
Skil Masters

Bruska na sádrokarton
7520

Specifikace

Příkon 600 W
Průměr brusného kotouče 215 mm
Velikost brusného papíru na suchý zip 225 mm
Volnoběžné otáčky 0-1000 ot/min
Hmotnost 4,5 kg

Pevný transportní kufr, Brusný papír (6x), Hadice vysavače (4 m), Zvláštní rukojeť, Adaptér pro
vysavač (3x), Šroubovák, Šestihranný klíč

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7520 MA
8710364063345

• Vysoce výkonný 600W motor pro rychlé broušení sádrokartonu a dlouhou životnost
• Teleskopický nástavec pro rozšíření dosahu nářadí až na vzdálenost 165 cm
• Dodává se další rukojeť pro prodloužení nářadí až na délku 220 cm (ideální pro broušení stropů
a vysokých stěn)

• Naklápěcí brusná deska automaticky sleduje povrch v libovolné pracovní výšce
• Dodává se s 4m hadicí připojitelnou na profesionální vysavač, pro bezprašné broušení
• Skládací trubice umožňuje pohodlné přenášení a kompaktní skladování nářadí
• Regulátor rychlosti pro optimální ovládání
• Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou
konstrukci

• Měkký úchyt pro pohodlné ovládání
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA
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Akumulátorová těsnicí pistole
2055

Specifikace

Napětí 4,8 V
Kapacita akumulátoru 1,2 Ah
Doba nabíjení 3 H
Rychlost 40 - 450 mm/min
Hmotnost včetně akumulátoru 1,7 kg

2 akumulátory 4,8 V (1,2 Ah NiMH), Upevňovací rám, 4 krytky, 3hodinová nabíječka, Textilní taška
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 2055 MA
8710364040094

• Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení konkrétnímu druhu
práce

• Automatické snížení tlaku – zabraňuje plýtvání těsnicím materiálem
• Automatická ochrana proti přetížení při použití tvrzeného těsnicího materiálu ihned vypne motor
• Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu
prostředí.

• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Kmitací pila
4585

Specifikace

Příkon 710 W
Nastavení orbitálního pohybu 0+4 
Prořez ve dřevě 100 mm
Prořez v hliníku 20 mm
Max. prořez v oceli 8 mm
Zdvih listu 23 mm
Rychlost bez zátěže 0 - 3000 kmitů/min
Hmotnost 2,3 kg

Textilní taška, Šestihranný klíč
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 4585 ME
8710364056521

• Díky 710W motoru a 23 mm zdvihu listu zvládne téměř jakoukoliv práci
• Předvolba a plynulá regulace rychlosti zaručují dokonalé ovládání
• Nízké vibrace přispívají k přesnějšímu řezu a snižují únavu
• 0 + 4 čtyři stupně předkmitu zrychlují řezání
• Díky bodovému světlu a ofuku můžete v každé situaci sledovat linii řezu
• Robustní a stabilní základová deska odolná proti poškrábání
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA
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Kmitací pila
4800

Specifikace

Příkon 710 W
Nastavení orbitálního pohybu 0+4 
Prořez ve dřevě 100 mm
Prořez v hliníku 20 mm
Max. prořez v oceli 8 mm
Zdvih listu 23 mm
Rychlost bez zátěže 800 - 3000 kmitů/min
Hmotnost 2,3 kg

Textilní taška, Šestihranný klíč, adaptér pro vysavač
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 4800 MA
8710364041107

• Díky 710 W motoru a 23 mm zdvihu listu zvládne téměř jakoukoliv práci
• Ergonomická rukojeť se spouští na levé i pravé straně, a zaručuje tak dokonalé ovládání
• Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
• Nízké vibrace přispívají k přesnějšímu řezu a snižují únavu
• 0 + 4 čtyři stupně předkmitu zrychlují řezání
• Díky bodovému světlu a ofuku můžete v každé situaci sledovat linii řezu
• Robustní a stabilní základová deska odolná proti poškrábání
• Velký vodicí váleček zaručuje pevné držení pilového listu i při řezání ostrých křivek či řezání pod
úhlem

• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Míchadlo
1611

Specifikace

Příkon 1.200 W
Upínací matice M14 
Maximální objem míchání 35 kg
Rychlost bez zátěže 0 - 700 ot/min
Rychlost při jmenovité zátěži 0 - 550 ot/min
Maximální krouticí moment 50 Nm
Maximální průměr metly 140 mm
Hmotnost 3,4 kg

Textilní taška, Univerzální míchadlo 140 mm, přední rukojeť, Klíče
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1611 MA
8710364046546

• Výkonné míchadlo pro různé druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
• Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
• Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné,
bezpečné řízení nástroje

• Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
• Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení
• Plynulé nastavení rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý
materiál

• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a optimální přenos sil
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA
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Míchadlo
1612

Specifikace

Příkon 1.200 W
Upínací matice M14 
Maximální objem míchání 40 kg
Rychlost bez zátěže 0 - 440 / 0 - 700 ot/min
Rychlost při jmenovité zátěži 0 - 350 / 0 - 550 ot/min
Maximální krouticí moment 60 Nm
Maximální průměr metly 140 mm
Hmotnost 3,8 kg

Textilní taška, Univerzální míchadlo 140 mm, přední rukojeť, Klíče
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1612 MA
8710364050123

• Výkonné míchadlo s dvoustupňovou mechanickou převodovkou pro všechny druhy materiálů, jako
např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.

• Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
• Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné,
bezpečné řízení nástroje

• Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
• Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení
• Plynulé nastavení rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý
materiál

• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a optimální přenos sil
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA
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Míchadlo
1630

Specifikace

Příkon 1.400 W
Upínací matice M14 
Maximální objem míchání 65 kg
Rychlost bez zátěže 180-460/300-700 ot/min
Maximální krouticí moment 70 Nm
Maximální průměr metly 140 mm
Hmotnost 4,2 kg

Textilní taška, Univerzální metla (140 mm), Keys
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1630 MA
8710364055609

• Výkonné míchadlo s dvoustupňovou mechanickou převodovkou pro všechny druhy materiálů, jako
např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.

• Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
• Měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama pro pohodlné a pevné držení
• Plně elektronické řízení pro plynulý rozběh, ochranu proti přetížení a konstantní otáčky
• Předvolba rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a optimální přenos sil
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Míchadlo
1640

Specifikace

Příkon 1.600 W
Upínací matice M14 
Maximální objem míchání 90 kg
Rychlost bez zátěže 180-460/300-700 ot/min
Maximální krouticí moment 75 Nm
Maximální průměr metly 160 mm
Hmotnost 4,9 kg

Textilní taška, Univerzální metla (160 mm), Ochranné rámy, Klíč (2x)
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1640 MA
8710364055616

• Výkonné míchadlo s dvoustupňovou mechanickou převodovkou pro všechny druhy materiálů, jako
např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.

• Kovové ochranné konstrukce umožňují pohodlné odložení stroje
• Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
• Měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama pro pohodlné a pevné držení
• Plně elektronické řízení pro plynulý rozběh, ochranu proti přetížení a konstantní otáčky
• Předvolba rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
• Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod
• Upínací matice M14 umožňuje snadnou výměnu standardního příslušenství a optimální přenos sil
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Odolná hliníková skříň převodovky
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Okružní pila
5055

Specifikace

Příkon 1.150 W
Rychlost bez zátěže 5.400 ot/min
Prořez při 90° 55 mm
Prořez při 45° 43 mm
Ø pilového kotouče 170 mm
Ø uchycení kotouče 16 mm
Hmotnost 4,1 kg

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 170 mm, Šestihranný klíč, boční doraz
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 5055 MA
8710364043989

• Výkonný 1150 W motor s vysokou rychlostí (5400 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Maximální hloubka řezu je 55 mm v úhlu 90° a 43 mm v úhlu 45°
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
• 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)

• Snadno čitelné stupnice hloubky řezu a úkosu
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění konstruovaný pro praváky i leváky
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Okružní pila
5066

Specifikace

Příkon 1.300 W
Rychlost bez zátěže 5.000 ot/min
Prořez při 90° 66 mm
Prořez při 45° 51 mm
Ø pilového kotouče 190 mm
Ø uchycení kotouče 16 mm
Hmotnost 4,5 kg

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 190 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 5066 MA
8710364039937

• Výkonný 1300 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
materiálů

• Maximální hloubka řezu je 66 mm v úhlu 90° a 51 mm v úhlu 45°
• Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
• Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
• Aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů
• Snadno čitelná stupnice hloubky řezu, patky a úkosu
• Možnost odsávání pilin – k otvoru pro odsávání pilin lze připojit většinu běžných domácích
vysavačů

• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění konstruovaný pro praváky i leváky
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Okružní pila
5885

Specifikace

Příkon 2.000 W
Rychlost bez zátěže 5.000 ot/min
Prořez při 90° 85 mm
Prořez při 45° 65 mm
Ø pilového kotouče 235 mm
Ø uchycení kotouče 30 mm
Hmotnost 7,9 kg

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Ø 235 mm, Šestihranný klíč, boční doraz
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 5885 MA
8710364042913

• Výkonný 2000 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
• Maximální hloubka řezu je 85 mm v úhlu 90° a 65 mm v úhlu 45°
• Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovými kryty kotoučů
• Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici
• Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
• Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání
• Ofuk umožňuje snadné sledování linie řezu
• Snadno čitelná stupnice hloubky řezu, patky a úkosu
• Přímé upnutí do vodicí lišty (volitelné příslušenství)
• Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění konstruovaný pro praváky i leváky
• Adaptér pro odsávání pilin umožňuje připojení většiny běžných domácích vysavačů nebo
prachového sáčku (volitelné příslušenství Skil: příslušenství Skil 2610387402)

• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Pila ocaska
4950

Specifikace

Příkon 1.050 W
Zdvih listu 28 mm
Rychlost bez zátěže 800 - 2700 kmitů/min
Max. prořez do dřeva 180 mm
Max. prořez v oceli 20 mm
Max. prořez v hliníku 30 mm
Hmotnost 3,7 kg

Textilní taška, Šestihranný klíč, Pilový list
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 4950 MA
8710364040032

• Díky 1050 W motoru a 28 mm zdvihu listu zvládne i náročné práce
• Systém VRS snižuje únavu: méně vibrací díky vyváženému hlavnímu soukolí
• Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
• Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
• Výměna pilového listu bez nástrojů
• Rukojeť s měkkými úchyty zaručuje dokonalé ovládání
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Pila ocaska
4960

Specifikace

Příkon 1.150 W
Zdvih listu 29 mm
Rychlost bez zátěže 800 - 2700 kmitů/min
Max. prořez do dřeva 180 mm
Max. prořez v oceli 20 mm
Max. prořez v hliníku 30 mm
Nastavení orbitálního pohybu 0+1 
Hmotnost 4,3 kg

Textilní taška, Šestihranný klíč, Pilový list
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 4960 MA
8710364042609

• Díky 1150 W motoru a 29 mm zdvihu listu zvládne i náročné práce
• Systém VRS snižuje únavu: méně vibrací díky vyvažovacímu závaží
• Předkmit zaručuje ještě rychlejší řezání
• Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
• Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
• Výměna pilového listu bez nástrojů
• Rukojeť s měkkými úchyty zaručuje dokonalé ovládání
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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8" posuvná pokosová pila
3855

Specifikace

Příkon 1.500 W
Rychlost bez zátěže 5.500 ot/min
Prořez při 90°/90° 305 x 65 mm
Prořez při 90°/45° 305 x 30 mm
Prořez při 45°/90° 215 x 65 mm
Ø pilového kotouče 216 mm
Ø uchycení kotouče 30 mm
Hmotnost 14,4 kg

pilový kotouč s břitovými destičkami ze slinutého karbidu (48 zubů) Ø 216 mm, horizontální
a vertikální svěrka, 2 prodlužovací tyče, délkový doraz obrobku, zadní opěrná lišta, šestihranný klíč

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 3855 MA
8710364052332

• Výkonný 1 500W motor zvládne i nejnáročnější řezání
• Posuvný systém umožňuje šířku řezu až 305 mm a hloubku řezu 65 mm
• Horizontální a vertikální upínací systém pro optimální fixaci obrobku
• Laserový indikátor řezné čáry, LED osvětlení pracoviště
• Snadné přenášení: žádné volné součásti, malá hmotnost, velký úchopový otvor, plně sklopné
prodlužovací díly pracovního stolu, samonavíjení síťového kabelu, transportní rukojeť s měkkou
pryžovou tlumicí vložkou Softgrip

• Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovým řezacím stolem
• Snadná a rychlá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena a konstrukci horního chrániče
s přímým přístupem k upínacímu šroubu

• Délkový doraz pro rychlé opakované řezy
• Funkce řezání drážek
• Pohodlná rukojeť a ovládací prvky vpředu s měkkým úchytem
• Konstrukce s integrovaným vysavačem
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Hoblík
1570

Specifikace

Příkon 900 W
Šířka hoblování 82 mm
Hloubka úběru 0 - 3 mm
Hloubka drážky 0 - 15 mm
Rychlost bez zátěže 16.000 ot/min
Délka hliníkové základové desky 300 mm
Hmotnost 3,7 kg

Textilní taška, boční doraz, regulátor hloubky drážky, klíč, lapač prachu, adaptér pro vysavač
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1570 MA
8710364026005

• Výkonný 900 W hoblík pro hoblování ploch, zkosení hran a řezání drážek
• Ergonomický design s optimálním vyvážením zaručuje pohodlnou práci
• Přesné nastavení hloubky v přední rukojeti umožňuje přesnější ovládání
• Snadno nastavitelný deflektor na pravé i levé straně umožňuje optimální odvádění hoblin
• Pružinová opěra umožňuje bezpečné odložení nástroje, aniž by došlo k poškození nožů nebo
obrobku

• Bezpečnostní spínač na pravé a levé straně
• Oboustranné hoblovací nože TCT zaručují hladké opracování a dlouhou životnost
• 3 V-drážky v hliníkové základové desce usnadňují zkosení hran
• Měkký materiál na všech úchytech
• Integrovaný prostor pro klíč
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Horkovzdušná pistole
8007

Specifikace

Příkon 2.000 W
Rozsah teplot 50-650 °C
Proudění vzduchu 250-500 l/min
Délka napájecího kabelu 4 m
Hmotnost 0,8 kg

Textilní taška, 1 tryska k ochraně skla, 1 plochá tryska, 1 reflektorová tryska, 1 redukční tryska
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 8007 MA
8710364061020

• Výkonný 2 000W motor
• Tlačítko uvolnění trysky umožňuje její bezpečnou výměnu a demontáž
• LCD displej pro indikaci skutečné a požadované teploty a proudění vzduchu
• Regulace stálé teploty zaručuje dlouhodobou práci bez přehřátí
• Plynulá regulace teploty až do 650 °C umožňuje široké použití
• Funkce paměti – nástroj si pamatuje naposledy nastavenou teplotu i po odpojení z napájení
• Proudění vzduchu nastavitelné v 5 úrovních, od 250 do 500 l/min
• Měkká rukojeť zaručuje pohodlnou práci
• Tuto horkovzdušnou pistoli lze používat také v kombinaci s příslušenstvím BOSCH a s dalším
běžně dostupným příslušenstvím pro horkovzdušné pistole

NOVINKA
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Univerzální nástroj
1490

Specifikace

Příkon 220 W
Oscilační úhel vlevo/vpravo 1,5 º
Rychlost bez zátěže 15000 - 22000 ot/min
Hmotnost 1,1 kg

Textilní taška, brusný nástavec, 6 brusných papírů, segmentový pilový list, 4 pilové listy pro
zapichovací řez (2x dřevo, 2x kov - 10 a 20 mm), protiprachový adaptér, šestihranný klíč

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1490 MA
8710364051311

• Multifunkční nářadí pro široký okruh aplikací (broušení, řezání pilou a obrábění)
• Výkonný 220 W motor
• Proměnná rychlost, plynule nastavitelná
• Standardní vybavení vysoce hodnotnou soupravou příslušenství
• 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
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Vysavač na mokré a suché sání
8700

Specifikace

Příkon 1.500 W
Sací výkon 200 mbar
Kapacita proudění vzduchu 60 l/sec
Objem koše 30 l
Délka sací hadice 3,5 m
Průměr sací hadice 35 mm
Délka kabelu 6 m
Hmotnost 8,6 kg

Univerzální hubice (na mokré nebo suché sání), Štěrbinová tryska, Hubice s kulatým kartáčem,
Papírový filtrační sáček, adaptér na elektrické nářadí, filtr HEPA, filtr s výměnnou vložkou (suchý)

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 8700 MA
8710364053148

• Univerzální vysavač s výkonným 1500 W motorem
• Snadná a rychlá výměna filtru na mokré a suché sání
• Odolný plastový plášť a velkoobjemový kontejner
• Zvlášť dlouhá sací hadice s regulátorem vzduchu na rukojeti
• Stabilní konstrukce s kolečky pro snadnou manipulaci a zacházení
• Praktický ukládací prostor na trubky a hubice
• Praktický hák na zavěšení kabelu
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Akumulátorový vrtací šroubovák
2108

Specifikace

Napětí 10,8 V
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah
Rychlost bez zátěže 0-550 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj 25 Nm
Nastavení krouticího momentu 19 + 1 
Průměr sklíčidla 0.8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 20 mm
Max. průměr vrtu do oceli 8 mm
Průměr šroubu 6 mm
Doba nabíjení 1 H
Hmotnost 1,0 kg

2 akumulátory 10,8 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 2108 ME
8710364048823

• Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
• 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Akumulátorový vrtací šroubovák
2244

Specifikace

Napětí 14,4 V
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah
Rychlost bez zátěže 0 - 375 / 0 - 1400 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj 36 Nm
Nastavení krouticího momentu 15 + 1 
Průměr sklíčidla 0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 30 mm
Max. průměr vrtu do oceli 10 mm
Průměr šroubu 8 mm
Doba nabíjení 1 H
Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg

2 akumulátory 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 2244 MA
8710364047512

• 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

• 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
• Indikátor stavu akumulátoru
• 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
• Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje pohodlnou práci
• Elektronická brzda zabraňuje přetažení šroubů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Akumulátorový vrtací šroubovák
2422

Specifikace

Napětí 14,4 V
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah
Rychlost bez zátěže 0 - 400 / 0 - 1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj 48 Nm
Nastavení krouticího momentu 19 + 1 
Průměr sklíčidla 0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 32 mm
Max. průměr vrtu do oceli 10 mm
Průměr šroubu 8 mm
Doba nabíjení 1 H
Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg

2 akumulátory 14,4 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, textilní taška
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 2422 MA
8710364052264

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

• 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
• Automatická aretace vřetena AUTO LOCK umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
• Elektronická brzda zabraňuje ztržení závitů a umožňuje rychlejší a efektivnější práci
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip zaručuje pohodlnou
práci

• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Vrtací kladivo
1765

Specifikace

Příkon 950 W
Intenzita příklepu 0 - 2.3 J
Rychlost bez zátěže 0 - 1100 ot/min
Počet příklepů 0 – 5900 příklepů/min
Max. průměr vrtu do oceli 13 mm
Max. průměr vrtu do betonu 24 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 40 mm
Hmotnost 3,3 kg

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1765 MA
8710364040155

• Účinný pneumatický příklep
• 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

• Vhodné pro příslušenství SDS+
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti, tlačítkem blokování pro trvalý chod a předvolbou rychlosti
• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování nástavce
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování (s vhodným příslušenstvím)
• Ovládání na pravé i levé straně
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Vrtací kladivo
1780

Specifikace

Příkon 1.000 W
Intenzita příklepu 2.7 J
Rychlost bez zátěže 0 - 1000 ot/min
Počet příklepů 0 – 4 400 příklepů/min
Max. průměr vrtu do oceli 13 mm
Max. průměr vrtu do betonu 24 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 40 mm
Hmotnost 4,0 kg

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1780 MA
8710364046294

• Účinný pneumatický příklep
• 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 tlumení vibrací (VRS)
• Vhodné pro příslušenství SDS+
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti
• Přepínač proměnných otáček s tlačítkem s aretací pro nepřetržitou práci
• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování nástavce
• Uhlíky Auto-stop
• Ovládání na pravé i levé straně
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Vrtací kladivo
1790

Specifikace

Příkon 1.100 W
Intenzita příklepu 0 - 4.0 J
Rychlost bez zátěže 0 - 800 ot/min
Počet příklepů 0 – 3000 příklepů/min
Max. průměr vrtu do oceli 13 mm
Max. průměr vrtu do betonu 30 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 45 mm
Hmotnost 5,7 kg

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér, tuba s mazacím
tukem

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1790 MA
8710364040858

• Účinný pneumatický příklep
• Středně těžké 4 kg kombinované kladivo
• Systém tlumení vibrací
• Vhodné pro příslušenství SDS+
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti
• Aretační tlačítko pro trvalý chod
• Předvolba rychlosti
• Bezpečnostní spojka chrání uživatele i nástroj při zablokování nástavce
• Vypnutí rotace pro sekání
• Uhlíky Auto-stop
• Možnost vypnutí příklepu pro běžné vrtání a šroubování (s vhodným příslušenstvím)
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Příklepová vrtačka
6410

Specifikace

Příkon 850 W
Rychlost bez zátěže 0 - 3000 ot/min
Počet příklepů 0 - 48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla 13 mm
Max. průměr vrtu do zdiva 16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 35 mm
Max. průměr vrtu do oceli 13 mm
Hmotnost 1,9 kg

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 6410 MG
8710364066049

• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
• Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem a měkkou rukojetí
• 13 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
• Regulátor rychlosti pro optimální ovládání
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Ovládání na pravé i levé straně
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA
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Příklepová vrtačka
6495

Specifikace

Příkon 1.100 W
Rychlost bez zátěže 0-1000/0-3000 ot/min
Počet příklepů 0-16000/0-48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla 1,5-16 mm
Max. průměr vrtu do zdiva 22 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 45 mm
Max. průměr vrtu do oceli 13 mm
Hmotnost 3,3 kg

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz, klíč
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 6495 MA
8710364055159

• Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
• 2 převody: vysokorychlostní pro rychlé vrtání a nízkorychlostní pro obtížné vrtání a šroubování
• 16mm odolné kovové sklíčidlo s klíčem
• Hliníková skříň převodovky zvyšuje odolnost nástroje a přesnost vrtání
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
• Spínač s proměnlivou regulací rychlosti, tlačítkem blokování pro trvalý chod a předvolbou rychlosti
• Oboustranný chod pro šroubování a uvolňování šroubů a matek
• Plynule nastavitelná boční rukojeť umožňující držení oběma rukama
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Šroubovák
6940

Specifikace

Příkon 520 W
Rychlost bez zátěže 0-4500 ot/min
Maximální krouticí moment 10 Nm
Šestihranný úchyt 1/4" 
Průměr šroubu 6 mm
Hmotnost 1,3 kg

Textilní taška
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 6940 MA
871036045983

• Lehký a kompaktní šroubovák
• Hloubkový doraz v hubici pro snadné nastavení hloubky
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí uživatele
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
• Řemínek na ruku pro pohodlnou a nepřetržitou práci
• Velký regulátor rychlosti pro snadnou obsluhu
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Ovládání na pravé i levé straně
• Spona na opasek pro snadné odložení nástroje
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Šroubovák s automatickým posuvem
6940

Specifikace

Příkon 520 W
Rychlost bez zátěže 0-4500 ot/min
Maximální krouticí moment 10 Nm
Šestihranný úchyt 1/4" 
Průměr šroubu 6 mm
Hmotnost 2,0 kg

Textilní taška, Nástavec šroubováku „Auto-Feed“, 2x PH bit (176 mm)
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 6940 MK
8710364046010

• Lehký a kompaktní šroubovák
• Hloubkový doraz v hubici pro snadné nastavení hloubky
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí uživatele
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
• Řemínek na ruku pro pohodlnou a nepřetržitou práci
• Velký regulátor rychlosti pro snadnou obsluhu
• Tlačítko blokování pro trvalý chod
• Ovládání na pravé i levé straně
• Spona na opasek pro snadné odložení nástroje
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Vrtačka
6504

Specifikace

Příkon 550 W
Rychlost bez zátěže 0 - 4500 ot/min
Maximální krouticí moment 10 Nm
Průměr sklíčidla 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva 20 mm
Max. průměr vrtu do oceli 8 mm
Hmotnost 1,5 kg

Textilní taška
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 6504 MA
8710364046072

• Lehká a kompaktní vrtačka
• Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
• 10 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
• Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
• Velký regulátor rychlosti pro snadnou obsluhu
• Aretační tlačítko pro trvalý chod
• Ovládání na pravé i levé straně
• Spona na opasek pro snadné odložení nástroje
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Excentrická bruska
7470

Specifikace

Příkon 430 W
Průměr brusného kotouče 125 mm
Průměr brusných kmitů 2 mm
Rychlost bez zátěže 12000 - 22000 ot/min
Hmotnost 2,4 kg

Textilní taška, prachový filtr, 1 brusný papír
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7470 MA
8710364050451

• Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem
materiálu

• Vysoce výkonný motor pro rychlé dokončování
• Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
• Ergonomický design s přední rukojetí pro perfektní uchopení a optimální komfort
• Vysoce kvalitní brusná deska
• Kolečko předvolené regulace otáček
• Pro hrubé i jemné broušení a leštění zakřivených i rovných ploch
• Systém integrovaného odsávání pilin a prachový filtr
• Brzda brusné desky: omezení rychlosti naprázdno a rychlý doběh zaručující broušení bez vrypů
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com
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Škrabka
7720

Specifikace

Příkon 250 W
Rychlost bez zátěže 6500 / 8500 / 9500 ot/min
Zdvih 2,2 mm
Hmotnost 1,2 kg

Textilní taška, 5 širokých (60 mm) ocelových nožů, 3 široké (60 mm) ocelové stěrky, 2 úzké (15 mm)
ploché ocelové sekáče, 5 úzkých (35 mm) univerzálních ocelových nožů

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7720 MA
8710364040643

• Multifunkční 250 W nástroj pro různé druhy odstraňování materiálu, vyhlazování, renovace
a vyřezávání

• 3 rychlosti poskytují přesnější ovládání
• Kompaktní ergonomický tvar s měkkou rukojetí
• Poloha pro vyšší přítlak zaručující maximální pohodlí při práci
• Rychlá výměna a demontáž příslušenství bez nástrojů
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Leštička
9955

Specifikace

Max. průměr podložky 180 mm
Příkon 1.300 W
Volnoběžné otáčky 600 - 3000 ot/min
Hmotnost 2,9 kg

Textilní taška, šestihranný klíč, boční rukojeť, D-rukojeť, 2 opěrné talíře na suchý zip, 2 vlněné lešticí
kotouče

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9955 MA
8710364054961

• Univerzální leštička vybavená dvěma různými podložkami (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
• Výkonný 1 300W motor
• Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
• Kalené šnekové převody a prachotěsná zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost
nářadí

• Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytem poskytuje dokonalé ovládání
• Volba rychlosti pro veškerá leštění
• Snadno vyměnitelné uhlíkové kartáčky
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Pásová bruska
1220

Specifikace

Příkon 650 W
Velikost brusného pásu 76 x 457 mm
Velikost brusné plochy 76 x 130 mm
Rychlost brusného pásu 300 m/min
Hmotnost 2,8 kg

Textilní taška, Brusný rám, Adaptér pro vysavač, Brusný pás, Prachový sáček
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 1220 MA
8710364060849

• Vysoká rychlost brusného pásu pro rychlý úběr materiálu
• Automatická regulace stopy brusného pásu zabraňuje jeho vysmeknutí z nástroje
• Vyrovnávací brusný rám zabraňuje poškrábání obrobku a dokonale vyrovnává plochy
• Snadná výměna brusného pásu nevyžaduje odstranění brusného rámu
• Vysoce účinné integrované odsávání prachu a prachový sáček
• Ergonomicky tvarované měkké rukojeti zaručují dokonalé uchopení nástroje při obouručním
ovládání

• Velké tlačítko blokování trvalého chodu na horní straně nástroje
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA



Skil Masters

Pásová bruska
7660

Specifikace

Příkon 1.200 W
Velikost brusného pásu 100 x 610 / 100 x 620 mm
Velikost brusné plochy 100 x 155 mm
Rychlost brusného pásu 250 - 480 m/min
Hmotnost 6,4 kg

Textilní taška, lapač prachu, adaptér pro vysavač, brusný rám, 2 svorky, 1 brusný pás
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7660 MA
8710364040292

• Vysoce výkonný motor minimalizuje snižování otáček při broušení
• Zapouzdřená kuličková ložiska a tvrzené šnekové převody
• Vysoká rychlost brusného pásu zajišťuje rychlý úběr materiálu
• Kolečko předvolené regulace otáček pro precizní úběr různých druhů materiálu
• Patentovaný vyrovnávací brusný rám „Equalizer“ zabraňuje poškrábání obrobku a dokonale
vyrovnává plochy

• Snadná výměna brusného pásu nevyžaduje odstranění brusného rámu
• Ergonomicky tvarované měkké rukojeti zaručují dokonalé uchopení nástroje při obouručním
ovládání

• Nastavitelná přední rukojeť pro optimální pohodlí uživatele
• Vysoce účinné integrované odsávání prachu a prachový sáček
• Stabilní konstrukce pro stacionární použití
• Snadné a přesné nastavení stopy brusného pásu
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

8" stolní bruska
3900

Specifikace

Příkon 370 W
Rychlost bez zátěže 2.950 ot/min
Ø Kotouče 200 mm
Ø uchycení kotouče 16 mm
Hmotnost 10,2 kg

Ochranné kryty, nastavitelné podložky, 2 brusné kotouče (zrnitost 36 a 60)
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 3900 MA
8710364047000

• 370 W indukční motor a 200 mm brusné kotouče pro široké použití
• Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
• Celokovové kryty a plášť
• Nastavitelné průhledné ochranné oční štíty chránící proti jiskrám
• Stabilní nastavitelné podložky
• Spínač s protiprachovou manžetou
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Úhlová bruska
9425

Specifikace

Max. průměr kotouče 125 mm
Příkon 750 W
Rychlost bez zátěže 11000 ot/min
Hmotnost 1,8 kg

Sada přírub, boční rukojeť, klíč k montáži příslušenství, ochranný kryt
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9425 ME
8710364052554

• Odolný 750 W motor zvládne i náročné aplikace
• Kuličková ložiska a šnekové převody zaručují dlouhou životnost nástroje
• Nízká hmotnost a štíhlé tělo zaručují dokonalé uchopení
• Snadné nastavení krytu bez klíče
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com

NOVINKA



Skil Masters

Úhlová bruska
9445

Specifikace

Průměr kotouče 125 mm
Příkon 900 W
Rychlost bez zátěže 11000 ot/min
Hmotnost 2,4 kg

Textilní taška, sada přírub, klíč k montáži příslušenství, ochranný kryt, šestihranný klíč, antivibrační
postranní rukojeť

Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9445 MA
8710364041398

• Odolný 900 W motor zvládne i náročné aplikace
• Tvrzené šnekové převody a zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nástroje
• Automatická aretace vřetena pro rychlou a výjimečně snadnou výměnu příslušenství
• Poloha dvojitého spínače zaručuje optimální ovládání za každých okolností
• Úzká kovová převodovka pro lepší přístup do úzkých prostor
• Postranní rukojeť omezující vibrace
• Vynikající ergonomický design pro pohodlné držení a ovládání oběma rukama
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Úhlová bruska
9455

Specifikace

Max. průměr kotouče 125 mm
Příkon 1.100 W
Rychlost bez zátěže 11000 ot/min
Hmotnost 2,3 kg

Textilní taška, sada přírub, klíč k montáži příslušenství, ochranný kryt, antivibrační postranní rukojeť
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9455 MA
8710364048731

• Odolný motor 1 100 W zvládne i náročné aplikace
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Tvrzené šnekové převody a zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nástroje
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Úzká kovová převodovka pro lepší přístup do úzkých prostor
• Postranní rukojeť omezující vibrace
• Vynikající ergonomická konstrukce pro optimální pohodlí a ovladatelnost
• Povrch s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Soft grip umožňuje perfektní kontrolu nad nářadím
• Snadné nastavení krytu bez klíče
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Úhlová bruska
9475

Specifikace

Max. průměr kotouče 125 mm
Příkon 1.250 W
Rychlost bez zátěže 11000 ot/min
Hmotnost 2,4 kg

Textilní taška, sada přírub, klíč k montáži příslušenství, ochranný kryt, antivibrační postranní rukojeť
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9475 MA
8710364048793

• Odolný motor 1 250 W zvládne i náročné aplikace
• Klidné spouštění zaručuje postupné dosažení maximální rychlosti a zabraňuje zpětnému rázu
• Konstantní rychlost i při vysoké zátěži zaručuje účinnou funkci
• Variabilní otáčky umožňují širší rozsah použití
• Motor chráněný ochranou proti přetížení
• Postranní rukojeť omezující vibrace
• Uhlíky Auto-stop chrání motor
• Tvrzené šnekové převody a zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nástroje
• Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
• Úzká kovová převodovka pro lepší přístup do úzkých prostor
• Vynikající ergonomická konstrukce pro optimální pohodlí a ovladatelnost
• Povrch s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Soft grip umožňuje perfektní kontrolu nad nářadím
• Snadné nastavení krytu bez klíče
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Úhlová bruska
9781

Specifikace

Průměr kotouče 230 mm
Příkon 2.000 W
Rychlost bez zátěže 6000 ot/min
Hmotnost 5,9 kg

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 9781 MA
8710364040070

• Díky 2000 W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práci
• Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou
konstrukci

• Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytem poskytuje dokonalé ovládání
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Vibrační bruska
7381

Specifikace

Příkon 300 W
Velikost brusné desky 114 x 227 mm
Velikost běžného brusného papíru 115 x 280 mm
Velikost brusného papíru na suchý zip 115 x 230 mm
Počet brusných kmitů (bez zátěže) 12000 - 22000 příklepů/min
Průměr brusných kmitů 2 mm
Hmotnost 2,3 kg

Textilní taška, prachový filtr, adaptér pro vysavač, 3 brusné papíry, děrovač brusných papírů
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7381 MA
8710364039982

• Výkonný motor zaručuje rychlou práci a dlouhou životnost nástroje
• Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
• Kolečko předvolené regulace otáček
• Spínač s protiprachovou manžetou
• Vysoce kvalitní hliníková brusná deska zaručuje hladké opracování
• Upínání brusného papíru pomocí suchého zipu nebo svorek
• Systém integrovaného odsávání pilin a prachový filtr
• Děrovač k úpravě libovolných brusných papírů umožňující odsávání prachu
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Ergonomický design
• Adaptér umožňuje připojení volitelného příslušenství vysavače
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com



Skil Masters

Delta bruska
7120

Specifikace

Příkon 300 W
Brusná plocha (vzdálenost rohů) 90 mm
Počet brusných kmitů (bez zátěže) 12000-22000 příklepů/min
Průměr brusných kmitů 2,0 mm
Hmotnost 1,3 kg

Textilní taška, prachový filtr, adaptér pro vysavač, 2 pěnové podložky
Standardní výbava

Objednací údaje
Objednací číslo
Kód EAN

F015 7120 MA
8710364049820

• Vakuová technika - inovativní odsávací systém zabraňující ucpávání sacích kanálů a únikům
prachu

• Výkonný motor zaručuje rychlou práci a dlouhou životnost nástroje
• Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
• Kolečko předvolené regulace otáček
• Vysoce kvalitní kovová brusná deska zaručuje hladké opracování
• Nízká hladina hluku a vibrací
• Ergnomický design včetně měkké pryžové tlumicí vložky Softgrip
• Integrovaný protiprachový filtrační systém
• Včetně sacího adaptéru pro připojení vysavače
• Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.
skilmasters.com


