezu
• Kompaktní a praktická konstrukce, hmotnost jen 2,4 kg
• Ložisková konstrukce
• Snadno čitelná stupnice hloubky řezu, patky a úkosu
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění
• Široká opěra ze silné oceli pro větší stabilitu
• Nižší zdvih krytu pro mělké řezání
• Příslušenství pro odsávání prachu; odsávací přípojka odpovídá většině standardních bytových

vysavačů nebo prachových sáčků (příslušenství Skil 2610387402)
• Možnost uložení montážního klíče

Standardní výbava
• Pilový kotouč Ø 130 mm (24 zubů)
• Inbusový klíč pro snadnou výměnu kotouče
• Boční doraz

Specifikace
• Prořez při 90°: 40 mm
• Prořez při 45°: 26 mm
• Příkon: 700 W
• Rychlost bez zátěže: 4.300 ot/min
• Ø pilového kotouče: 130 mm
• Ø uchycení kotouče: 16 mm
• Hmotnost: 2,4 kg

6



Okružní pila 5840

Objednací údaje
Objednací číslo F015 5840 AA
Kód EAN 8710364041084

• Okružní pila je nejrychlejší nářadí pro nejsnadnější, přesné a rovné řezání všech druhů dřeva
• Výkonný 800 W motor s vysokou rychlostí (4300 ot/min) pro řezání materiálů o tloušťce až 40 mm
• Ergonomicky dokonalý design pro optimální ovládání a vedení
• Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Okénko čáry řezu pro snadné a přesné sledování vyznačené linie řezu
• Odolná konstrukce s hliníkovými kryty kotoučů a hliníkovou patkou
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Adaptér pro odsávání pilin umožňuje připojení většiny běžných domácích vysavačů nebo

prachového sáčku (volitelné příslušenství Skil: příslušenství Skil 2610387402)

Standardní výbava
• karbidový pilový kotouč (18 zubů) Ø 140 mm
• Klíč pro výměnu kotouče

Specifikace
• Prořez při 90°: 40 mm
• Prořez při 45°: 30 mm
• Příkon: 800 W
• Rychlost bez zátěže: 4.300 ot/min
• Ø pilového listu: 140 mm
• Ø uchycení kotouče: 20 mm
• Hmotnost: 3,6 kg

Vysokorychlostní rotační nářadí 1415

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1415 AC
Kód EAN 8710364028559

• Ideální nástroj pro 101 různých druhů práce v domácnosti i venku
• Plynulé nastavení rychlosti pro přesné ovládání
• Aretace vřetena pro snadnou výměnu příslušenství
• Kompaktní nástroj s měkkou rukojetí pro maximální pohodlí uživatele
• Pomocná rukojeť jedinečné konstrukce pro přesné ovládání
• Bodové světlo pro osvětlení pracovního místa

Standardní výbava
• Upínací klíč
• Kleštiny 2,4 a 3,2 mm
• Plastový kufr
• Nastavitelná pomocná rukojeť s bodovým

světlem (se dvěma bateriemi AA)
• Celkem 25 ks příslušenství
• Včetně ohebné hřídele
• Včetně stojanu na nářadí

Specifikace
• Příkon: 125 W
• Rychlost bez zátěže: 15.000 - 35.000 ot/min
• Hmotnost: 0,5 kg
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Pila ocaska 4900

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4900 AA
Kód EAN 8710364036998

• Výkonná a odolná pila ocaska
• Ideální řezací nástroj se širokým použitím vhodný například při demolicích, k prořezávání stromů

či odvětvování kmenů
• Regulátor rychlosti umožňuje precizní regulaci rychlosti pro přesné a rychlé řezání křehkých

materiálů
• Snadná výměna pilových listů bez nástroje a integrované pouzdro na náhradní listy
• Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení

Standardní výbava
• Šestihranný klíč
• Textilní taška
• Pilový list na dřevo
• Pilový list na kovy
• Pilový list na řezání větví

Specifikace
• Příkon: 1.050 W
• Zdvih listu: 28 mm
• Rychlost kmitání listu: 800 - 2.700 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 180 mm
• Prořez v hliníku: 30 mm
• Prořez v kovu: 20 mm
• Hmotnost: 3,7 kg

Kmitací pila 4003

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4003 AA
Kód EAN 8710364028702

• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod ovladatelným oběma rukama
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů

Standardní výbava
• 2 inbusové klíče
• 3 pilové listy do kmitací pily (2x měkké dřevo,

1x okružní řez)

Specifikace
• Příkon: 380 W
• Rychlost kmitání listu: 3.000 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 55 mm
• Prořez v hliníku: 10 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 16 mm
• Hmotnost: 1,6 kg
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Kmitací pila 4170

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4170 AA
Kód EAN 8710364033522

• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Konstrukce umožňuje optimální sledování obrobku

Standardní výbava
• Kufr s pouzdrem na příslušenství
• 2 inbusové klíče
• 3 pilové plátky (kov, dřevo, křivky)

Specifikace
• Příkon: 400 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 65 mm
• Prořez v hliníku: 10 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 18 mm
• Hmotnost: 1,7 kg

Kmitací pila 4181

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4181 AA
Kód EAN 8710364063031

NOVINKA

• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Pro pilové listy s koncovkou typu T a U
• Svorka usnadňuje uchycení kabelu
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°
• Funkce ofuku zajišťuje čistou čáru řezu, kterou tak lze snadno sledovat
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod ovladatelným oběma rukama
• Možnost uložení montážního klíče

Standardní výbava
• Šestihranný klíč

Specifikace
• Příkon: 380 W
• Rychlost kmitání listu: 3.000 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 55 mm
• Prořez v hliníku: 10 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 16 mm
• Hmotnost: 1,4 kg
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Kmitací pila 4270

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4270 AA
Kód EAN 8710364038640

• Režim TURBO umožňuje přepínat mezi normální a vysokou rychlostí řezání
• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• VELKÝ vodicí váleček pilového listu poskytuje optimální oporu a zaručuje přesnější řezání
• Funkce ofuku zajišťuje čistou čáru řezu, kterou tak lze snadno sledovat
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení
• Konstrukce umožňuje optimální sledování obrobku
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°

Standardní výbava
• 2 inbusové klíče
• Pilový list

Specifikace
• Příkon: 500 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Režim řezání Normální/TURBO:  
• Prořez ve dřevě: 75 mm
• Prořez v hliníku: 12 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 20 mm
• Hmotnost: 2,1 kg

Kmitací pila 4281

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4281 AA
Kód EAN 8710364063062

NOVINKA

• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Pro pilové listy s koncovkou typu T a U
• Svorka usnadňuje uchycení kabelu
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°
• Funkce ofuku zajišťuje čistou čáru řezu, kterou tak lze snadno sledovat
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Možnost uložení montážního klíče

Standardní výbava
• Šestihranný klíč

Specifikace
• Příkon: 400 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 65 mm
• Prořez v hliníku: 10 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 16 mm
• Hmotnost: 1,4 kg
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Kmitací pila 4281

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4281 AD
Kód EAN 8710364063093

NOVINKA

• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Pro pilové listy s koncovkou typu T a U
• Svorka usnadňuje uchycení kabelu
• Možnost nastavení patky pro šikmé řezání v úhlech 15°, 30° a 45°
• Funkce ofuku zajišťuje čistou čáru řezu, kterou tak lze snadno sledovat
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Možnost uložení montážního klíče

Standardní výbava
• Šestihranný klíč
• 3 listy pro kmitací pily
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 400 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Prořez ve dřevě: 65 mm
• Prořez v hliníku: 10 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 16 mm
• Hmotnost: 1,4 kg

Kmitací pila 4370

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4370 AA
Kód EAN 8710364038671

• Volba pěti druhů materiálu: 1 nastavení pro zakřivené řezání a 4 nastavení pro rovné řezání
různých materiálů.

• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• VELKÝ vodicí váleček pilového listu poskytuje optimální oporu a zaručuje přesnější řezání
• Bodové světlo usnadňuje práci na nedostatečně osvětlených místech
• Funkce ofuku zajišťuje čistou čáru řezu, kterou tak lze snadno sledovat
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Konstrukce umožňuje optimální sledování obrobku
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení

Standardní výbava
• 2 inbusové klíče
• Pilový list

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Výběr materiálů: 5 
• Prořez ve dřevě: 75 mm
• Prořez v hliníku: 12 mm
• Max. prořez v oceli: 4 mm
• Zdvih listu: 20 mm
• Hmotnost: 2,1 kg
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Kmitací pila 4581

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4581 CA
Kód EAN 8710364056491

NOVINKA

• 5 stupňů předkmitu pro přesné řezání a řezání při maximálních otáčkách
• Bodové světlo usnadňuje práci na nedostatečně osvětlených místech
• Možnost uložení dvou pilových listů – náhradní listy jsou vždy po ruce
• Plynulá regulace rychlosti umožňující velmi přesné řezání různých druhů materiálu
• Přepínač ofuku nebo odsávání pilin pro přesné sledování čáry řezu za každých okolností
• Patka „Clic“ z robustního hliníku polohovatelná pro řezání v sedmi úhlech po 15°
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení

Standardní výbava
• Šestihranný klíč
• Pilový list

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Nastavení orbitálního pohybu: 5 
• Prořez ve dřevě: 80 mm
• Prořez v hliníku: 16 mm
• Max. prořez v oceli: 5 mm
• Zdvih listu: 23 mm
• Hmotnost: 2,2 kg

Kmitací pila 4581

Objednací údaje
Objednací číslo F015 4581 CD
Kód EAN 8710364056514

NOVINKA

• 5 stupňů předkmitu pro přesné řezání a řezání při maximálních otáčkách
• Bodové světlo usnadňuje práci na nedostatečně osvětlených místech
• Možnost uložení dvou pilových listů – náhradní listy jsou vždy po ruce
• Regulace otáček pro nastavení požadované rychlosti řezání (umožňuje pomalé naříznutí a velmi

přesné řezání)
• Přepínač ofuku nebo odsávání pilin pro přesné sledování čáry řezu za každých okolností
• Patka „Clic“ z robustního hliníku polohovatelná pro řezání v sedmi úhlech po 15°
• Velký pohodlný spínač s tlačítkem blokování pro trvalý chod
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích

vysavačů
• Měkká rukojeť pro jistější a pohodlnější držení

Standardní výbava
• Šestihranný klíč
• sada sedmi pilových plátků
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Rychlost kmitání listu: 800 - 3.000 kmitů/min
• Nastavení orbitálního pohybu: 5 
• Prořez ve dřevě: 80 mm
• Prořez v hliníku: 16 mm
• Max. prořez v oceli: 5 mm
• Zdvih listu: 23 mm
• Hmotnost: 2,2 kg
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Míchadlo 1608

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1608 AA
Kód EAN 8710364066247

NOVINKA

• Výkonné míchadlo pro všechny druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
• Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné,

bezpečné řízení nástroje
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a účinný přenos sil
• Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
• Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení
• Regulátor rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Velmi kvalitní univerzální metly pro různé materiály jsou součástí výbavy

Standardní výbava
• Přední rukojeť/stojan
• Šestihranný klíč
• Klíč 2x
• Univerzální míchadlo 120 mm

Specifikace
• Příkon: 850 W 
• Upínací matice: M14 
• Skříň převodovky: Kovová 
• Spínač: Nastavení rychlosti 
• Maximální objem míchání: 30 kg
• Rychlost bez zátěže: 0 - 550 ot/min
• Maximální průměr metly: 120 mm
• Hmotnost: 2,6 kg

Míchadlo 1609

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1609 AA
Kód EAN 8710364046515

• Výkonné míchadlo pro všechny druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
• Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné,

bezpečné řízení nástroje
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a účinný přenos sil
• Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
• Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
• Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení
• Regulátor rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Velmi kvalitní univerzální metly pro různé materiály jsou součástí výbavy

Standardní výbava
• Přední rukojeť/stojan
• Šestihranný klíč
• Klíč 2x
• Univerzální míchadlo 120 mm

Specifikace
• Příkon: 1.000 W 
• Upínací matice: M14 
• Skříň převodovky: Kovová 
• Spínač: Nastavení rychlosti 
• Maximální objem míchání: 30 kg
• Rychlost bez zátěže: 0 - 700 ot/min
• Rychlost při jmenovité zátěži: 0 - 550 ot/min
• Maximální krouticí moment: 40 Nm
• Maximální průměr metly: 120 mm
• Hmotnost: 3,4 kg
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Pokosová pila 1131

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1131 AA
Kód EAN 8710364055784

NOVINKA

• Oboustranný pokos umožňuje náklon pilové hlavy doleva i doprava, pro větší volnost při řezání
v úzkých prostorách

• Výkonný 1 300W motor pro rychlý postup práce
• Maximální hloubka řezu je 56 mm, maximální šířka 115 mm
• Integrovaná přípojka vysavače
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
• Stabilní poloha, 7 pryžových nožiček zajišťuje pevné přilnutí
• Upínací desku pily lze snadno upevnit na pracovní stůl, buď šrouby nebo svěrkami

Standardní výbava
• Pilový kotouč s břitovými destičkami ze

slinutého karbidu (24 zubů) Ø 210 mm
• Univerzální svorka
• Prachový sáček
• Zadní opěra
• 2 inbusové klíče

Specifikace
• Příkon: 1.300 W
• Volnoběžné otáčky: 5500 ot/min
• Prořez při 90°/90°: 115 x 56 mm
• Prořez při 90°/45°: 78 x 56 mm
• Prořez při 45°/90°: 112 x 30 mm
• Ø pilového kotouče: 210 mm
• Ø upínací trn: 30 mm
• Max. úhel zkosení: -45° / +45° 
• Max. pokosový úhel: -45° / +45° 
• Hmotnost: 7,6 kg
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Excentrická bruska 7405

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7405 AA
Kód EAN 8710364036141

• Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem
materiálu při nízké přítlačné síle

• Pro hrubé i jemné broušení a leštění zakřivených i rovných ploch
• Integrované odsávání s prachovým sáčkem. Prachová manžeta pro vyšší odsávací výkon
• Brzda brusné desky: jemné broušení bez vrypů. Rychlý doběh chránící nástroj před poškozením

při jeho odložení
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Nastavitelná postranní rukojeť pro:

- držení oběma rukama
- broušení pod vodou
- optimální poloha uchopení pro veškeré použití

Standardní výbava
• lapač prachu
• 3 brusné kotouče

Specifikace
• Příkon: 380 W
• Průměr brusného kotouče: 125 mm
• Počet brusných pohybů (bez zátěže):

11.000 m/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 2,2 kg

Excentrická bruska 7440

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7440 AA
Kód EAN 8710364036370

• Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem
materiálu při nízké přítlačné síle

• Výkonný motor pro snadný a rychlý úběr materiálu
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Brzda brusné desky: jemné broušení bez vrypů. Rychlý doběh chrání nástroj před poškozením při

jeho odložení
• Pro hrubé i jemné broušení a leštění zakřivených i rovných ploch
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Ergonomický design pro pohodlnou práci
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 3 brusné kotouče

Specifikace
• Příkon: 380 W
• Průměr brusného kotouče: 125 mm
• Počet brusných pohybů (bez zátěže):

11.000 m/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 2,3 kg
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Excentrická bruska 7450

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7450 AA
Kód EAN 8710364036387

• Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem
materiálu při nízké přítlačné síle

• Indikátory LED „kontroly přítlaku“ informující o příliš velké přítlačné síle – nechte pracovat nástroj!
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Brzda brusné desky: jemné broušení bez vrypů. Rychlý doběh chrání nástroj před poškozením při

jeho odložení
• Výkonný motor pro snadný a rychlý úběr materiálu
• Pro hrubé i jemné broušení a leštění zakřivených i rovných ploch
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí pro pohodlnou práci
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 3 brusné kotouče

Specifikace
• Příkon: 430 W
• Průměr brusného kotouče: 125 mm
• Počet brusných pohybů (bez zátěže):

11.000 m/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 2,3 kg

Excentrická bruska 7460

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7460 AA
Kód EAN 8710364036394

• Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem
materiálu při nízké přítlačné síle

• Indikátory LED „kontroly přítlaku“ informující o příliš velké přítlačné síle – nechte pracovat nástroj!
• Plynulá regulace rychlosti umožňující optimální broušení různých materiálů
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Brzda brusné desky: jemné broušení bez vrypů. Rychlý doběh chrání nástroj před poškozením při

jeho odložení
• Výkonný motor pro snadný a rychlý úběr materiálu
• Pro hrubé i jemné broušení a leštění zakřivených i rovných ploch
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí pro pohodlnou práci
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)

Standardní výbava
• Prachový filtr
• Plastový kufr
• 6 brusných kotoučů

Specifikace
• Příkon: 430 W
• Průměr brusného kotouče: 125 mm
• Počet brusných pohybů (bez zátěže):

6.000 - 11.000 m/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 2,3 kg
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Úhlová bruska 9005

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9005 AA
Kód EAN 8710364053209

• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele
• Kompaktní bruska vhodná k méně náročnému řezání a broušení
• Úzká a odolná kovová skříň převodovky pro snadný přístup do úzkých prostor
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Ochranný kryt proti odlétajícím jiskrám nastavitelný do různých pracovních poloh
• Bezpečnostní posuvný spínač pro bezpečnou práci i v rukavicích
• Vřeteno M14 připravené pro přírubu typu „Clic“

Standardní výbava
• Bezpečnostní kryt
• Boční rukojeť
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub

Specifikace
• Max. Ø disku: 115 mm
• Příkon: 550 W
• Rychlost bez zátěže: 11000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 1,6 kg

Úhlová bruska 9030

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9030 AA
Kód EAN 8710364052738

• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele
• Kompaktní bruska vhodná k méně náročnému řezání a broušení
• Úzká a odolná kovová skříň převodovky pro snadný přístup do úzkých prostor
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Ochranný kryt proti odlétajícím jiskrám nastavitelný do různých pracovních poloh
• Bezpečnostní posuvný spínač pro bezpečnou práci i v rukavicích
• Vřeteno M14 připravené pro přírubu typu „Clic“

Standardní výbava
• Bezpečnostní kryt
• Boční rukojeť
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub

Specifikace
• Max. Ø disku: 115 mm
• Příkon: 600 W
• Rychlost bez zátěže: 11000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 1,6 kg
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Úhlová bruska 9035

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9035 AA
Kód EAN 8710364052769

• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele
• Kompaktní bruska vhodná k méně náročnému řezání a broušení
• Úzká a odolná kovová skříň převodovky pro snadný přístup do úzkých prostor
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Ochranný kryt proti odlétajícím jiskrám nastavitelný do různých pracovních poloh
• Bezpečnostní posuvný spínač pro bezpečnou práci i v rukavicích
• Vřeteno M14 připravené pro přírubu typu „Clic“

Standardní výbava
• Bezpečnostní kryt
• Boční rukojeť
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub

Specifikace
• Max. Ø disku: 125 mm
• Příkon: 600 W
• Rychlost bez zátěže: 11000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 1,6 kg

Úhlová bruska 9176

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9176 AA
Kód EAN 8710364047185

• Kompaktní konstrukce
• Měkké pryžové tlumicí vložky Softgrip na relevantních místech úchopu umožňují optimální

pohodlné držení
• Ergonomická boční rukojeť pro lepší držení
• Štíhlá kovová násuvná převodovka pro lepší přístupnost
• 3 m napájecí kabel pro dostatečnou volnost pohybu při práci
• Postranní rukojeť lze upevnit ve 3 polohách
• 750 W výkonný motor

Standardní výbava
• Bezpečnostní kryt
• Boční rukojeť
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub
• Šestihranný klíč

Specifikace
• Max. Ø disku: 125 mm
• Příkon: 750 W
• Rychlost bez zátěže: 11000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 2,0 kg
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Úhlová bruska 9222

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9222 AA
Kód EAN 8710364049769

• Pro dokonalé řezání, broušení a odrezování
• Indikátory LED „kontroly přítlaku“ informující o příliš velké přítlačné síle – nechte pracovat nástroj!
• Ochranný kryt se systémem „Clic“ chránící proti jiskrám lze v několika sekundách přizpůsobit

každé situaci
• Ideální nástroj pro rozmanité práce s kovem a kamenem
• Ergonomický tvar pro optimální držení a snadnou manipulaci
• Aretace vřetena „Auto Clic“ pro nejpohodlnější výměnu příslušenství
• Ergonomická boční rukojeť pro lepší držení
• 3 m napájecí kabel pro optimální volnost při práci
• Vřeteno M14 připravené pro přírubu typu „Clic“

Standardní výbava
• Bezpečnostní kryt
• Boční rukojeť
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub

Specifikace
• Max. Ø disku: 125 mm
• Příkon: 750 W
• Rychlost bez zátěže: 11.000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 2,2 kg

Úhlová bruska 9780

Objednací údaje
Objednací číslo F015 9780 AA
Kód EAN 8710364035434

• Velmi odolná bruska pro náročné práce, např. broušení neporézních kovů a odlitků, rychlé
odstraňování otřepů, vyhlazování svarových spojů, hluboké řezání kovů, odrezování a kartáčování
plechů, řezání betonu a dlažebních kostek.

• Vysoce kvalitní komponenty zaručují vysokou spolehlivost a životnost nástroje
• Boční rukojeť lze upevnit ve třech polohách, což umožňuje pohodlné ovládání nástroje za každé

situace
• Měkká rukojeť omezuje únavu způsobenou vibracemi
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Opěrka na hlavě nástroje umožňuje bezpečné uložení

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Kryt
• Šestihranný klíč
• Klíč k montáži příslušenství
• Sada přírub

Specifikace
• Max. Ø disku: 230 mm
• Příkon: 2.000 W
• Rychlost bez zátěže: 6.000 ot/min
• Max. Ø uchycení kotouče: 22 mm
• Závit hřídele: M14 
• Hmotnost: 5,9 kg

5



Vrtací kladivo 1743

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1743 AA
Kód EAN 8710364055203

• Výkonný pneumatický kladivový mechanismus pro snadné vrtání do betonu
• 3funkční kladivo: 1. příklepová vrtačka; 2. zastavení příklepu při prostém vrtání a šroubování; 3.

zastavení rotace pro lehké sekání
• Systém SDS+ pro rychlou a snadnou výměnu bitů
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- kolečkem předvolby rychlosti pro nastavení správných otáček pro každé použití

• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování vrtáku
• Plynule nastavitelná boční měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť s měkkým úchytem
• Hloubkový doraz
• 3 vrtáky SDS+ (6, 8, 10 mm)

Specifikace
• Příkon: 600 W
• Sklíčidlo/systém: SDS+ 
• Síla příklepu: 1,3 J
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do betonu: 20 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 30 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 1100 ot/min
• Příklepy: 0 - 5800 příklepů/min
• Hmotnost: 2,3 kg

Vrtací kladivo 1758

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1758 AA
Kód EAN 8710364035236

• Výkonný pneumatický kladivový mechanismus pro snadné vrtání do betonu
• Vypnutí rotace pro lehké sekání
• Systém SDS+ pro rychlou a snadnou výměnu bitů
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- kolečkem předvolby rychlosti pro nastavení správných otáček pro každé použití

• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování vrtáku
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování (s příslušenstvím 2610395660)
• Plynule nastavitelná boční měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů
• Dlouhý napájecí kabel (4 m) pro optimální volnost při práci

Standardní výbava
• Boční rukojeť s měkkým úchytem
• Hloubkový doraz

Specifikace
• Příkon: 750 W
• Sklíčidlo/systém: SDS+ 
• Síla příklepu: 2,0 J
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do betonu: 24 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 40 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 1.100 ot/min
• Příklepy: 0 - 5.900 příklepů/min
• Hmotnost: 3,3 kg

1



Vrtací kladivo 1764

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1764 AK
Kód EAN 8710364064212

NOVINKA

• Výkonný 920 W motor
• Vrtací kladivo se čtyřmi funkcemi: 1. vrtání s příklepem, 2. vypnutí příklepu pro běžné vrtání nebo

šroubování, 3. vypnutí rotace pro lehké sekání, 4. sekání bez blokování rotace pro maximální
volnost pohybu

• Systém SDS+ pro rychlou a snadnou výměnu bitů
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele
• Regulátor rychlosti umožňuje přesné spuštění a vrtání správnou rychlostí pro každý materiál
• Kotoučový regulátor otáček pro volbu optimální rychlosti vrtání
• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování vrtáku
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů
• Dlouhý napájecí kabel (4 m) pro optimální volnost při práci

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Plastový kufr
• Vrtáky SDS+ (6, 8, 10, 12, 16 mm)
• Bodový sekáč SDS+
• Plochý sekáč SDS+
• Adaptér SDS+

Specifikace
• Příkon: 920 W
• Sklíčidlo/systém: SDS+ 
• Síla příklepu: 2,1 J
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do betonu: 26 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 40 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 1.100 ot/min
• Příklepy: 0 - 5.830 příklepů/min
• Hmotnost: 2,9 kg

Příklepová vrtačka 6002

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6002 CA
Kód EAN 8710364062317

NOVINKA

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

Standardní výbava
• Klíč ke sklíčidlu
• Sada 3 vrtáků do kamene (Ø 5/6/8 mm)

Specifikace
• Příkon: 500 W
• Sklíčidlo s klíčem: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 30 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 3.000 ot/min
• Příklepy: 0 - 48.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,8 kg
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Příklepová vrtačka 6271

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6271 AA
Kód EAN 8710364062362

NOVINKA

• Výkonná 710 W příklepová vrtačka
• Kompaktní příklepová vrtačka s pohodlným moderním designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Indikátor funkce udávající provozní režim
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Klíč ke sklíčidlu
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Sklíčidlo s klíčem: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0-2700 ot/min
• Příklepy: 0-43200 příklepů/min
• Hmotnost: 1,7 kg

Příklepová vrtačka 6271

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6271 AD
Kód EAN 8710364065257

NOVINKA

• Výkonná 710 W příklepová vrtačka
• Kompaktní příklepová vrtačka s pohodlným moderním designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Indikátor funkce udávající provozní režim
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Klíč ke sklíčidlu
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Sklíčidlo s klíčem: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0-2700 ot/min
• Příklepy: 0-43200 příklepů/min
• Hmotnost: 1,7 kg
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Příklepová vrtačka 6280

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6280 CA
Kód EAN 8710364062331

NOVINKA

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• 13 mm sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou výměnu příslušenství
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Sklíčidlo: bez klíče s dvojitou objímkou:

13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 3.000 ot/min
• Příklepy: 0 - 48.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,8 kg

Příklepová vrtačka 6280

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6280 CK
Kód EAN 8710364062355

NOVINKA

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• 13 mm sklíčidlo bez klíče s dvojitou objímkou pro snadnou výměnu příslušenství
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Plastový kufr
• Sada 3 vrtáků do dřeva (Ø 5/6/8 mm)
• Sada 3 vrtáků do kamene (Ø 5/6/8 mm)
• Sada 3 vrtáků do oceli (Ø 5/6/8 mm)
• 6 šroubovacích bitů
• Magnetický držák šroubovacích bitů

Specifikace
• Příkon: 550 W
• Sklíčidlo: bez klíče s dvojitou objímkou:

13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 3.000 ot/min
• Příklepy: 0 - 48.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,8 kg
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Příklepová vrtačka 6290

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6290 AA
Kód EAN 8710364062386

NOVINKA

• Výkonná 710 W příklepová vrtačka
• 13 mm rychloupínací sklíčidlo s dvojitou objímkou pro snadnou výměnu příslušenství
• Kompaktní příklepová vrtačka s pohodlným moderním designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Indikátor funkce udávající provozní režim
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Sada 3 vrtáků do kamene (Ø 5/6/8 mm)

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Sklíčidlo: bez klíče s dvojitou objímkou:

13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0-2700 ot/min
• Příklepy: 0-43200 příklepů/min
• Hmotnost: 1,7 kg

Příklepová vrtačka 6290

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6290 AD
Kód EAN 8710364065271

NOVINKA

• Výkonná 710 W příklepová vrtačka
• 13 mm rychloupínací sklíčidlo s dvojitou objímkou pro snadnou výměnu příslušenství
• Kompaktní příklepová vrtačka s pohodlným moderním designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Indikátor funkce udávající provozní režim
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Sada 3 vrtáků do kamene (Ø 5/6/8 mm)
• Plastový kufr

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Sklíčidlo: bez klíče s dvojitou objímkou:

13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0-2700 ot/min
• Příklepy: 0-43200 příklepů/min
• Hmotnost: 1,7 kg
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Příklepová vrtačka 6388

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6388 AA
Kód EAN 8710364039524

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• 13 mm odolné kovové dvojité kleštinové sklíčidlo, bez klíče, pro snadnou výměnu příslušenství
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• 5ks sada vrtáků do kamene

Specifikace
• Příkon: 850 W
• Sklíčidlo: kovové bez klíče s dvojitou

objímkou: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0-3.000 ot/min
• Příklepy: 0-48.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,9 kg

Příklepová vrtačka 6389

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6389 AG
Kód EAN 8710364066032

NOVINKA

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• Ideální nástroj pro všechny druhy vrtání v domácnosti i venku
• Vysoká frekvence příklepu pro rychlé a snadné vrtání do zdiva
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování
• Přepínač směru otáčení pro vrtání
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček pro optimální výkonnost při každém
použití

• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Snadno nastavitelný hloubkový doraz umožňující nastavení hloubky při vrtání slepých otvorů

Standardní výbava
• Boční rukojeť
• Hloubkový doraz
• Klíč ke sklíčidlu

Specifikace
• Příkon: 850 W
• Sklíčidlo s klíčem: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 3.000 ot/min
• Příklepy: 0 - 48.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,9 kg
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Příklepová vrtačka 6565

Objednací údaje
Objednací číslo F015 6565 AA
Kód EAN 8710364042029

In-line
ergonomics

• Přímá ergonomická konstrukce pro optimální pohodlí a ovladatelnost
• Velmi výkonný motor a vysoká frekvence příklepu zaručuje vysoce účinné vrtání do zdiva
• 13 mm sklíčidlo z odolného kovu bez klíče s jednoduchou objímkou
• Praktická aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• Svorka usnadňuje uchycení kabelu
• Indikátory funkce znázorňující provozní režim
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti
• Velký spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:

- tlačítkem blokování pro trvalý chod
- knoflíkem předvolby rychlosti pro přednastavení otáček vrtání/pohonu

Standardní výbava
• Boční rukojeť s měkkým úchytem
• Hloubkový doraz

Specifikace
• Příkon: 710 W
• Sklíčidlo: kovové bez klíče s jednoduchou

objímkou: 13 mm
• Max. průměr vrtu do oceli: 13 mm
• Max. průměr vrtu do zdiva: 16 mm
• Max. průměr vrtu do dřeva: 35 mm
• Rychlost bez zátěže: 0 - 3.100 ot/min
• Příklepy: 0 - 49.500 příklepů/min
• Hmotnost: 2,2 kg
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Multifunkční bruska 7250

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7250 AA
Kód EAN 8710364045624

• Ergonomický tvar rukojeti do dlaně pro snadné držení jednou rukou
• Více tvarů brusné desky pro velké plochy a rohy
• Výkonný 210 W motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Indikátory LED „kontroly přítlaku“ informující o příliš velké přítlačné síle – nechte pracovat nástroj!
• Integrované odsávání pilin a prachový filtr pro čistší práci
• Otočný delta nástavec pro mimořádně dlouhou životnost
• Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlnější práci bez přerušení
• Nízká hmotnost pro snadné obrábění svislých ploch
• Snadná výměna brusného papíru na suchý zip
• Nízká hladina hluku a vibrací

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 3 brusné papíry
• Otočný nástavec Delta

Specifikace
• Příkon: 210 W
• Brusná plocha (rotační broušení):

151 x 102 mm
• Velikost otočného delta nástavce: 92 mm
• Rychlost brusných kmitů: 30.000 příklepů/min
• Hmotnost: 1,2 kg
• Průměr brusných kmitů: 1,5 mm

Pásová bruska 1210

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1210 AA
Kód EAN 8710364041213

• Vysoká rychlost brusného pásu zajišťuje rychlý úběr materiálu
• Automatická regulace stopy brusného pásu zabraňuje jeho vysmeknutí z nástroje
• Kompaktní a ergonomický tvar zaručuje dokonalé uchopení nástroje při obouručním ovládání
• Integrované odsávání pilin a velký lapač prachu pro čistší práci
• Snadná výměna brusného pásu pomocí systému „Clic“
• Měkká rukojeť umožňující pohodlnou dlouhodobou práci
• Velké tlačítko blokování trvalého chodu na horní straně nástroje

Standardní výbava
• Prachový sáček
• 1 brusný pás

Specifikace
• Příkon: 650 W
• Velikost brusného pásu: 76 x 457 mm
• Brusná plocha: 76 x 130 mm
• Rychlost brusného pásu (bez zátěže):

300 m/min
• Hmotnost: 2,8 kg
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Pásová bruska 1215

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1215 AA
Kód EAN 8710364041244

Equalizer
frame

• Vysoká rychlost brusného pásu zajišťuje rychlý úběr materiálu
• Automatická regulace stopy brusného pásu zabraňuje jeho vysmeknutí z nástroje
• Kompaktní a ergonomický tvar zaručuje dokonalé uchopení nástroje při obouručním ovládání
• Vyrovnávací brusný rám „Equalizer“ lze snadno namontovat; zabraňuje poškrábání obrobku a

dokonale vyrovnává plochy
• Integrované odsávání pilin a účinný prachový filtr pro čistší práci
• Součástí příslušenství je adaptér pro připojení vysavače
• Snadná výměna brusného pásu pomocí systému „Clic“ – není třeba odstraňovat brusný rám
• Měkká rukojeť umožňující pohodlnou dlouhodobou práci
• Velké tlačítko blokování trvalého chodu na horní straně nástroje

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 1 brusný pás
• Adaptér pro vysavač
• Brusný rám

Specifikace
• Příkon: 650 W
• Velikost brusného pásu: 76 x 457 mm
• Brusná plocha: 76 x 130 mm
• Rychlost brusného pásu (bez zátěže):

300 m/min
• Hmotnost: 2,9 kg

Pásová bruska 1215

Objednací údaje
Objednací číslo F015 1215 AF
Kód EAN 8710364058549

Equalizer
frame

• Vysoká rychlost brusného pásu zajišťuje rychlý úběr materiálu
• Automatická regulace stopy brusného pásu zabraňuje jeho vysmeknutí z nástroje
• Kompaktní a ergonomický tvar zaručuje dokonalé uchopení nástroje při obouručním ovládání
• Vyrovnávací brusný rám „Equalizer“ lze snadno namontovat; zabraňuje poškrábání obrobku a

dokonale vyrovnává plochy
• Integrované odsávání pilin a účinný prachový filtr pro čistší práci
• Součástí příslušenství je adaptér pro připojení vysavače
• Snadná výměna brusného pásu pomocí systému „Clic“ – není třeba odstraňovat brusný rám
• Měkká rukojeť umožňující pohodlnou dlouhodobou práci
• Velké tlačítko blokování trvalého chodu na horní straně nástroje

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 3 brusných pásů
• Odolný plastový kufr
• Adaptér pro vysavač
• Brusný rám

Specifikace
• Příkon: 650 W
• Velikost brusného pásu: 76 x 457 mm
• Brusná plocha: 76 x 130 mm
• Rychlost brusného pásu (bez zátěže):

300 m/min
• Hmotnost: 2,9 kg
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Vibrační bruska 7003

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7003 AA
Kód EAN 8710364028047

• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Čistší práce díky odsávání prachu přes brusnou desku
• Systém snadného upínání brusného papíru
• Ergonomická a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Snadno přístupné spínací tlačítko v horní části rukojeti

Standardní výbava
• Adaptér pro odsávání prachu
• 3 brusné papíry (zrnitost 120)

Specifikace
• Příkon: 145 W
• Brusná plocha: 92 x 185 mm
• Rozměry brusného papíru: 93 x 230 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

24.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,3 kg

Vibrační bruska 7335

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7335 AA
Kód EAN 8710364031054

• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Čistší práce díky odsávání prachu přes brusnou desku
• Systém snadného upínání brusného papíru
• Ergonomická a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Snadno přístupné spínací tlačítko v horní části rukojeti

Standardní výbava
• 10 brusných papírů (3 x zrnitost 60, 4 x

zrnitost 120, 3 x zrnitost 180)
• Adaptér pro odsávání prachu

Specifikace
• Příkon: 160 W
• Brusná plocha: 92 x 185 mm
• Rozměry brusného papíru: 93 x 230 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

24.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,3 kg

4



Vibrační bruska 7346

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7346 AA
Kód EAN 8710364048397

• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Integrované odsávání s prachovým sáčkem
• Optimální výběr brusného papíru: upínání brusného papíru pomocí suchého zipu nebo svorek
• Ergonomická a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Snadno přístupné spínací tlačítko v horní části rukojeti

Standardní výbava
• 3 brusné papíry (2 běžné, 1 na suchý zip)
• Prachový sáček

Specifikace
• Příkon: 200 W
• Brusná plocha: 92 x 185 mm
• Velikost běžného brusného papíru:

93 x 230 mm
• Velikost brusného papíru na suchý zip:

93 x 185 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

26.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,7 kg

Vibrační bruska 7361

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7361 AA
Kód EAN 8710364040612

• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Plynulá regulace otáček pro precizní úběr různých druhů materiálu
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Možnost volby brusného papíru: upínání brusného papíru pomocí suchého zipu nebo svorek
• Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Snadno přístupné spínací tlačítko v horní části rukojeti

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 3 brusné papíry (2 běžné, 1 na suchý zip)

Specifikace
• Příkon: 240 W
• Brusná plocha: 92 x 185 mm
• Velikost běžného brusného papíru:

93 x 230 mm
• Velikost brusného papíru na suchý zip:

93 x 185 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

12.000 - 26.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,7 kg
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Vibrační bruska 7366

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7366 AA
Kód EAN 8710364039449

• Indikátory LED „kontroly přítlaku“ informující o příliš velké přítlačné síle – nechte pracovat nástroj!
• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Možnost volby brusného papíru: upínání brusného papíru pomocí suchého zipu nebo svorek
• Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Snadno přístupné spínací tlačítko v horní části rukojeti

Standardní výbava
• Prachový filtr
• 10 brusných papírů (7 běžných, 3 na suchý

zip)

Specifikace
• Příkon: 240 W
• Brusná plocha: 92 x 185 mm
• Velikost běžného brusného papíru:

93 x 230 mm
• Velikost brusného papíru na suchý zip:

93 x 185 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

26.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,7 kg

Vibrační bruska 7380

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7380 AA
Kód EAN 8710364031863

• Účinný brusný pohyb a výkonný motor pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Mimořádně velká hliníková brusná deska
• Plynulá regulace otáček pro precizní úběr různých druhů materiálu
• Integrované odsávání pilin a systém dvojitého prachového filtru pro čistší práci
• Pohodlný a odolný systém upínání brusného papíru
• Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí pro pohodlnou práci
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Spínací tlačítko v horní části rukojeti pro optimální pohodlí obsluhy

Standardní výbava
• Protiprachový filtr
• Odolný kufr
• 15 brusných papírů (zrnitost 60, 120 a 180)

Specifikace
• Příkon: 300 W
• Brusná plocha: 115 x 230 mm
• Rozměry brusného papíru: 115 x 280 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

12.000 x 22.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 2,3 kg
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Delta vibrační bruska 7110

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7110 AA
Kód EAN 8710364022694

• Ideální k broušení drobných rohů, hran a dalších těžko dostupných míst
• Výkonný motor pro dostatečnou výkonovou rezervu i v náročných podmínkách
• Dlouhá dráha vibračního pohybu a vysoké otáčky pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Plynulé nastavení rychlosti pro optimální broušení různých druhů materiálu
• Ergonomický design s minimálním průměrem nástroje uprostřed a pohodlným zaobleným tvarem
• Nástroj umožňuje nastavení úchytu pro pohodlné držení při jakékoliv práci
• Odsávání prachu přes brusnou desku nástroje zaručuje čistší práci a vyšší životnost brusného

papíru
• Součástí příslušenství je adaptér pro různé typy vysavačových hadic
• Velký integrovaný posuvný spínač na horní straně nástroje pro optimální pohodlí
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)

Standardní výbava
• Adaptér pro vysavač
• 3 brusné papíry (zrnitost 120)

Specifikace
• Příkon: 240 W
• Brusná plocha (vzdálenost rohů): 90 mm
• Rozměry brusného nástavce (vzdálenost

rohů): 93 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

12.000 - 20.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,2 kg

Delta vibrační bruska 7115

Objednací údaje
Objednací číslo F015 7115 AA
Kód EAN 8710364022717

• Dvě různé polohy patky zajišťující optimální kontakt s obrobkem pro všechny druhy prací: se
špičkou vpředu k broušení rohů a hran a plochou stranou vpředu k broušení velkých ploch

• „Auto Clic“ pro změnu polohy patky a výměnu nástavce delta
• Výkonný motor pro dostatečnou výkonovou rezervu i v náročných podmínkách
• Dlouhá dráha vibračního pohybu a vysoké otáčky pro rychlý a hladký úběr materiálu
• Plynulé nastavení rychlosti pro optimální broušení různých druhů materiálu
• Ergonomický design s minimálním průměrem nástroje uprostřed a pohodlným zaobleným tvarem
• Nástroj umožňuje nastavení úchytu pro pohodlné držení při jakékoliv práci
• Měkká rukojeť pro optimální uchopení v alternativních polohách
• Odsávání prachu přes brusnou desku nástroje zaručuje čistší práci a vyšší životnost brusného

papíru
• Součástí příslušenství je adaptér pro různé typy vysavačových hadic
• Velký integrovaný posuvný spínač na horní straně nástroje pro optimální pohodlí
• Rychlá výměna brusného papíru (suchý zip)

Standardní výbava
• Adaptér pro vysavač
• Odolný plastový přepravní kufr
• 15dílná sada brusných papírů (5 x zrnitost 60,

5 x zrnitost 120 a 5 x zrnitost 180)

Specifikace
• Příkon: 260 W
• Brusná plocha (vzdálenost rohů): 90 mm
• Rozměry brusného nástavce (vzdálenost

rohů): 93 mm
• Počet brusných kmitů (bez zátěže):

12.000 - 20.000 příklepů/min
• Průměr brusných kmitů: 2,0 mm
• Hmotnost: 1,2 kg
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