KATALOG STROJŮ

Uvedené ceny v tomto katalogu jsou včetně DPH.

www.metabo.cz
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naše přednosti

Metabo – značka řemeslníků

Pro Metabo je samozřejmostí vyrábět elektrické nářadí, které splňuje nejvyšší nároky
řemeslníků i průmyslové výroby. A to již celých 80 let. V prvních dnech vzniklo také
jméno firmy, jde vlastně o zkratku jednoho z hlavních výrobků. A tak z názvu ruční
vrtačky (Metallbohrdreher) vzniklo Metabo. Od prvních dnů se Metabo rozvíjelo a dnes
je světovou značkou, která se prodává ve více než 100 zemích světa. I přes toto všechno
jej však nenaleznete na každém rohu. Metabo je spojeno s odbornými prodejci, protože
jsou zárukou profesionálního přístupu, který profesionálové vyžadují.
Velmi cenná je i zpětná vazba s výměnou zkušeností a požadavků řemeslníků,
která nám umožňuje neustálé vylepšování našich výrobků. Tato kvalita má přirozeně
i svou cenu, ale také uklidňuje. Na Metabo se můžete spolehnout.
Jsme vázáni vysokými nároky našich zákazníků.

To co děláme, děláme správně.

Malý příklad: naše elektrické nářadí má, na rozdíl od konkurenčních výrobků,
kryt převodů z vysokotlakého hliníkového odlitku, který zajišťuje podstatně lepší odvod
tepla a zároveň i mechanickou stabilitu. Tento kryt si sami vyrábíme, abychom mohli
zaručit jeho potřebnou kvalitu i přesnost. Samozřejmě, že nemůžeme vyrábět úplně
všechno sami. Ale my neznáme kompromisy. A proto není podstatné, kde se Metabo
stává Metabem.

Dlouhá životnost, síla a spolehlivost.

Každé Metabo, které opustí naší továrnu, je pro naše zákazníky investicí do budoucnosti.
Této zodpovědnosti jsme si vědomi. Proto je každé Metabo, než opustí továrnu,
důkladně kontrolováno. Ne nadarmo patří dlouhá životnost a síla k Metabu, stejně jako
snadné ovládání, vysoká výkonnost a bezpečnost. Naše inovace především usnadňují
práci. Náš úplný sortiment, sladěné příslušenství a servisní služby dělají z Metaba
značku pro řemeslníky.

Stroje, které mluví samy za sebe.

V rámci stavebních prací jsou na stroje kladeny velmi vysoké požadavky. Na základě
toho vyvíjíme a vyrábíme naše stroje a vybavujeme je vhodnou technikou. Ve všech
strojích Metabo se nachází technologie, které poskytují něco zvláštního – od Triple

M-akumulátorové technologie až k autobalanceru u úhlových brusek a impulzní
technologii u příklepových vrtaček.
U úhlových brusek, příklepových vrtaček a kapovacích a pokosových pil již
dlouho určujeme nová měřítka. Materiály, jako je robustní kryt převodu
z tlakového hliníkového odlitku, zajišťují rychlejší odvod tepla a prodlužují
životnost stroje. S těmito a mnoha dalšími přednostmi Vám elektrické stroje
Metabo poskytují profesionální bezpečnost pro každodenní práci na stavbě.
Metabo. Work. Don’t play
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novinka

novinka
Nové akumulátorové

vrtačky a příklepové vrtačky
z řady LT

k
c
i
u
q

Změna mezi vrtáním
a šroubováním během
několika vteřin.
Metabo „Quick“: rychlá
výměna upínání a nástrojů

Perfektní ergonomie.
Ještě lehčí a kompaktnější
Sejmutím rychlovýměnného
sklíčidla se dále zkrátí konstrukční
délka stroje a sníží hmotnost.

Nejsilnější ve své třídě.
4pólový motor pro větší výkon
a maximální odolnost vůči přetížení
více info na straně č. 8
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novinka

novinka
Nové akumulátorové
rázové utazováky

3 letá plná
záruka na naše
akumulátory bez
omezení nabíjecích
cyklů!

Odolné a výkonné.
Extremně silný motor
s vysoku ochranou přetížení.
Robustní vysoce
výkonný systém rázů.
Mimořádně dlouhá životnost.
O 200 g nižší hmotnost
oproti starému SSW.
Kompaktní design pro perfektní
ergonomii.
3 stupně nastavení momentu.

více info na straně č. 11

Napětí /kapacita
akumulátoru
Točivý moment
Hmotnost

SSW 18
18 V/ 4.0 Ah

SSD 18
18 V/ 4.0 Ah

100/140/210 Nm
1,6 kg

75/120/150 Nm
1,6 kg
*nástroje nejsou součástí dodávky

www.metabo.cz
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AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY
3 letá plná záruka na naše akumulátory .
Všechny nové akumulátorové články Metabo Li-Power
od 10,8 V - 36 V mají nyní 3-letou záruku.
Pokud je baterie do tří let od zakoupení (nutné doložit dokladem
o zakoupení) nefunkční, bude Vám tato baterie bezplatně
vyměněna za novou. Nevztahuje se na akumulátorové články,
které budou nefunkční díky nesprávnému použití.
AKUmulátorové šroubováky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• nízká hmotnost pro práci s malou námahou
• elektronika Variospeed (V)
• nastavitelné točivé momenty, plus stupeň pro vrtání
• dvoustupňová převodovka k vrtání a šroubování
• motor s integrovaným vzduchovým chlazením

•
•
•
•
•

rychlé zastavení
vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
integrované pracovní osvětlení
pistolová rukojeť pro optimální přenesení síly ve směru vrtání
kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS

Obj. číslo 6.00090.50

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, bit Pozidriv vel. 2 / 50 mm,
Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, látková taška

Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic

3.990,Obj. číslo 6.00091.50

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, bit Pozidriv vel. 2 / 50 mm,
2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Pro
• s úhlovým nástavcem pro vrtaní a šroubování
v těžko dostupných místech

Obj. číslo 6.00092.50

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, úhlový nástavec, bit pozidriv vel. 2 / 50 mm,
2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, sada bitů (15-dílná), plastový kufr

Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Pro
• s úhlovým nástavcem pro vrtaní a šroubování
v těžko dostupných místech

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, úhlový nástavec, bit pozidriv vel. 2 / 50 mm, nabíječka LC 40,
sada bitů (15-dílná), 2 li-power akumulátorové články (10,8 V/3,0 Ah), plastový kufr

NOVINKA

Cena s DPH.

6.990,Obj. číslo 6.02194.50

• nová jednoduchá a rychlá výměna
akumulátorového článku
Max. točivý moment tvrdý 35 Nm
Nastavitelný točivý moment 1,8 - 5,2 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.200 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 NiCd akumulátorové články (12 V/1,7 Ah),
nabíječka C 60, plastový kufr
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6.590,Obj. číslo 6.00092.51

12-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12 NiCd
• rycholbrzda pro následné rychlé šroubování
• nově vylepšená elektronika Variospeed (V)
• 13 nastavitelných točivých momentů, plus
stupeň vrtání
• rychloupínací sklíčidlo s aretací hřídele pro
snadnou výměnu nástroje
• perfektní ergonomie a LED pracovní světlo

4.990,-

www.metabo.cz

NOVINKA
Cena s DPH.

3.990,-

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY

Metabo Ultra-M-Technologie
Silné akumulátory kombinované s inteligentním konceptem tvoří
nejlepší celek:
Jedinečná souhra
• inteligentního systému baterie,
• patentovaného chlazení baterie „AIR COOLED“ během nabíjení,
• ochrany jednotlivých článků (ESCP)
• procesorem řízeného systému nabíjení a vybíjení
Vám ve spojení s konceptem motorů a převodovek nabízí optimum pro Vaše denní potřeby

ULTRA SILNÉ, ULTRA KOMPATIBILNÍ, ULTRA TRVANLIVÉ
Díky technologii Ultra-M Metabo nabízíme jako výhradní výrobce elektrického nářadí
3 letou plnou záruku na naše akumulátory bez omezení nabíjecích cyklů!

AKUmulátorové šroubováky L-řada
SPOLEČNÉ ZNAKY
•
•
•
•

elektronika a Variospeed (V)
20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání
motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
rychloupínací sklíčidlo a aretace vřetena pro pohodlnou
výměnu nástroje: Metabo „Quick”
• integrované pracovní osvětlení

• práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
• ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátoru
• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou
kontrolou teploty
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení a dlouhou
životnost

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 Li

Obj. číslo 6.02105.51

Max. točivý moment tvrdý 40 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (s článkem) 1,4 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (14.4 V/1,5 Ah),
nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 Li

4.990,Obj. číslo 6.02116.50

Max. točivý moment tvrdý 48 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,5 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (18 V/1,5 Ah),
nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

5.990,-
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AKUMULÁTOROVÉ vrtačky
AKUmulátorové šroubováky LT- a LTX- řada
SPOLEČNÉ ZNAKY
• možnost impulzního režimu provozu (LTX)
• momentová spojka Metabo se zvětšeným nastavitelným
rozsahem
• 14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LTX)
• 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LT)
• 4-uhlíkový motor s vysokým výkonem a malou konstrukční
velikostí
• rychlé zastavení
• stabilní rychloupínací sklíčidlo s kovovým pouzdrem
• demontáž sklíčidla šetrná pro zastavení vřetena
• vřeteno s vnitřním šestihranem na šroubovací bity
• upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití (LTX)

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY

•
•
•
•
•
•

integrované pracovní osvětlení
práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
jednoručně obsluhovatelný přepínač převodů
ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátorů (ESPC)
elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou
kontrolou teploty
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení
a dlouhou životnost
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LT Compact

Obj. číslo 6.02100.55
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,5 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, držák bitů, 2 Li-Power akumulátorové články (14.4 V/1,5 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14,4 LT

Obj. číslo 6.02100.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg

6.990,-

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, držák bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články
(14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

14.4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LT Quick
• Metabo ”Quick“: rychlá výměna sklíčidla
a nástroje bez použití nářadí - během několika
vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování
a to rychlou změnou sklíčidla na adaptér bitů

8.990,Obj. číslo 6.02101.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg

4,0 Ah
NOVINKA
Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, 2 Li-Power Extreme aku články
(14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 ”AIR COOLED“, plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT Compact

9.990,Obj. číslo 6.02102.55

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg

Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo,, držák bitů, 2 Li-Power aku články (18 V/1,5 Ah),
nabíječka ASC 30-36 ”AIR COOLED“, plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT

7.990,Obj. číslo 6.02102.50

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg

Dostupnost:
únor 2013

4,0 Ah
NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, držák bitů, 2 Li-Power Extreme aku články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30-36 ”AIR COOLED“, plastový kufr, spona na opasek
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Cena s DPH.

9.990,-

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY
18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT QUICK
• Metabo ”Quick“: rychlá výměna sklíčidla
a nástroje bez použití nářadí - během několika
vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování
a to rychlou změnou sklíčidla na adaptér bitů

Obj. číslo 6.02104.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, držák bitů, 2 Li-Power Extreme
akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 ”AIR COOLED“, plastový kufr, spona na opasek

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Quick
• Metabo ”Quick“: rychlá výměna sklíčidla
a nástroje bez použití nářadí - během několika
vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování
a to rychlou změnou sklíčidla na adaptér bitů

10.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.02109.61

Max. točivý moment tvrdý 96 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 2 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, přídavná rukojeť, kruhové úložiště pro 6
bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 ”AIR COOLED“, plastový kufr
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX-X3 Quick
• jako BS 18 LTX Quick 60210950 navíc
s násobičem momentu PowerX3:
ztrojnásobuje sílu stroje pro extrémní aplikace
(max točivý moment 120 Nm měkký)
• šroubování vrutů 12 x 600 mm do dřeva

13.990,Obj. číslo 6.02114.61

bez předvrtání a vruty 16 x 800 mm
s předvrtáním

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, přídavná rukojeť,
násobič momentu X3, kruhové úložiště pro 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LTX Impuls

4,0 Ah
17.990,-

Obj. číslo 6.02143.61

Max. točivý moment tvrdý 88 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, kruhové úložiště pro 6 bitů,
2 Li-Power Extreme akumulátorové články (14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Impuls

11.990,Obj. číslo 6.02145.61

Max. točivý moment tvrdý 96 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 2 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, kruhové úložiště pro 6 bitů,
2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

13.490,-
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY
Akumulátorové vrtačky s příklepem
ZNAKY
•SPOLEČNÉ
možnost impulzního
režimu provozu (LTX)
• elektronika Variospeed (V)
• momentová spojka Metabo se zvětšeným nastavitelným rozsahem
• 14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LTX)
• 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LT)
• 4-uhlíkový motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
• motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
• vysoce výkonný příklepový mechanizmus pro lepší
pracovní výsledky
• rychlé zastavení
• stabilní rychloupínací sklíčidlo s kovovým pouzdrem

• demontáž sklíčidla šetrná pro zastavení vřetena
• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
• upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití (LTX)
• integrované pracovní osvětlení
• práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• jednoručně obsluhovatelný přepínač převodů
• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou
kontrolou teploty
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 Li

Obj. číslo 6.02190.50

Max. točivý moment tvrdý 48 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 25.800 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (18 V/1,5 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LT Compact

6.990,Obj. číslo 6.02103.55
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 24.000 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/1,5 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LT

7.990,Obj. číslo 6.02103.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 24.000 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LTX Impuls

Obj. číslo 6.02148.61

Max. točivý moment tvrdý 100 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Max. počet úderů 28.000 /min
Hmotnost (s článkem) 2,1 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, kruhový držák 6 bitů,
2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

NOVÁ ŘADA LT
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10.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

13.990,-

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY
AKumulátorové rázové utahováky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kompaktní akumulátorový rázový utahovák pro silné nasazení
• práce bez zpětných rázů s extrémně vysokým točivým momentem
• elektronika Variospeed (V)
• 3stupňový výběr otáček a točivého momentu
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty

•
•
•
•

robustní spona na opasek
ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátoru
technologie AIR COOLED pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT

Obj. číslo 6.02196.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. počet rázů/stupeň 1 / 2 / 3 1.000/1.850/2.500 /min
Max. točivý moment /stupeň 1 / 2 / 3 75/120/150 Nm
Upínání nástroje vnitřní 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", spona na opasek, plastový kufr

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT

11.990,Obj. číslo 6.02195.50
Dostupnost:
únor 2013

Max. počet rázů/stupeň 1 / 2 / 3 900/1.650/2.300 /min
Max. točivý moment /stupeň 1 / 2 / 3 100/140/210 Nm
Upínání nástroje vnější 1/2 " (12,70 mm)
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", spona na opasek, plastový kufr

Cena s DPH.

10.8-Volt-Akumulátorový rázový utahovák PowerMaxx SSD

11.990,Obj. číslo 6.00093.50

Volnoběžné otačky 0 - 2.300 /min
Max. počet rázů 3.000 /min
Max. točivý moment 105 Nm
Upínání nástroje vnitřní 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s článkem) 1 kg

Rozsah dodávky: 2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

Příslušenství k rázovým utahovákům
Přechodka pro SSW

Obj. číslo 6.28836.00
Dostupnost:
únor 2013

• přechodka z 1/2 " na 1/4"
• vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
• délka 45 mm

Cena s DPH.

Sada bitů rázuvzdorných bitů 29 mm
• určeno pro rázové utahováky
• délka 29 mm
• 8 dílná sada

Obj. číslo 6.28849.00
Obsahuje 7 bitů: PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30,
T40 + držák bitů

Dostupnost:
únor 2013

Cena s DPH.

Sada bitů rázuvzdorných bitů 49 mm
• určeno pro rázové utahováky
• délka 49 mm
• 7 dílná sada

1.190,Obj. číslo 6.28850.00

Obsahuje 7 bitů : PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30,
T40

Dostupnost:
únor 2013

Cena s DPH.

1/2" sada tenkostěných ořechů v plastu - 17, 19, 21 mm
• vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
• pro montáž a demontáž hliníkových kol
• plast na povrchu ořechů chrání povrch kol

690,-

• barevně odlišné dle rozměru
• dodáváno v plastovém pouzdru

Obj. číslo 6.28833.00
Dostupnost:
únor 2013

Cena s DPH.

www.metabo.cz

1.390,-

990,-
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AkUMULÁTOROVÁ PNEUMATICKÁ KLADIVA
Akumulátorové pneumatické kladivo
SPOLEČNÉ ZNAKY
• vhodné k použití nářadí s upínací koncovkou SDS Plus
• s odpovídajícím příslušenstvím také vhodné pro použití
nástrojů s válcovitým dříkem (bez příklepu)
• vypnutí příklepu
• dobře ovladatelná nízká hmotnost třídy 18 V
• výhodná poloha těžiště
• opláštěný kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• elektronika Variospeed (V)
• pravý/levý chod

• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• komfortní práce díky pogumování všech úchytných ploch
i na spínacím tlačítku kladiva
• rukojeť VibraTech (MVT) Metabo: k tlumení vibrací a otočná o 360°
• nosný popruh
• ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátorů
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou
kontrolou teploty

18-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatické kladivo BHA 18 LTX
Vrtání do
- betonu
18 mm
- ocele
10 mm
- dřeva
22 mm
Max. síla jednotlivého úderu 1,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 131 J/s
Hmotnost (s článkem) 3,1 kg

Obj. číslo 6.00228.61

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť,
vrtací doraz, popruh, nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, plastový kufr

Cena s DPH.

36-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatické kladivo BHA 36 LTX Compact

13.990,Obj. číslo 6.00206.50

Vrtání do
- betonu
18 mm
- ocele
10 mm
- dřeva
22 mm
Max. síla jednotlivého úderu 2,0 J (EPTA)
Příklepový výkon 152 J/s
Hmotnost (s článkem) 3 kg
Rozsah dodávky: 2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 15,
Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, vrtací doraz, popruh, plastový kufr

Cena s DPH.

28-Volt-Akumulátorové kombinované pneumatické kladivo KHA 24
• vhodné k použití nářadí s upínací koncovkou
SDS Plus
• s odpovídajícím příslušenstvím také vhodné
pro použití nástrojů s válcovitým dříkem (bez
příklepu)
• pneumatický vysoce výkonný příklepový
mechanizmus
• vypnutí příklepu
• výhodná poloha těžiště
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypnutí otáčení pro sekání
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• pravý/levý chod
• bezpečnostní spojka

16.990,Obj. číslo 6.00190.50

• rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení
vibrací
• jednoduchá a rychlá výměna akumulátorů
• Systém Metabo CODE! : elektronická ochrana
proti krádeži, aktivovaná pomocí KÓDU!
Klíč - není součástí dodávky
Vrtání do
- betonu 20 mm
Upínání nástroje SDS-plus
Max. síla jednotlivého úderu 2,5 J (EPTA)
Příklepový výkon 191 J/s
Hmotnost (s článkem) 3,7 kg

Rozsah dodávky: 2 Li-Power akumulátorové články (25,2 V/3,0 Ah), Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť,
hloubkový doraz, rychlonabíječka ASS 15 Plus "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

19.990,-

akumulátorová okružní pila
18-Volt-Akumulátorová okružní pila KSA 18 LTX
• optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
• zvláště vysoký řezný výkon na blok
akumulátorů
• integrované pracovní osvětlení LED
pro optimální nasvícení místa řezání
• pilový kotouč ze slinutého karbidu
• rychlé zastavení pilového kotouče při vypnutí
stroje díky bezpečnostní brzdě
• přesně nastavitelný a dobře čitelný ukazatel
řezu k řezání podle rysky
• vhodné pro šikmé řezy do 50°
• ochrana proti neúmyslnému spuštění stroje
• zamezení poškození z přehřátí díky integrované
kolektorové ventilaci

• použitelné do vodicích lišt Metabo ( 6.31312
potřebný adaptér 6.31019)
• elektronická ochrana proti přetížení
s integrovanou kontrolou teploty
• ochrana jednotlivých článků v bloku kumulátorů
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení
a dlouhou životnost
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
Nastavitelná hloubka řezu 0 - 53,5 mm
Max. hloubka řezu při 90° 53,5 mm
Max. hloubka řezu při 45° 42 mm
Hmotnost (s článkem) 4,3 kg

Rozsah dodávky: tvrdokovový kotouč (18 zubu), paralelní doraz, šestihranný klíč,
2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED"
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Obj. číslo 6.02268.86

www.metabo.cz

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

12.990,-

AKUMULATOROVé PILY
akumulátorové přímočaré pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• rychlovýměnný systém pilových listů Metabo „Quick“ bez použití
nástroje s robustní upínací pákou z hliníkového odlitku
• čtyřstupňový kyvný zdvih pro zvláště vysoký řezný výkon

• elektronika Variospeed (V) nebo VTC pro plynulou změnu otáček
(dle modelu)
• multifunkční kontrolní systém k ochraně stroje

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 140
• extrémně výkonná pila s elektronikou VTC pro
rychlé řezy do měkkého dřeva až 140 mm
• vysoký řezný výkon: přes 40 metrů řezu
(síla dřeva 19 mm) na jedno nabití akumulátoru
• velmi úzká oblast pro dobré držení
• Metabo "Quick" výměna pilového plátku bez
použití nástroje s automatickým výhozem plátku
• komfortní automatické spuštění: automatické
zvýšení otáček při zahájení řezání
• jednoduché šikmé řezy díky snadnému
nastavení desky bez pužití nářadí
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Celovlnná
elektronika: Maximální rychlost řezání i při
zatížení s konstantní rychlostí zdvihu
• restart ochrana: zabraňuje nechtěnému spuštění stroje
• integrované LED pracovní světlo pro optimální
výhled na místo řezu

Obj. číslo 6.01405.50

• vypínatelná funkce ofukování
• nastavení předkmitu ve 4 pozicích
• regulace otáček
• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
• ochrana jednotlivých článků akumulátorů
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení
a dlouhou životnost
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
Max. tloušťka materiálu
- dřevo 140 mm
- nekovy 35 mm
- ocelový plech 10 mm
Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min
Hmotnost (s článkem) 2,9 kg

Rozsah dodávky: odsávací adaptér, ochranné sklo, plastová ochranná deska, 2 Li-Power Extreme
akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 “AIR COOLED”, plastový kufr

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX
• lehký chod a vysoký výkon pro zakřivené řezy
s mnoha točivými pohyby
• rycrhlovýměnný systém pilových listů Metabo
„Quick“ bez použití nástroje s robustní upínací
pákou z hliníkového tlakového odlitku
• čtyřstupňový kyvný zdvih pro zvláště vysoký
řezný výkon
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu kmitů

13.490,Obj. číslo 6.02298.61

Max. tloušťka materiálu
- dřevo 135 mm
- nekovy 35 mm
- ocelový plech 10 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.700 /min
Hmotnost (s článkem) 2,8 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: plastová ochranná deska,, imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články

•(18
multifunkční
kontrolníASC
systém
k ochraně
stroje
V/4,0 Ah), nabíječka
30 "AIR
COOLED“
, plastový kufr

Cena s DPH.

12.990,-

AKumulátorové mečové pily
18-Volt-Akumulátorová mečová pila ASE 18 LTX
• k řezání dřeva, umělých hmot, kovových trubek
a profilů ...
• štíhlý, lehký přístroj s pogumovanou rukojetí
pro komfortní řezání v každé pracovní poloze
• opláštěný kryt převodu z hliníkového odlitku
• elektronika Variospeed (V)
• pilový list otočný o 180º
• Metabo „Quick” – rychlá výměna pilového listu
• axiálně nastavitelný doraz k ohraničení délky řezu
• univerzální použití díky širokému programu
pilových listů

Obj. číslo 6.02269.61

• elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
• ochrana jednotlivých článků v bloku kumulátorů
• technologie „AIR COOLED” pro krátké nabíjení
a dlouhou životnost
• robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
Volnoběžné otáčky 0 - 2.700 /min
Zdvih pilového listu 30 mm
Hmotnost (s článkem) 3,6 kg

Rozsah dodávky: imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah),
nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE
• k řezání dřeva, plastů, kovových trubek, profilů
• velmi lehká a ergonomicky řešená pila pro
provoz v jedné ruce nebo v obou rukách
• vhodné pro práci v méně či špatně dostupných místech
• Variospeed (V)-Elektronika
• Metabo "Quick"- rýchlá výměna pilových plátků
• jedinečná možnost používát plátky do
přímočaré pily a také plátky do mečové pily
• nastavitelný hloubkový doraz - lze nastavit bez
použití nářadí - pro rozmanité aplikace

13.490,Obj. číslo 6.02264.75

• integrované LED pracovní světlo
• velice praktický kapacitní displej informující a
aktuálním stavu nabití akumulátoru
• Ultra-M technologie akumulátorových článků
• 3letá záruka na články bez omezení nabíjecích cyklů
Volnoběžné otáčky 0 - 3.100 /min
Zdvih pilového listu 13 mm
Hmotnost (s článkem) 1,2 kg

Rozsah dodávky: pilový plátek pro dřevo a pro kov, pilový plátek na kov,
2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/4.0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE
Rozsah dodávky: Pilový plátek pro dřevo a pro kov, pilový plátek na kov, 2 Li-Power akumulátorové články
(10,8 V/1.5 Ah), Nabíječka LC 40, plastový kufr

www.metabo.cz

8.990,Obj. číslo 6.02264.50

Cena s DPH.

6.990,-

13 |

aKUMULÁTOROVÉ brusky/-INOX
Vrtačka s magnetickým upnutím
28-Volt-Akumulátorová vrtačka s magnetickým upnutím MAG 28 LTX 32
• maximální svoboda pohybu bez obtížného kabelu
• vynikající výkon do průměru vrtání 32 mm,
silná díky mechanické 2st. převodovce pro
optimální otáčky
• větší flexibilita díky aretovatelnému rezervnímu
akumulátoru a kompatibilnímu akumulátoro vému
konceptu Metabo: různé stroje, jeden akumulátor
• Maximální pracovní bezpečnost díky indikaci
magnetické přídržné síly permanentního magnetu,
tím nemůže dojít k náhodné deaktivaci magnetů
• permanentní magnet nepotřebuje žádné napájení

Obj. číslo 6.00334.50

• akumulátorové články slouží k napájení vrtačky
• polohování zajištěné regulovatelnou přídržnou silou
• magnet ve tvaru hranolu k upevnění přímo na
trubky o průměru 90 až 300 mm, tloušťka stěny min. 6 mm
Maximální průměr vrtáku
- s korunkou 32 mm - s vrtákem 13 mm
Max. hloubka vrtání 50 mm
Magnetický stojan:
- Max. zdvih 160 mm
Volnoběžné otáčky 380/680 /min
Hmotnost (s článkem) 14,5 kg

Rozsah dodávky: průmyslové upnutí pro Weldon 19 mm, korunka RapidCut Ø 18 mm, vyhazovač (6,35 x
77 mm), ozubené sklíčidlo 13 mm s adaptérem MK2, MK 2, bezpečnostní pás, imbusový klíč, 2 Li-Power
akumulátorové články (25,2 V / 3,0 Ah), rychlonabíječka ASS 15 Plus "AIR COOLED", přepravní kufr

Cena s DPH.

54.990,-

akumulátorová úhlová bruska
18-Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125
• výkonná bruska s prachovým filtrem
• otočný blok akumulátorů pro práci na špatně
dostupných místech
• multifunkční kontrolní systém k ochraně stroje
a bloku akumulátorů
• světelná signalizace pro informaci o zvláštních
situacích
• ochrana proti opětovnému rozběhnutí
zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje

Obj. číslo 6.02174.61

• ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově
nastavitelný bez použití nástroje
• rychlá výměna nástrojů bez použití klíčů.
Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 8.000 /min
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, upínací matka (bez použití náředí), rukojeť, filtr, 2 Li-Power Extreme
akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová satinační bruska S 18 LTX 115 Set
• otočný lithium iontový akumulátor pro práci
na špatně dostupných místech
• bez deformací plechu z ušlechtilé oceli kvůli
horku díky optimálně redukovaným otáčkám
• zvláště silný točivý moment díky dvoustupňové
převodovce do pomala
• kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power
vhodný pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo

Obj. číslo 6.00154.87

• světelný signál informuje o zvláštních situacích
(např. inicializovaná ochrana proti opětovnému
rozběhnutí)
• 3letá záruka na blok akumulátorů
Volnoběžné otáčky 3.000 /min
Průměr brusného tělesa 100 - 115 mm
Šířka brusného tělesa 50 - 100 mm
Hmotnost (s článkem) 3,1 kg

Rozsah dodávky: rukojeť, prachový fi ltr, jednostranný klíč, klíč pro šestihranné šrouby, 3 distanční kroužky,
3 lamelové/rounové brusné kotouče (P60/P80/P180), 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/4,0Ah),
nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

18 Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Inox Set
• univerzální sada příslušenství pro broušení
svarů WIG, vybrušování škrábanců
na trubkách, profilech a plochách
• otočný lithium-iontový akumulátor pro práci
na špatně dostupných místech
• redukce otáček pro obrábění povrchů za studena
• kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power

4,0 Ah
NOVINKA

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová bruska koutových svarů KNS 18 LTX 150 Set
• akumulátorová bruska koutových svarů INOX!
Akumulátorový specialista k perfektnímu
broušení a leštění koutových svarů nerezové
oceli bez poškození hraničících povrchů
• otočný lithium iontový akumulátor pro práci na
špatně dostupných místech
• rameno otočné o 270° a extrémně plochá
konstrukce pro práci na těžko přístupných
místech

14 |
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16.990,-

Obj. číslo 6.00191.87

• speciální kotouč pro koutové svary: broušení
jemných svarů bez nástavců, bez poškození
povrchu
• 3letá záruka na blok akumulátorů
Volnoběžné otáčky 3.800 /min
Ø kotouče 150 mm
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 3 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, prachový fi ltr, klíč se dvěma čepy,
šestihr. klíč, 2 rounové kompaktní kotouče (střední, tloušťka 3 a 6 mm), rounový kompaktní kotouč (velmi
jemný, tloušťka 6 mm), profil. pilník, 25 proužků brus. papíru pro pilník, 2 bloky akumulátorů Li-Power
Extreme (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

19.990,-

Obj. číslo 6.00174.87

je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
• štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
• 3letá záruka na akumulátory
Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 5.000 /min
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice (bez nástroje), rukojeť, prachový fi ltr,
2 kombinované lamelové brusné kotouče (střední), kompaktní rounový kotouč unitized, opěrný talíř se
suchým zipem Pyramid (Ø 125 mm), opěrný talíř se suchým zipem (měkký, Ø 125 mm), 15 brusných papírů
se suchým zipem Metabo Pyramid (vždy 5 A30/A45/A65), brusné rouno se suchým zipem P280, 2 bloky
akumulátorů Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

12.990,-

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

23.990,-

AKUMULÁTOroVÉ brusky inox/ přímé brusky, kart. pistole
18-Volt-Akumulátorový pásový pilník BF 18 LTX 90 Set
• rozsáhlá sada příslušenství pro všechny běžné
práce, např. broušení, satinování a odstraňování otřepů
• otočný lithium-iontový akumulátor pro práci
na těžko dostupných místech
• brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení
i na místech pod úhlem
• kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power

Obj. číslo 6.00321.87

je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
• 3letá záruka na akumulátory
Šířka brusného pásu 6 - 19 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Délka brusného pásu 90 mm
Hmotnost (s článkem) 2,6 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, prachový fi ltr, rameno brusného pásu 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), rameno
brusného pásu 3 (pro šířku pásu 13 mm), 20 brusných pásů keramické zrno 6x457mm (je 10 P80/P120),
20 brusných pásů keramické zrno 13x457mm (je 10 P80/P120), 6 rounových pásů 6x457mm (vždy 3 střední
a velmi jemné), 6 rounových pásů 13x457mm (vždy 3 střední a velmi jemné), klíč pro šestihranné šrouby,
2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová pásová bruska na trubky RB 18 LTX 60 Set
• pro hrubé broušení, opracování a leštění
do zrcadlového lesku
• vhodné pro opracování povrchu nerezové oceli
• rychlé přestavení pracovní části bez použití nářadí
• vhodné pro opravu povrchu zábradlí - díky
jedinečné konstrukci není nutno demontovat
zábradlí
• velký úhel 190 ° opásání pro efektivní práci

Obj. číslo 6.00192.87

• robustní a odolný 4-pólový motor proti
opotřebení LED indikátor pro informace
o specifických situacích
Rychlost pásu 9,2 m/s
Rozměr brusného pásu 30 x 533 mm
Max. průměr trubky 60 mm
Hmotnost (s článkem) 3,1 kg

4,0 Ah
NOVINKA

Prachový filtr, 10 brusných pásů zirkon P 80, 10 brusných pásů zirkon P 120, 2 brusné pásy "Metabo
Pyramid" P280/A65, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P400/A45, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P600/
A30, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P1200/A16, 3 fleece pásy ( hrubé, střední, velmi jemný), leštící pasta
filcový pás(měkké), lešticí pasta (bílá), imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18V/4,0Ah),
nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", robustní kovový kufr

Cena s DPH.

Akumulátorová přímá bruska GA 18 LTX
• vysoké otáčky pro broušení a frézování
• dlouhý krk pro práci v nedostupných místech
• LED indikátor stavu nabití aku. článku
• elektronický pozvolný start
• otočný akumulátorový článek
• ochrana proti tepelnému přetížení
• odnímatelný a snadno čistitelný filtr
• tlakový hliníkový odlitek převodů
• vyměnitelné uhlíky
• aretace vřetene - k výměně nástroje již
nepotřebujete dva klíče, ale stačí již jen jeden

4,0 Ah
NOVINKA
Cena s DPH.

Akumulátorová přímá bruska GA 18 G LTX

10.990,Obj. číslo 6.00639.50

• bruska je vhodná pro lamelové brusné kotouče,
leštící a čistící kotouče, drátěné kotouče atd.

4,0 Ah

Max. průměr upínací kleštiny 8mm
Volnoběžné otáčky 6.000/ min
Hmotnost 2,2 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: přídavná MVT rukojeť, kleština 6 mm, pryžová ochrana krku, nabíječka,
1 Li-Power Extreme akumulátorový článek (18V/4,0Ah),1 otevřený klíč

Cena s DPH.

10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP
• Kompaktní a skvěle ovladatelná aku kartušovací
pistole
• velmi vysoká vytlačovací síla - 4413 N - nejvyšší
v této třídě
• vhodná i pro velmi viskozní materály
• celokovové převody pro vyšší zatížení a delší
životnost
• vynikající technologie akumulátorů Li-ion
a nabíjení - lze použít články o napětí 10,8 V

25.990,-

Obj. číslo 6.00638.50
• ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
• odjímatelný gumový ochranný kryt
• tvrzená a broušená kleština pro přesné
otáčení nasazeného nástroje
• automatické vypnutí motoru při opotřebení
uhlíků
• bruska je vhodná pro stopkové frézy,
brusné tělíska
Max. průměr upínací kleštiny 8mm
Volnoběžné otáčky 25.000/ min
Hmotnost 2,1 kg

Rozsah dodávky: kleština, přídavná MVT rukojeť, kleština 6 mm, pryžová ochrana krku, nabíječka, 1 Li-Power
Extreme akumulátorový článek (18V/4,0Ah),1 otevřený klíč

• stejné jako výše uvedená GA 18 LTX
s následujícími rozdíly:
• vysoký točivý moment díky robustnímu
a klidnému běhu planetové převodovky
• dlouhý krk pro práci v nedostupných
místech - průměr upínacího krku 43 mm

19.990,-

14.990,Obj. číslo 6.02117.00

• plynulá regulace otáček v rukojeti dle potřeby
během práce
• auto reverse - zamezí zbytečnému vytlačování
• vhodné pro kartuše 310 ml, 400 ml a 600 ml
Rychlost vytlačování 3-10 mm/s
Hmotnost (s článkem) 2,5 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: 600 ml-nástavec, Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40

Cena s DPH.

10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP
• stejné provedení jako výše uvedená kartušovací
pistole, ale s adaptérem 400 ml a 4.0 Ah
akumulátorový blokem

Obj. číslo 6.02117.61

NOVINKA

Rozsah dodávky: 400 ml-nástavec, Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/4.0 Ah), nabíječka LC 40

www.metabo.cz

8.990,-

4,0 Ah

Cena s DPH.

9.990,-
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AKUmulátorové nůžky na živý plot
36-Volt-Akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36 V
• velmi lehké profesionální akumulátové nůžky
v třídě 36 V
• nízké vibrace při používání a perfetkní ergonomie
• pogumovaná rukojeť pro dobré držení
a neúnavnou práci
• bezpečnostní spodní nůž
• elektronická ochrana motoru při zaseknutí
• elektronické zastavení nože za 0,3 s
• bezpečnostní spínač - okamžité vypnutí při
uvolnění spínače
• výkonný Li-Ion akumulátor bez pamětového efektu
• ESCP - elektronická ochrana jednotlivé článku ochrana před poškozením článku

Obj. číslo 6.02177.00

• AIR COOLED patentovaná technologie
pro rychlé nabíjení a dlouhou životnost článku
• robustní baterie s LED ukazatelem aktuálního
nabití
• 3 letá záruka na akumulátorové články
Vydrž článku při práci 50 min
Max. síla větvičky 18 mm
Délka řezu 53 cm
Počet řezů při volnoběhu 2.700 /min
Hmotnost (s článkem) 3,9 kg

Rozsah dodávky: Li-Power Compact akumulátorový článek (36 V/1,5 Ah),
rychlonabíječka ASC 30 - 36 V "AIR COOLED", ochranný skladovací obal na nože

36-Volt-akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36 V
•

Obj. číslo 6.02177.86

jako AHS 36 V + 2. články

NOVINKA

2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V "AIR COOLED",
ochranný skladovací obal na nože

jako AHS 36 V

11.990,-

Cena s DPH.

36-Volt-Akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36-65 V
•

9.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.02203.00

Délka řezu 63 cm
Hmotnost (s článkem) 4,1 kg

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah),
rychlonabíječka ASC 15 "AIR COOLED", ochranný skladovací obal na nože
Aku rázový utahovák
SSW 18 LT
Aku rázový utahovák
SSD 18 LT

13.990,-

Cena s DPH.

Aku vrtací kladivo
BHA18 LTX
Aku okružní pila
KSA 18 LTX

Aku vrtačka
BS 18 Li

Aku mečová pila
ASE 18 LTX
Aku vrtačka
BS 18 LTX Impuls
BS 18 LTX Quick

Aku přímočará pila
STA 18 LTX 140

Aku vrtačka
BS 18 LT

Aku přímočará pila
STA 18 LTX

Aku příklepová
vrtačka
SB 18 LT
SB 18 LTX Impuls

Jeden pro všechny:
Použijte jeden akumulátor pro všechny
Metabo 18 V (násuvný systém) akumulátorové
nářadí. To platí i pro naše akumulátorové
INOX stroje pro zpracování nerezové oceli.

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125 Inox

Aku pásový pilník
BF 18 LTX 90
Aku satinační bruska
S 18 LTX 115

Aku bruska na trubky
RB 18 LTX 60
Aku bruska koutových svarů
KNS 18 LTX 150

16 |
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Aku svítilna
ULA 14.4-18

Aku stavební radio
RC 14.4-18

AKUMULÁTOrové stroje bez článků a nabíječky
18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Impuls
Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť,
držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky

Obj. číslo 6.02145.85
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Quick

Obj. číslo 6.02109.85

Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo , rychlovýměnný držák bitů, přídavná rukojeť,
držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LTX Impuls
Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus mit Metallhülse, přídavná rukojeť,
držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky

NOVINKA

Rozsah dodávky: Spona na opasek, bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

Cena s DPH.

Dostupnost:
únor 2013

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT
NOVINKA

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatické kladivo BHA 18 LT/LTX
Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť, hloubkový doraz, popruh,
bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 140
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX
Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová mečová pila ASE 18 LTX

6.990,-

6.990,-

5.990,-

6.490,-

5.990,Obj. číslo 6.02269.85

Rozsah dodávky: šestihranný klíč, bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE

5.990,Obj. číslo 6.02264.85

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125

3.990,Obj. číslo 6.02174.85

Rozsah dodávky: Ochranný kryt, quick matice, rukojeť, filtr,
bez článků a bez nabíječky
AKKU-INOX

Cena s DPH.

18 Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Inox

5.990,Obj. číslo 6.00174.85

Rozsah dodávky: Ochranný kryt, quick matice, rukojeť, filtr,
bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová pásová bruska na trubky RB 18 LTX 60
NOVINKA

6.990,Obj. číslo 6.00192.85

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorový pásový pilník BF 18 LTX 90

15.990,Obj. číslo 6.00321.85

Rozsah dodávky: rukojeť, filtr, brusné rámeno 1 (pro brusné pásy 6 a 13 mm),
imbusový klíč, bez článků a bez nabíječky

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová přímá bruska GA 18 LTX

NOVINKA

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

NOVINKA

9.990,Obj. číslo 6.00638.85

Cena s DPH.

18-Volt-Akumulátorová přímá bruska GA 18 G LTX

6.990,Obj. číslo 6.00639.85

NOVINKA

Cena s DPH.

10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP
NOVINKA

9.990,Obj. číslo 6.02117.85

Cena s DPH.

10,8-Volt-Akumulátorový šroubovák PowerMaxx BS
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

Obj. číslo 6.02195.85

Obj. číslo 6.02298.85

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

Rozsah dodávky: 600 ml-nástavec, bez článků a bez nabíječky

6.990,-

Obj. číslo 6.01405.85
NOVINKA

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

Obj. číslo 6.02196.85

Obj. číslo 6.02268.85

Rozsah dodávky: tvrdokovový kotouč (18 zubů), paralelní doraz, šestihranný klíč,
bez článků a bez nabíječky

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

5.990,-

Obj. číslo 6.00203.85

18-Volt-Akumulátorová okružní pila KSA 18 LTX

Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky

6.990,Obj. číslo 6.02148.85

Dostupnost:
únor 2013

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT
Rozsah dodávky: Spona na opasek, bez článků a bez nabíječky

5.990,-

5.990,Obj. číslo 6.00090.85

NOVINKA

www.metabo.cz

Cena s DPH.

2.990,-
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Aku-rádia/-nabíječky
Akumulátorové stavební rádio RC 14.4-18
• provoz se všemi bloky akumulátorů Li-Power
Compact, Li-Power Plus a Li-Power Extreme
s 14,4 a 18 V nebo s provozem na síti
• funkce nabíjení k nabíjení všech bloků
akumulátorů Li-Power Compact, Li-Power Plus
a Li-Power Extreme s 14,4 a 18 V
• provoz akumulátoru až 18 hodin

Obj. číslo 6.02106.00

• chráněné před stříkající vodou, odolné vůči
prachu, nárazům
• digitální tuner PLL s osvětleným LCD
• vstupy na sluchátka a AUX pro přehrávače CD a MP3
• bezpečné uložení bloků akumulátorů
a přehrávačů MP3

Rozsah dodávky: AUX-propojovací kabel, síťový kabel, dodáváno bez článku

Cena s DPH.

Akumulátorové stavební rádio PowerMaxx RC
• mimořádně robustní a zároveň nejlehčí radio
v této třídě s integrovanou nabíječkou na články 10,8 V
• kompaktibilní s články PowerMaxx12, Power
Impact12
• doba nabití článku 10,8 V 1,5 Ah je 120 minut
• vysoce výkonné reproduktory

Obj. číslo 6.02113.00

• odolné proti stříkající vodě, prachu a nárazuvzdorné
• ochranný rám předchází poškození pří pádu
• 20 pamětí pro uložení vašich oblíbených stanic
• možnost nastavení časového vypnutí, buzení
• digitální tuner s podsvíceným displejem

Rozsah dodávky: AUX-propojovaci kabel, zdroj, dodáváno bez článku

4.990,-

NOVINKA

Cena s DPH.

2.990,-

nabíječky
Nabíječka LC 40, 10,8 V, EU

Obj. číslo 6.27064.00

K nabíjení bloků akumulátorů Li-Ion 10,8 V
Síťové napětí: 230 - 240 V
Síťová frekvence: 50/60 Hz

Cena s DPH.

Nabíječka LC 60

1.010,Obj. číslo 6.27306.00

Nabíječka pro Power Maxx Li / Power Grip Li /
Power Cutter / Power Trimmer - 7,2 V
Síťové napětí: 230 - 240 V
Síťová frekvence: 50/60 Hz

Cena s DPH.

Rychlonabíječka ASS 15 Plus
• superrychlonabíječka ASS 15 Plus
• k nabíjení bloků akumulátorů NiCd Metabo
24-25,2 V i bloků akumulátorů Li-Ion 24-25,2 V
(akumulátorové kombinované kladivo KHA 24).
• bloky akumulátorů musí být vhodné k nasunutí
na nabíječku.
• doba nabíjení asi 15 minut při 1,4 Ah
• funkce "AIR COOLED"

Obj. číslo 6.27283.00
• funkce "Refresh" k péči o bloky akumulátorů NiCd
• k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz

Cena s DPH.

Rychlonabíječka ASC 15
• k nabíjení všech bloků akumulátorů Li-Power
Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power Extreme
• technologie nabíjení "AIR COOLED"
• nabíječka se spínacím napájecím dílem

Obj. číslo 6.27292.00

Nabíječka ASC 30
Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power Extreme
• technologie nabíjení "AIR COOLED"

4.130,-

• velmi nízký příkon standby
• nový systém řízení nabíjení
• doba nabíjení ca.15 minut u 1,4 Ah
• k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz
Cena s DPH.

• k nabíjení všech bloků akumulátorů Li-Power

1.430,-

3.060,Obj. číslo 6.27056.00

• nový systém řízení nabíjení
• doba nabíjení asi 30 minut při 1,3 Ah
• k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz

• nabíječka se spínacím napájecím dílem
• velmi nízký příkon stand-by
Cena s DPH.
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1.720,-

akumulátorové články
NiCd-akumulátorový článek pro BS 12 NiCd 12 V 1,7 Ah

Obj. číslo 6.25452.00

1.110,-

Cena s DPH.

NiCd-akumulátorový článek pro BS 12 NiCd od roku 2013 12 V 1,7 Ah

Obj. číslo 6.25472.00

NOVINKA
Cena s DPH.

1.290,-

LI-ION akumulátorové články LI-POWER COMPACT, -PLUS a -EXTREME
SPOLEČNÉ ZNAKY
• technologie nabíjení "AIR COOLED"
• stálá elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) při nabíjení,
pro velmi dlouhou životnost
• indikace kapacity ke stálé kontrole stavu nabití
• až o 40 % vyšší výkon při hmotnosti snížené o 40 %
• bez paměťového efektu

• dlouhá skladovatelnost při minimálním samovolném vybíjení
• vynikající vlastnosti z hlediska životního prostředí
• univerzální systém posuvného uložení pro tvrdší mechanické
namáhání
• systém kontroly teploty - stálá kontrola teploty akumulátoru
(vypnutí u kritické teploty ~ 80°C)

Li-Ion Akumulátorové články "Air cooled" Compact
Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 1,5 Ah

Obj. číslo 6.25498.00

NOVINKA

Cena s DPH.

Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 1,5 Ah

2.210,Obj. číslo 6.25499.00

NOVINKA
Cena s DPH.

2.630,-

LI-ION akumulátorové články pro BHA 36 LTX, AHS 36 V
Li-Ion akumulátorový článek 36 V, 1,5 Ah

Obj. číslo 6.25453.00

Cena s DPH.

4.950,-

Li-Ion akumulátorové články "AIR COOLED" Extreme
Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 4,0 Ah

Obj. číslo 6.25527.00

NOVINKA

Cena s DPH.

Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 3,0 Ah

5.990,Obj. číslo 6.25455.00

Cena s DPH.

Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 4,0 Ah

4.930,Obj. číslo 6.25526.00

NOVINKA
Cena s DPH.

Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 3,0 Ah

4.340,Obj. číslo 6.25454.00

Cena s DPH.

www.metabo.cz

4.220,-
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příslušenství pro akumulátorové stroje
Li-Ion Akumulátorové články pro Powergrip/powermaxx/powercutter/powertrimmer
Li-Ion akumulátorový článek 7,2 V, 1,1 Ah

Obj. číslo 6.25485.00

Cena s DPH.

1.230,-

Li-Ion Akumulátorové články für KHA 24 + AKKU MAG
Li-Ion akumulátorový článek 25,2 V, 3,0 Ah

Obj. číslo 6.25437.00

Cena s DPH.

Li-Ion akumulátorový článek 7,2 V, 2,2 Ah

Obj. číslo 6.25487.00
Cena s DPH.

Akumulátorový článek 10,8 V, 1,5 Ah

Akumulátorový článek 10,8 V, 3,0 Ah

Akumulátorový článek 10,8 V, 4,0 Ah

2.490,Obj. číslo 6.25585.00

NOVINKA
Cena s DPH.

Akumulátorová svítílna PowerMaxx LED

2.990,Obj. číslo 6.00036.00

• velmi dobrá svítivost díky výkonným power
LED
• vhodná pro blok akumulátorů Li-Power 12
(10,8 V/1,5 Ah, obj. č. 6.25439)

Rozsah dodávky: bez článku a nabíječky

Cena s DPH.

Akumulátorová svítílna ULA 14.4-18

990,Obj. číslo 6.02311.00

• vhodné pro všechny bloky akumulátorů LiPower Compact, Li-Power Plus a Li-Power
Extreme s 14,4 a 18 V14,4 V 2,6 Ah: 8 h/18 V 1,3
Ah: 5 h/18 V 2,6 Ah: 10 h
Hmotnost (bez článku) 0,4 kg

Rozsah dodávky: bez článku a nabíječky
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1.290,Obj. číslo 6.25436.00

NOVINKA
Cena s DPH.

• kompaktní a snadno ovladatelný pro
všestranné použití
• světelný paprsek s možností zaostření pro
přesné nasvícení
• hlava svítilny je otočná a aretovatelná
v 6 pozicích

1.470,Obj. číslo 6.25439.00

Cena s DPH.

• špičkový výrobek: extrémně dlouhá životnost
11 hodin na jedno nabití akumulátoru
• kompaktní a snadno ovladatelná pro
všestranné použití
• pohodlné držení díky ergonomickému tvaru

5.980,-

Cena s DPH.

www.metabo.cz

1.790,-

příklepové vrtačky

pŘÍKLEPOVÉ
VRTAČKY

příklepové vrtačky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
pro optimální odvod tepla a stabilitu

• vnitřní šestihran po sundaní sklíčidla pro šroubování
• kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu
kabelu a svobodu pohybu při práci

610-Watt-Příklepová vrtačka SBE 610
• dlouhá životnost motoru
• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity
šroubováku
• pohodlná práce díky nízké hmotnosti
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypínací uhlíky
• pro uživatele optimální odvádění odpadního
vzduchu stroje v každé pracovní situaci
• kolečko pro nastavení předvolby otáček

Obj. číslo 6.06101.50
Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu 12 mm
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

750-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 751
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou
změnu otáček
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
pro optimální odvod tepla a stabilitu
• maximální výkon i při chodu vlevo díky
otočnému můstku uhlíků
• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

3.990,Obj. číslo 6.00863.50

Max. točivý moment 30 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,6 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Top, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

4.990,-
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PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY
850-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 850
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou
změnu otáček
• stejný výkon v obou směrech
• dvourychlostní převodovka
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• nastavitelný hloubkový doraz
• kloubová ochrana kabelu proti zlomení

Obj. číslo 6.00842.50

Max. točivý moment 36 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.100 / 0 - 3.400 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, vrtací doraz,
plastový kufr

NOVINKA

Cena s DPH.

900-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 900 Impuls
• elektronická příklepová vrtačka s mechanickým
příklepem vhodná pro vrtáky s válcovou stopkou
• možnost impulzniho režimu - k snadnému
navrtávání
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic
(VC) pro plynulou změnu otáček - při zátěži
zůstávají otáčky konstantní
• předvolba počtu otáček
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
pro optimalní odvod tepla a stabilitu
• dvourychlostní převodovka
• výkonný motor Metabo Marathon
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Obj. číslo 6.00865.50

• automatické vypnutí stroje při opotřebení
uhlíků
• kloubová ochrana kabelu proti zlomení
Max. točivý moment 38 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, vrtací doraz,
plastový kufr

Cena s DPH.

1000-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1000
• možnost impulzniho režimu • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic VTC) pro plynulou změnu otáček - při
zátěži zustávají otáčky konstantní
• předvolba počtu otáček
• dvourychlostní převodovka
• výkonný motor Metabo Marathon
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• LED ukazatel opotřebení uhlíků
• automatické vypnutí stroje při opotřebení
uhlíků

Obj. číslo 6.00866.50

Max. točivý moment 40 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 800 / 0 - 2.700 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg

Cena s DPH.

1100-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1100 Plus

Obj. číslo 6.00867.50

Cena s DPH.

1300-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1300

6.990,Obj. číslo 6.00843.50

Max. točivý moment 46 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost 2,9 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, dlouhá přídavná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr
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6.490,-

Max. točivý moment 44 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Hmotnost bez kabelu 2,8 kg

Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top, dlouhá přídavná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
(VTC)
• stejný výkon v obou směrech
• dvourychlostní převodovka
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti opětovnému zapnuti
• dlouhá přídavná rukojeť pro práci s vysokým
točivým momentem
• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

5.990,-

• kloubová ochrana kabelu
proti zlomení

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, vrtací doraz,
plastový kufr

• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) k plynulé změně otáček. Při zatížení
zůstávají otáčky automaticky konstantní.
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
pro optimální odvod tepla a stabilitu
• maximální výkon i při chodu vlevo díky
otočnému můstku uhlíků
• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

4.490,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

6.990,-

bezPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

BEZpŘÍKLEPOVÉ
VRTAČKY

Bezpříklepové vrtačky
450-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 6
• malá, příruční jednorychlostní bezpříklepová vrtačka
• optimální držení díky výborné ergonomii
• praktický držák na pásek
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu
počtu otáček
• pravý/levý chod
• rukojeť s gumovou povrchovou vrstvou:
redukce vibrací, pohodlná a bezpečná
• dodáváno v papírové krabici

Obj. číslo 6.00132.81
Max. točivý moment 7 Nm
Vrtání do
- ocele 6 mm
- dřeva 12 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,1 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo

Cena s DPH.

450-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 10
• malá, příruční jednorychlostní bezpříklepová
vrtačka
• optimální držení díky výborné ergonomii
• praktický držák na pásek
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu
počtu otáček
• pravý/levý chod
• dodáváno v papírové krabici

Obj. číslo 6.00133.81
• rukojeť s gumovou povrchovou vrstvou:
redukce vibrací, pohodlná a bezpečná
Max. točivý moment 10 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.400 /min
Hmotnost bez kabelu 1,1 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo

Cena s DPH.

400-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 4006
• kompaktní, lehký přístroj v uzavřené
konstrukci pro trvalé použití
• malá, příruční vrtačka
• ergonomicky tvarovaný kryt s velkým
spínačem
• pro uživatele optimální odvádění odpadního
vzduchu stroje v každé pracovní situaci
• elektronika Variospeed (V)
• dlouhá životnost motoru
• pravý/levý chod
• rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

1.990,Obj. číslo 6.00554.00

• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity
šroubováku
Max. točivý moment 6 Nm
Vrtání do
- ocele 6 mm
- dřeva 12 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

Cena s DPH.

400-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 4010
• kompaktní, lehký přístroj v uzavřené
konstrukci pro trvalé použití
• malá, příruční vrtačka
• ergonomicky tvarovaný kryt s velkým
spínačem
• pro uživatele optimální odvádění odpadního
vzduchu stroje v každé pracovní situaci
• elektronika Variospeed (V)
• dlouhá životnost motoru
• pravý/levý chod
• rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

1.990,-

4.990,Obj. číslo 6.00555.00

• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity
šroubováku

Max. točivý moment 8 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.850 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

Cena s DPH.

www.metabo.cz

4.990,-
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bezPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY
560-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 561
• malá, příruční vrtačka
• robustní dvoudílný kryt
• ergonomicky tvarovaný kryt s velkým
spínačem
• dlouhá životnost motoru
• vypínací uhlíky
• pogumovaná rukojeť

Obj. číslo 6.01162.00
Max. točivý moment 5 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.800 /min
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg

Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem

Cena s DPH.

750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75-16
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• silný a výkonný Metabo motor
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• stejný výkon při chodu vlevo i vpravo
• automatické vypnutí při opotřebení uhlíků
• sklíčidlo s ozubeným věncem
• nízká váha a kompatní velikost
• vysoký točivý moment
• prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení

Obj. číslo 6.00580.00

• vhodné k vrtání, míchání, závitování
• šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou
překážkou
• vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů
Max. točivý moment 75 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm
- dřeva 50 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min

Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, dlouhá přídavná rukojeť

Cena s DPH.

750-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 751
• výkonná dvourychlostní vrtačka se širokým
spektrem využití
• maximální výkon i při chodu vlevo díky
otočnému můstku uhlíků
• elektronika Variospeed (V)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity
šroubováku
• kabel s otočným kloubem pro optimální

Obj. číslo 6.00581.00

Max. točivý moment 30 Nm/13 Nm
Vrtání do
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,6 kg

Cena s DPH.

750-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 751
Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť

Cena s DPH.

6.490,Obj. číslo 6.00582.00

• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci
• vypínací uhlíkové kartáče
• ukazatel opotřebení uhlíků
Max. točivý moment 44 Nm/16 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Hmotnost bez kabelu 2,8 kg

Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, dlouhá přídavná rukojeť

Cena s DPH.

750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75 Quick

9.990,Obj. číslo 6.00585.70

• vysoký točivý moment
• prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení
• vhodné k vrtání, míchání, závitování
• šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou
Max. točivý moment 75 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm
- dřeva 50 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min
Hmotnost bez kabelu 2,3 kg

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec,
dlouhá přídavná rukojeť, MetaLoc
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5.990,Obj. číslo 6.00581.81

1100-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1100

• velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších
průměrů bez předvrtání
• Metabo “Quick”: rychlá změna z vrtání na
šroubování během vteřin bez použití nářadí
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• silný a výkonný Metabo motor
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• stejný výkon při chodu vlevo i vpravo
• automatické vypnutí při opotřebení uhlíků
• sklíčidlo s ozubeným věncem
• nízká váha a kompatní velikost

7.990,-

ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, přídavná rukojeť

• silný dvourychlostní stroj s konstantním
výkonem a pravým a levým chodem
• maximální výkon i při chodu vlevo díky
otočnému můstku uhlíků
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• vřeteno s vnitřním šestihranem na bity
šroubováku
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti opětovnému spuštění

2.990,-

www.metabo.cz

NOVINKA

Cena s DPH.

11.990,-

bezPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY
750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75 Quick X3
• vysoký točivý moment
• prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení
• vhodné k vrtání, míchání, závitování
• šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou
překážkou
Max. točivý moment 75 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm
- dřeva 50 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min
Hmotnost bez kabelu 2,3 kg

Rozsah dodávky: násobič momentu PowerX3 s dlouhou přídavnou rukojetí, rychlovýměnné ozubené
sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec, klíč ke sklíčidlu, MetaLoc

NOVINKA
Platnost časově omezena.

• s násobičem momentu PowerX3: ztrojnásobuje
výkon stroje pro extrémní aplikace
• velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších
průměrů bez předvrtání
• Metabo “Quick”: rychlá změna z vrtání na
šroubování během vteřin bez použití nářadí
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• silný a výkonný Metabo motor
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• stejný výkon při chodu vlevo i vpravo
• automatické vypnutí při opotřebení uhlíků
• sklíčidlo s ozubeným věncem
• nízká váha a kompatní velikost

Obj. číslo 6.00585.80

Cena s DPH.

1300-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1300 Quick
Max. točivý moment 46 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,9 kg

Obj. číslo 6.00593.70

Platnost časově omezena.

• velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších
průměrů bez předvrtání
• Metabo “Quick”: rychlá změna z vrtání na
šroubování během vteřin bez použití nářadí
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• stejný výkon v obou směrech
• dvourychlostní převodovka
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti opětovnému zapnuti
• dlouhá přídavná rukojeť pro práci s vysokým
točivým momentem
• auto-stop na ochranu motoru
• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

NOVINKA

Rozsah dodávky: s dlouhou přídavnou rukojetí, rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů,
rychlovýměnný úhlový nástavec, MetaLoc

Cena s DPH.

1300-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1300-X3 Quick
Max. točivý moment 46 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,9 kg

Rozsah dodávky: násobič momentu PowerX3 s dlouhou přídavnou rukojetí, rychlovýměnné, rychlovýměnný
držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec,, MetaLoc

Obj. číslo 6.00593.80

NOVINKA

Cena s DPH.

1100-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BDE 1100
• silná vrtačka s extrémně vysokým točivým
momentem, pro nejtvrdší nasazení na stavbách
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
pro optimální odvod tepla a stabilitu
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou
změnu otáček
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

12.990,-

Platnost časově omezena.

• s násobičem momentu PowerX3: ztrojnásobuje
výkon stroje pro extrémní aplikace
• velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších
průměrů bez předvrtání
• Metabo “Quick”: rychlá změna z vrtání na
šroubování během vteřin bez použití nářadí
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• stejný výkon v obou směrech
• dvourychlostní převodovka
• kolečko pro nastavení předvolby otáčekn
• Metabo bezpečnostní spojka Metabo
S-automatic
• auto-stop na ochranu motoru
• dlouhá přídavná rukojeť pro práci s vysokým
točivým momentem
• kabel s otočným kloubem pro optimální
ochranu

14.990,-

16.990,Obj. číslo 6.00806.00

Max. točivý moment 55 Nm/22 Nm
Vrtání do
- ocele 16 mm/10 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Hmotnost bez kabelu 3,8 kg

Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klíč ke sklíčidlu, dlouhá přídavná rukojeť, hloubkový doraz

www.metabo.cz

Cena s DPH.

14.990,-
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VRTAČKY/VRTAČKY S MAGNETICKÝM UPNUTÍM
705-Watt-Úhlová vrtačka WBE 700
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• sklíčidlo s ozubeným věncem
• mimořádně vhodná k práci na špatně
dostupných místech
• vypínací uhlíky

Obj. číslo 6.00512.00
Max. točivý moment 8 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 25 mm
Volnoběžné otáčky 850 - 2.050 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Rozsah dodávky: ozubené sklíčidlo, klíč ke sklíčidlu, boční rukojeť

Cena s DPH.

1800-Watt-Tří rychlostní vrtačka B 32/3 s vysokým točivým momentem
• silná třírychlostní vrtačka s extrémně vysokým
točivým momentem k náročnému vrtání,
vhodná i na ocel
• robustní mechanická převodovka s mazáním
v olejové lázni
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• bezpečnostní spojka
• vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů
(například vrtáky do bednění), k míchání
viskózních materiálů a k zašroubování
dlouhých šroubů větších průměrů (například
hmoždinky do rámů a fasád)

Obj. číslo 6.00323.00

• vysoký točivý moment
• dlouhá přídavná rukojeť k práci s vysokým
točivým momentem
Max. točivý moment 190 Nm/120 Nm/90 Nm
Vrtání do
- ocele 32 mm
- dřeva 70 mm
Volnoběžné otáčky 170/320/470 /min
Hmotnost bez kabelu 7,5 kg

Rozsah dodávky: dlouhá přídavná rukojeť

Cena s DPH.

1100-Watt-Míchadlo RWE 1100
• ideální míchačka pro náročnou dlouhodobou
zátěž při sádrovacích, malířských a zednických
pracích
• velmi vhodná k míchání viskózních materiálů
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• pohodlná obsluha a bezpečnost díky uzavřené
rukojeti
• elektronika Variospeed (V)

9.990,-

26.990,Obj. číslo 6.01111.00

• pozvolný rozběh
• adaptér pro rychlou výměnu (příslušenství)
Max. točivý moment 45 Nm
Max. průměr metly 160 mm
Jmenovitý příkon 1.100 W
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg

Rozsah dodávky: rukojeť, bez adaptéru

Cena s DPH.

9.990,-

Vrtačky s magnetickým upnutím
SPOLEČNÉ ZNAKY
• automatický přívod chladiva k hrotu vrtáku
• vestavěná nádrž s chladivem

• robustní a přesné rybinové vedení
• extra vysoká magnetická přídržná síla
• výkonný motor Marathon Metabo s dlouhou životností

1000-Watt-Vrtačka s magnetickým upnutím MAG 32
• kompaktní přístroj pro mobilní použití
• k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků
• velmi vysoký rozsah zdvihu
• přímé upnutí Weldon
Max. točivý moment 50 Nm
Otáčky při jmenovitém zatížení 450 /min

Obj. číslo 6.00330.50

Volnoběžné otáčky 700 /min
Max. zdvih 160 mm
upnutí 19 mm Weldon
Max. vrtaní s:
- korunkou 32 mm - vrtákem 13 mm
Max. hloubka 50 mm
Hmotnost bez kabelu 11 kg

Rozsah dodávky: vyhazovač (6,35 x 77 mm), bezpečnostní popruh, imbus klíč velikost 4, plastový kufr

Cena s DPH.

1200-Watt-Vrtačka s magnetickým upnutím MAG 50
• Metabo VTC-celovlnná elektronika
• tepelná ochrana proti přetížení
• 2stupňová převodovka s olejovou lázní
• chod vpravo/vlevo k řezání závitů
Max. točivý moment 90 Nm/50 Nm
Otáčky při jmenovitém zatížení 250 / 450 /min
Volnoběžné otáčky 100 - 250 /min, 200 - 450 /min

Obj. číslo 6.00331.50

Max. zdvih 160 mm
Upnutí Morse kužel MK 2
19 mm Weldon
Max. vrtaní s:
- korunkou 50 mm
- vrtákem 20 mm
Řezání závitů M 16
Max. hloubka vrtaní 50 mm
Hmotnost bez kabelu 13 kg

Rozsah dodávky: 19 mm Weldon stopka, vyhazovač (6,35 x 6,35 x 77 mm a 100 mm), MK 2,
bezpečnostní popruh, šestihranný klíč velikost 5, plastový kufr
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34.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

44.990,-

MULTIFUNKČNÍ KLADIVA/kombiNOVANÁ KLADIVA
Multifunkční pneumatická kladiva sds-plus
Multifunkční kladivo UHE 2850 Multi
• šikovné, výkonné dvourychlostní multifunkční
kladivo k vrtání, sekání a šroubování
• vhodné pro nástroje s SDS Plus koncem nebo
cylindrickou stopkou (bez příklepu)
• vypnutí příklepu
• vypnutí otáčení
• výměna sklíčidla Metabo „Quick”
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• vysoce výkonný elektropneumatický
příklepový mechanizmus přesně uložený v
krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
• bezpeč. západková spojka
• ochrana proti opětovnému spuštění
• kabel s otočným kloubem pro optimální

Obj. číslo 6.00712.00
ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci
• ochranný systém proti přetížení informující
o přetížení LED diodou
Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 28 mm
Jmenovitý příkon 1.010 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 207 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčnou koncovkou SDS Plus, rychloupínací sklíčidlo
pro nástroje s válcovou stopkou, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

8.490,-

kombinovaná pneumatická kladiva sds-plus
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus pro
snadné vrtání kameniva a betonu
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod
tepla a stabilitu
• vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu

• bezpečnostní západková spojka optimálně zamezuje vzniku
zpětného rázu, který se objevuje náhle například při zaseknutí
nebo uvíznutí pracovního nástroje

Kombinované kladivo KHE 2443
• elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
• nastavitelný spínač
• sekání v nepřetržitém provozu
• Variospeed (V)-elektronika
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Obj. číslo 6.00597.00
Max. točivý moment 15 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 24 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,3 J (EPTA)
Příklepový výkon 166 J/s
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčnou koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť,
hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

Kombinované kladivo KHE 2650
• vhodné k použití nářadí s koncovkou SDS Plus
• třífunkční přepínač
• nově pozice N pro nastavení sekáče v 30 pozicích
• vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
• pravý/levý chod
• výměna sklíčidla Metabo Quick
• ochranná mřížka vinutí Metabo brání vniknutí
cizích abrazivních částic do motoru
• celovlnná VC elektronika

Obj. číslo 6.00658.00
Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 26 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,7 J (EPTA)
Příklepový výkon 200 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,2 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS Plus, pogumovaná přídavná rukojeť,
rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

Kombinované kladivo KHE 2850
• kombinované k příklepovému vrtání, sekání
a přesnému vrtání/šroubování
• vypnutí příklepu, vypnutí otáčení, pravý/levý chod
• výměna sklíčidla Metabo „Quick”
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
• vysoce výkonný elektropneumatický
příklepový mechanizmus přesně uložený
v krytu z hliníkové slitiny
• bezpeč. západková spojka

3.990,-

5.990,-

Obj. číslo 6.00656.00
Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 28 mm
Jmenovitý příkon 1.010 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 207 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,2 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS Plus, pogumovaná přídavná
rukojeť, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

8.490,-

27 |

kombiNOVANÁ KLADIVA
Kombinované kladivo KHE 2851
• kombinované k příklepovému vrtání, sekání
a přesnému vrtání/šroubování
• vypnutí příklepu, vypnutí otáčení, pravý/levý chod
• výměna sklíčidla Metabo „Quick”
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
• vysoce výkonný elektropneumatický
příklepovýmechanizmus přesně uložený
v krytu z hliníkové slitiny

Obj. číslo 6.00657.00
• bezpeč. západková spojka
Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 28 mm
Jmenovitý příkon 1.010 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 207 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,2 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje
s válcovou stopkou, pogumovaná boční rukojet, rychle nastavitelný hloubkový doraze, plastový kufr

Cena s DPH.

Kombinované kladivo KHE 3250
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří
vaše klouby
• ergonomický design pro sekání bez přídavné
rukojeti
• dlouhá páka spínače, snadno dostupná
v každé pracovní situaci

Obj. číslo 6.00637.00
Max. točivý moment 20 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 32 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu (EPTA) 3,1 J
Příklepový výkon 222 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, pogumovaná boční rukojet,
hloubkový doraz, plastový kufr

NOVINKA
Cena s DPH.

Kombinované kladivo KHE 3251
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří
vaše klouby
• ergonomický design pro sekání bez přídavné
rukojeti
• dlouhá páka spínače, snadno dostupná v
každé pracovní situaci
• výměna sklíčidla Metabo „Quick”

8.490,-

9.990,Obj. číslo 6.00659.00

Max. točivý moment 20 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 32 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu (EPTA) 3,1 J
Příklepový výkon 222 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,5 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje
s válcovou stopkou, pogumovaná boční rukojet, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

NOVINKA

Cena s DPH.

10.990,-

kombinovaná pneumatická kladiva sds-max
SPOLEČNÉ ZNAKY
• vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max
• s odpovídajícím příslušenstvím také vhodný pro použití nástrojů s
drážkovaným zástrčným koncem nebo závitem Ratio
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby – integrovaný systém tlumení v rukojetích
• přídavná antivibrační otočná rukojeť
• vypnutí otáčení
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

• pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanizmus
• bezpečnostní spojka
• spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém
používáníí
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• servisní ukazatel, např. při nutnosti výměny uhlíkových
kartáčků a světelná signalizace síťového napětí

Kombinované kladivo KHE 56
• vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• pneumatický vysoce výkonný příklepový
mechanizmus
• kryt převodu z magnéziového tlakového odlitku
• bezpečnostní spojka
• sekáč s možností zajištění ve 12 pozicích
• vypnutí při opotřebení uhlíků

Obj. číslo 6.00340.00
• servisní ukazatel, bezpečnostní spojka
Max. točivý moment 90 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 45 mm
Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. síla jednotlivého úderu 8,5 J (EPTA)
Příklepový výkon 402 J/s
Hmotnost bez kabelu 6,7 kg

Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro stopku nástroje,
hadřík na čištění, plastový kufr

Cena s DPH.

Kombinované kladivo KHE 76
• tlumení kmitání Metabo VibraTech (MVT):
hmotnost k vyvážení kmitání redukuje vibraci o 30%
• přídavná antivibrační otočná rukojeť
• volitelná redukce příklepů o 30 % • vypnutí
otáčení
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• elektronický pozvolný rozběh
• bezpeč. západková spojka, servisní ukazatel
• spínač s možností aretace pro pohodlné
sekání při dlouhodobém používáníí
• sekáč s možností zajištění ve 12 pozicích

Obj. číslo 6.00341.00
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• servisní ukazatel
Max. točivý moment 100 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 50 mm
Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. síla jednotlivého úderu je 11,9 J (EPTA)
Příklepový výkon 542 J/s
Hmotnost bez kabelu 8,4 kg

Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro stopku nástroje,
hadřík na čištění, plastový kufr
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23.990,-
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Cena s DPH.

25.990,-

SEKACÍ-/VRTACÍ KLADIVA
Kombinované kladivo KHE 96
• flexibilní uchopení za každé situace: tři pogumované rukojeti umožňují optimální držení
• Metabo VibraTech (MVT)
• přídavná rukojeť, možnost přišroubování
na 3 místech krytu
• variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°
• dlouhá, úzká konstrukce pro dosažení kolmé
pracovní polohy při práci na podlaze
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
• bezpečnostní spojka, ukazatel opotřebení

Obj. číslo 6.00596.00
uhlíků
• vypnutí při opotřebení uhlíků
Max. točivý moment 120 Nm

Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 50 mm
Jmenovitý příkon 1.700 W
Max. síla jednotlivého úderu 20 J (EPTA)
Příklepový výkon 658 J/s
Hmotnost bez kabelu 11,8 kg

Rozsah dodávky:přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), oblouková rukojeť, mazací prostředek pro
zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka, plastový kufr

28.990,-

Cena s DPH.

sekací pneumatická kladiva Sds-max
SPOLEČNÉ ZNAKY
• vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše
klouby – integrovaný systém tlumení v rukojetích
• přídavná rukojeť – možnost přišroubování na 3 místech krytu
• variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°, možnost nastavení úhlu
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• elektronický pozvolný rozběh

• pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanizmus
• spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém
používání
• vypnutí při opotřebení uhlíků

Sekací kladivo MHE 56
• volitelná redukce příklepů o 30 % pro práci na
měkkém materiálu
• kryt převodu z magnéziového tlakového odlitku
• nastavení sekáče ve 12 poziciích
• servisní ukazatel, bezpečnostní spojka

Obj. číslo 6.00366.00
Max. síla jednotlivého úderu 8,5 J (EPTA)
Příklepový výkon 402 J/s
Upnutí nástroje SDS-max
Hmotnost bez kabelu 6,3 kg

Rozsah dodávky:
oblouková
Jmenovitý
příkon
1.300 Wrukojeť, mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka,
plastový kufr

Sekací kladivo MHE 96
• flexibilní uchopení za každé dé situace:
tři pogumované rukojeti umožňují optimální držení
• dlouhá, úzká konstrukce pro dosažení kolmé
pracovní polohy při práci na podlaze
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• sekáč s možností zajištění v 16 pozicích
• ukazatel opotřebení uhlíků

20.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.00396.00
Jmenovitý příkon 1.600 W
Max. síla jednotlivého úderu 20 J (EPTA)
Příklepový výkon 658 J/s
Upnutí nástroje SDS-max
Hmotnost bez kabelu 11 kg

Rozsah dodávky: přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), oblouková rukojeť, mazací prostředek
pro zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka, plastový kufr

27.990,-

Cena s DPH.

vrtací pneumatická kladiva sds-plus
Vrtací kladivo BHE 2243
• nový design a ergonomie
• určeno pro vrtání a pneumatické příklepové
vrtání
• pogumovaná rukojeť pro neúnavnou práci
• upínání nástrojů SDS Plus
• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
• pneumatický vysoce výkonný příklepový
mechanizmus
• silný výkonný motor
• stejný výkon v obou směrech
• přepínání směru otáčení
• bezpečnostní spojka

Obj. číslo 6.04480.00
Max. točivý moment 15 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 22 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,3 J (EPTA)
Příklepový výkon 166 J/s
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčnou koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť,
hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

3.890,-

frézy na zdivo
SPOLEČNÉ ZNAKY
• vhodné k rychlému a čistému vyřezávání drážek do zdiva
• nastavitelná šířka drážky
• aretace vřetene
• plynule nastavitelná hloubka řezu
• robustní motor Marathon Metabo
• nenáročná práce díky řezu, vedenému shora dolů
• nastavitelná přídavná rukojeť

• s vylamovacím dlátem
• při použití pouze jednoho diamantového kotouče je fréza
vhodná i k prořezávání
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vypínací uhlíkové kartáče
• odsávací hrdlo pro všechny běžné odsávací hadice

www.metabo.cz
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FRÉZy NA ZDIVO/ŠROUBOVÁKY
1400-Watt-Fréza na zdivo MFE 30
• Tacho-Constamatic (TC)-ekektronika
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti přetížení
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Obj. číslo 6.01119.00
Max. točivý moment 3,5 Nm
Průměr řezacích kotoučů 125 mm
Nastavitelná hloubka řezu 0 - 30 mm
Možné šířky drážek 10/17/23/30 mm
Hmotnost bez kabelu 3,9 kg

Rozsah dodávky: 4 distanční kroužky, upínací matice, boční rukojeť, úhlový klíč, klíč s 2 čepy, plechový kufr

Cena s DPH.

2400-Watt-Fréza na zdivo MFE 65
•
•
•
•
•

otočná hlavní rukojeť, odsávací hrdlo
plynule nastavytelná hloubka řezu
silný Metabo Marathon motor
přívodní elektrický kabel o délce 4 m
ochrana proti přetížení - signalizace LED
diody
• S-Automatic bezpečnostní spojka
• ochrana proti opětovnému zapnutí stroje
• s pozvolným rozběhem

19.990,-

Obj. číslo 6.00365.00
• při použití jednoho diamantového kotouče
je fréza vhodná i pro prořezávání
• odsávací hrdlo, diamantové kotouče nejsou
součástí
Průměr řezacích kotoučů 230 mm
Možné šířky drážek 3/9/17/29/33/37/41 mm
Nastavitelná hloubka řezu 20 - 65 mm
Volnoběžné otáčky 6.500 /min
Hmotnost bez kabelu 8,2 kg

Rozsah dodávky: 7 distanční kroužky, upínací matice, boční rukojeť, úhlový klíč, klíč s 2 čepy, plechový kufr

Cena s DPH.

29.990,-

šroubováky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• přesně nastavitelná hloubka šroubování
• pravý/levý chod

• tichá zubová spojka
• elektronika Variospeed (V)

400-Watt-Šroubovák SE 2800
• vysoký točivý moment
• kompaktní, lehký přístroj v uzavřené
konstrukci pro trvalé použití
• ergonomický design krytu pro neunavující práci
• patentovaný systém rychlé výměny bitů
• dvoudílný hloubkový doraz
• kompletně odnímatelný hloubkový doraz
pro lepší zorný úhel
• pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku

Obj. číslo 6.20003.00
• snímatelný hák na lešení s integrovaným
zásobníkem bitů
Max. utahovací moment 8 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.850 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: hák na zavěšení s držákem bitů

Cena s DPH.

400-Watt-Šroubovák SE 4000
• vysoké otáčky
• kompaktní, lehký přístroj v uzavřené
konstrukci pro trvalé použití
• ergonomický design krytu pro neunavující práci
• patentovaný systém rychlé výměny bitů
• dvoudílný hloubkový doraz
• kompletně odnímatelný hloubkový doraz
pro lepší zorný úhel
• pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku

Obj. číslo 6.20004.00
• snímatelný hák na lešení s integrovaným
zásobníkem bitů
Max. utahovací moment 6 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: hák na zavěšení s držákem bitů

Cena s DPH.

550-Watt-Šroubovák USE 8
•
•
•
•

točivý moment nastavitelný v 10 stupních
robustní motor Marathon Metabo
dvoudílný hloubkový doraz
kompletně odnímatelný hloubkový doraz pro
lepší zorný úhel
• pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku
• přesně nastavitelná hloubka šroubování
• pravý/levý chod
• výměna nástroje s rychlospojkou
• tichá zubová spojka
• elektronika Variospeed (V)

6.490,-

Obj. číslo 6.20002.00
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• "tuhý pohon" k provlékání rámových hmoždinek
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vypínací uhlíkové kartáče
• dlouhá přídavná rukojeť
Max. utahovací moment 40 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 900 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: Držák bitů s pojistným kroužkem, hloubkový doraz (77 mm dlouhé, 18 mm průměr),
dlouhá boční rukojeť
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6.490,-
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Cena s DPH.

8.990,-

ŠROUBOVÁKY/ÚHLOVÉ BRUSKY
550-Watt-Šroubovák DWSE 6.3
•
•
•
•

točivý moment nastavitelný v 10 stupních
robustní motor Marathon Metabo
dvoudílný hloubkový doraz
kompletně odnímatelný hloubkový doraz
pro lepší zorný úhel
• pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku
• přesně nastavitelná hloubka šroubování
• pravý/levý chod
• výměna nástroje s rychlospojkou

Obj. číslo 6.20001.00
•
•
•
•

tichá zubová spojka
elektronika Variospeed (V)
kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
optimální otáčky při práci se samořeznými
šrouby

Max. utahovací moment 18 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: držák bitů s rozpěrným kroužkem, rukávový hloubkový doraz (délka 77 mm, Ø 18 mm)

400-Watt-Šroubovák SE 4000 + zásobník SM 5-55
• robustní šroubovák se zásobníkem pro rychlé,
přesné šroubování v sérii
• běžné pásy s 50 šrouby
• ke zpracování šroubů o délce 25-55 mm,
s max. průměrem hlavy šroubů 9,5 mm
a max. průměrem dříku 5 mm
• snímatelný zásobník šroubováku
ke zpracování jednotlivých šroubů
• vysoké otáčky
• kompaktní, lehký přístroj v uzavřené
konstrukci pro trvalé použití

8.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.20005.00

•
•
•
•
•

patentovaný systém rychlé výměny bitů
přesně nastavitelná hloubka šroubování
pravý/levý chod
elektronika Variospeed (V)
snímatelný hák na lešení s integrovaným
zásobníkem bitů
Max. utahovací moment 6 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg

Rozsah dodávky: hloubkový doraz k práci bez zásobníku, šroubovací bity Phillips vel. 2/157, hák na lešení
se zásobníkem bitů, sada klíčů pro šestihranné šrouby, plastový kufr

9.990,-

Cena s DPH.

ÚHLOVÉ
BRUSKY
úhlové brusky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• výkonné úhlové brusky s velmi vysokou kapacitou chlazení
pro rychlý postup práce i za nejtvrdších podmínek
• robustní, odolný motor Metabo Marathon
• Metabo ochrana proti prachu technologie pro extrémně dlouhou
životnost stroje
• ergonomický design pro pohodlné držení zařízení během čištění
a hrubování
• hliníkový tlakový odlitek převodů

•
•
•
•

Metabo S-automatic bezpečnostní spojka
Metabo VibraTech (MVT) rukojeť pro tlumení vibrací
ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu,
ochranná mřížka vinutí Metabo

850-Watt-Úhlová bruska W 8-115

Obj. číslo 6.00259.00
Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 115 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť,
klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

850-Watt-Úhlová bruska W 8-115 Quick
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje

Obj. číslo 6.00264.00
Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 115 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

850-Watt-Úhlová bruska W 8-125 Quick
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje

2.590,-

2.990,Obj. číslo 6.00266.00

Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

www.metabo.cz

Cena s DPH.

2.990,-
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ÚHLOVÉ BRUSKY
1000-Watt-Úhlová bruska WE 9-125 Quick
•
•
•
•
•

Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
celovlnná elektronika Vario- Constamatic (VC)
regulační kolečko k předvolbě otáček
elektronický pozvolný rozběh
ochrana proti opětovnému spuštění

Obj. číslo 6.00269.00

Max. točivý moment 2,5 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 3.000 - 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

Cena s DPH.

1150-Watt-Úhlová bruska W 11-125 Quick
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment

Obj. číslo 6.00270.00

Max. točivý moment 3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

Cena s DPH.

1150-Watt-Úhlová bruska s brzdou WB 11-125 Quick
• rychlé zastavení brusného kotouče po vypnutí
do 3 vteřin
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment

Obj. číslo 6.00274.00

Cena s DPH.

1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-125 Plus

Obj. číslo 6.00281.00

Cena s DPH.

1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-150 Plus

Obj. číslo 6.00286.00

Cena s DPH.

1150-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WA 11-125 Quick

Obj. číslo 6.01101.00

Cena s DPH.

1150-Watt-Úhlová bruska s brzdou a autobalancerem WBA 11-125 Quick

4.490,Obj. číslo 6.01103.00

Max. točivý moment 3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,1 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

32 |

4.990,-

Max. točivý moment 3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

• integrovaný systém autobalanceru minimali
zuje vibrace a prodlužuje životnost brusných
kotoučů
• rychlé zastavení brusného kotouče po vypnutí
do 3 vteřin
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment

4.990,-

Max. točivý moment 3,5 Nm
Ø kotouče 150 mm
Volnoběžné otáčky 6.000 - 9.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

• integrovaný systém autobalanceru minimali
zuje vibrace a prodlužuje životnost brusných
kotoučů
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment

4.490,-

Max. točivý moment 3,3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 7.000 - 10.500 /min
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti přetížení

3.990,-

Max. točivý moment 3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť

• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti přetížení

3.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

4.690,-

ÚHLOVÉ BRUSKY
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací a autobalancerem WEA 14-125 Plus
• integrovaný systém autobalanceru
minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost
brusných kotoučů
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti přetížení

Obj. číslo 6.01105.00

Max. točivý moment 3,3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 7.000 - 10.500 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

1450-Watt-Úhlová bruska s regulací a autobalancerem WEA 14-150 Plus
• integrovaný systém autobalanceru
minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost
brusných kotoučů
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje
• vysoký točivý moment
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti přetížení

Obj. číslo 6.01106.00

Max. točivý moment 3,5 Nm
Ø kotouče 150 mm
Volnoběžné otáčky 6.000 - 9.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Obj. číslo 6.06724.00

• vysoká přetížitelnost
Max. točivý moment 3 Nm
Ø kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.500 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, klíč s 2 čepy

Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

3.990,-

Cena s DPH.

1.450-Watt-Úhlová bruska WE 14-125 RT / WE 14-150 RT
• úzký kryt stroje pro dobré držení
• TC elektronika pro konstantní otáčky
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• vysoká přetížitelnost, měkký start
• ochrana proti opětovnému spuštění

5.990,-

Cena s DPH.

1.080-Watt-Úhlová bruska W 1080-125 RT
• úzký kryt stroje pro dobré držení
• ergonomický tvar s pogumovanou rukojetí pro
bezpečné držení při práci
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypnutí při opotřebení uhlíků

5.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.00680.00 / 6.00683.00

Ø kotouče 125 / 150 mm
Max. točivý moment 5 Nm
Volnoběžné otáčky 9.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, klíč s 2 čepy

Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

5.490,-

Cena s DPH.

úhlové brusky střední třídy
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• hlavní rukojeť otočná bez použití nástroje
• doplňková rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení vibrací
• ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově nastavitelný
bez použití nástroje
• ergonomický tvar rukojeti se zabudovaným spínačem
• bezpečnostní spínač: ochrana proti neúmyslnému

spuštění stroje
• velmi vysoký točivý moment
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• všestranné možnosti použití díky rozsáhlému programu
příslušenství

1.700-Watt-Úhlová bruska WX 17-150
• Průměr kotouče 150 mm: Extremně vysoký
točivý moment pro vysoké zatížení

Obj. číslo 6.00170.00
Max. točivý moment 5 Nm
Ø kotouče 150 mm
Max. točivý moment 5 Nm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 3,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť,
klíč s 2 čepy

NOVINKA

Cena s DPH.

1.700-Watt-Úhlová bruska WX 17-180
• Průměr kotouče 180 mm: Nízká hmotnost
pro práci bez únavy

5.990,Obj. číslo 6.00179.00

Max. točivý moment 6 Nm
Ø kotouče 180 mm
Max. točivý moment 6 Nm
Volnoběžné otáčky 8.500 /min
Hmotnost bez kabelu 3,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť,
klíč s 2 čepy

www.metabo.cz

NOVINKA
Cena s DPH.

6.990,-
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ÚHLOVÉ BRUSKY

úhlové brusky dvouruční
SPOLEČNÉ ZNAKY
• robustní motor Marathon Metabo
• omezení rozběhového proudu s pozvolným rozběhem
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vyšší účinnost a zvýšený točivý moment díky optimálnímu
odvodu tepla
• bezpečnostní spínač Metabo: ochrana proti neúmyslnému
spuštění stroje
• ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově nastavitelný
bez použití nástroje
• Metabo VibraTech (MVT): integrované tlumicí systémy
u všech rukojetí redukující vibrace

• možnost nasazení rukojeti podle druhu práce: vlevo,
vpravo nebo nahoru
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• hlavní rukojeť otočná bez použití nástroje
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• bezpečnostní vypnutí Metabo S-automatic: Při zablokování
kotouče je okamžitě přerušen přívod proudu
• ochrana proti opětovnému rozběhnutí zamezuje neúmyslnému
zapnutí stroje
• ochrana kvůli tepelnému přetížení motoru
• světelný signál informuje uživatele o zvláštních situacích, např.
inicializované ochraně proti opětovnému rozběhnutí

2200-Watt-Úhlová bruska WX 22-180

Obj. číslo 6.06457.00

Max. točivý moment 11 Nm
Ø kotouče 180 mm
Volnoběžné otáčky 8.500 /min
Hmotnost bez kabelu 5,7 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

2200-Watt-Úhlová bruska WX 22-230

5.490,Obj. číslo 6.06459.00

Max. točivý moment 14 Nm
Ø kotouče 230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 5,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-180

5.490,Obj. číslo 6.06446.00

Max. točivý moment 14 Nm
Ø kotouče 180 mm
Volnoběžné otáčky 8.500 /min
Hmotnost bez kabelu 5,7 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-230

6.490,Obj. číslo 6.06449.00

Max. točivý moment 17 Nm
Ø kotouče 230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 5,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy
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Cena s DPH.

6.490,-

ÚHLOVÉ BRUSKY/-inox
2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-230 Quick
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje

Obj. číslo 6.06450.00

Max. točivý moment 17 Nm
Ø kotouče 230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 5,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, ”Quick“-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

2600-Watt-Úhlová bruska WX 26-230 Quick
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje rychle a bezpečně

Obj. číslo 6.06454.00

Max. točivý moment 18 Nm
Ø kotouče 230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 6,3 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, ”Quick“-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

2400-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WXLA 24-230 Quick
• Metabo Long Life bruska o 50% delší životnost
a dvojnásobné životnosti brusných kotoučů,
a to díky minimalizaci vibrací
• integrovaný systém autobalanceru
minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost
brusných kotoučů minimální vibrace (2,7m/s²)
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje
• uhlíky s dlouhou životností pro snížení servisních nákladů

Obj. číslo 6.06451.00

Cena s DPH.

2600-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WXLA 26-230 Quick

8.990,Obj. číslo 6.06455.00

Max. točivý moment 18 Nm
Ø kotouče 230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 6,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, ”Quick“-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

STOJAN ÚHLOVÉ BRUSKY
• ke stabilnímu použití úhlové brusky (od roku
2010) s řezacími kotouči o průměru 180 mm a 230 mm
• zkosený řez: 0-45°

8.990,-

Max. točivý moment 17 Nm
Ø kotouče
230 mm
Volnoběžné otáčky 6.600 /min
Hmotnost bez kabelu 5,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, ”Quick“-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

• Metabo Long Life bruska o 50% delší životnost
a dvojnásobné životnosti brusných kotoučů,
a to díky minimalizaci vibrací
• integrovaný systém autobalanceru
minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost
brusných kotoučů minimální vibrace (2,7m/s²)
• Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje
• uhlíky s dlouhou životností pro snížení servisních nákladů

7.490,-

9.990,Obj. číslo 6.35000.00

Maximální hloubka řezu při použití úhlové brusky
s kotouči Ø 230 mm: 50 mm; 180 mm: 30 mm;
Maximální upínací šířka: 100 mm
Rozměry desky stolu: 244 x 321 mm;
Výška stolu: 34,5 mm
Hmotnost bez kabelu 9,7 kg

Rozsah dodávky: imbusový klíč 6 mm, bez úhlové brusky

Cena s DPH.

7.990,-

ÚHLOVÁ BRUSKA PRO NEREZOVOU OCEL
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-125 Inox Plus
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• rychlá výměna nástroje Metabo „Quick”

Obj. číslo 6.02131.00

Max. točivý moment 4,2 Nm
Volnoběžné otáčky 2.000 – 7.000 /min
Ø kotouče 125 mm
Závit vřetena M 14
Kabel 4 m
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť,

www.metabo.cz

Cena s DPH.

5.990,-
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OPRACOVÁNÍ NEREZOVÉ OCELI
1450-Watt-Úhlová bruska na nerez WE 14-125 Inox Plus Set
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou
životností
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• rychlá výměna nástroje Metabo „Quick”

Obj. číslo 6.02131.50

Max. točivý moment 4,2 Nm
Volnoběžné otáčky 2.000 – 7.000 /min
Ø kotouče 125 mm
Závit vřetena M 14
Kabel 4 m
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, 2 kombinované
lamelové kotouče (střední), Unitized-fleece kompaktní kotouč, brusný papír Pyramid (125 mm), podložka
Cena s DPH.
(měkká, 125 mm), 15 brusných listů Metabo Pyramid (5 každý A30/A45/A65), brusné rouno P280, klíč s 2 čepy,
plechový kufr

11.990,-

pásové pilníky
900-Watt-Pásový pilník BFE 9-90
• k broušení kovu, dřeva a jiných materiálů na
těžko přístupných místech
• výměna pilového pásu bez použití nástroje
• brusné rameno otočné o 270° pro čisté
broušení i na místech pod úhlem
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

Obj. číslo 6.02134.51
Rychlost pásu při volnoběhu 3,8 - 9 m/s
Šířka brusného pásu 6 - 19 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Max.užit. dél. ramena br.pásu 90 mm
Hmotnost bez kabelu 2,3 kg

Rozsah dodávky: brusný nástavec 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund
(P 120, šířka 6 mm), šestihranný klíč, přenosný kufr z ocelového plechu

12.990,-

Cena s DPH.

900-Watt-Pásový pilník BFE 9-90 Set

Obj. číslo 6.02134.50

• stejné jako výše uvedený pilník BFE 9-90
navíc s příslušenstvím

Rozsah dodávky: brusný nástavec 1 (pro š. pásu 6 a 13 mm), brusný nástavec 3 (pro š. pásu 13 mm),
10 brusných pásů zirkonový korund (P 60, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 60,
šířka 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund
(P 120, šířka 13 mm), 9 rounových pásů (šířka 6 mm, 3x hrubý, střední, velmi jemný), 9 rounových pásů
(šířka 13 mm, vždy 3x hrubý, střední, velmi jemný), šestihr. klíč, kufr z ocel. plechu

15.990,-

Cena s DPH.

Brusky koutových svarů
1200-Watt-Bruska koutových svarů KNSE 12-150
• ideální k obrábění těžko přístupných svarů např.
na zábradlí
• extrémně plochá konstrukce
• velmi vysoký úběrový výkon díky
dvoustupňovému redukčnímu převodu
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou
životností
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• ochrana proti přetížení

Obj. číslo 6.02133.51

• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• přestavení ochranného krytu bez použití
nástrojů
• vypnutí při opotřebení uhlíků
Volnoběžné otáčky 1.300 - 4.000 /min
Průměr kotouče 150 mm
Závit vřetena M 14
Hmotnost bez kabelu 3,3 kg

Rozsah
kryt, opěrná příruba,1upínací
matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy, šestihr. klíč,
Rozsah dodávky:
dodávky: ochr.
1 Kompaktschleifscheibe,
Stahlblech-Tragekasten
rounový kompaktní kotouč (150x3x 25,4 mm, střední), kufr z ocel. plechu

Cena s DPH.

1200-Watt-Bruska koutových svarů KNSE 12-150 Set

Cena s DPH.

549,00
653,31
16.990,-

Obj. číslo 6.02133.50

• stejné jako výše uvedená bruska KNSE 12-150
navíc s příslušenstvím

Rozsah dodávky: ochr. kryt, opěrná příruba, upín. matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy, šestihr. klíč, 2 rounové
kompaktní kotouče (150x3x 25,4 mm, střední), 2 rounové kompaktní kotouče(150x6x25,4 mm, střední),
2 rounové kompaktní kotouče (150x6x 25,4 mm, velmi jemné), profi l. pilník, 25 proužků brus. papíru
pro pilník, přenosný kufr z ocelového plechu
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Cena s DPH.

20.990,-

OPRACOVÁNÍ NEREZOVÉ OCELI
PÁSOVÉ BRUSKY NA TRUBKY
1200-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 12-180
• k broušení na hrubo, satinování a leštění
až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli
a jiných materiálů
• velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
• velmi vysoký úběrový výkon díky
dvoustupňovému redukčnímu převodu
• přesné vedení brusného pásu pro stejnoměrný výbrus
• výměna pilového pásu bez použití nástroje
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou
životností
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček

Obj. číslo 6.02132.51

• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypnutí při opotřebení uhlíků
Rychlost pásu při volnoběhu 2,7 - 8,5 m/s
Rozměry brusného pásu 40 x 760 mm
Max. průměr trubky 180 mm
Hmotnost bez kabelu 3,7 kg

Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

1200-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 12-180 Set

23.990,Obj. číslo 6.02132.50

• stejné jako výše uvedená bruska RBE 12-180
navíc s příslušenstvím

Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, 10 brusných pásů Zirkonkorund P 120, 2 brusné pásy
"Metabo Pyramid" P280/A65, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P400/A45, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid"
P600/A30, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P1200/A16, 3 Vlies pásy (1x velký, střední, velmi jemný),
filcový pás (měkký), leštící pasta (bílá), rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

900-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 9/60 Set
• k broušení na hrubo, satinování a leštění
až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli
a jiných materiálů
• velký úhel opásání 190° pro efektivní práci
• velmi vysoký úběrový výkon
• možnost broušení u stěny, stačí prostor 40 mm
pro dokonalé broušení - nemusíte složitě
demontovat např. zábradlí
• nejvyšší rychlost broušení ve stvé třídě
• přesné vedení brusného pásu
• výměna pilového pásu bez použití nástroje
• robustní motor Marathon Metabo s dlouhou

25.990,-

Obj. číslo 6.02183.50

životností
• celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti přetížení
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
• vypnutí při opotřebení uhlíků
Rychlost pásu při volnoběhu 8 - 14 m/s
Rozměry brusného pásu 30 x 533 mm
Max. průměr trubky 60 mm
Hmotnost bez kabelu 3,1 kg

Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, rukojeť, plechový kufr

NOVINKA

Cena s DPH.

23.990,-

úhlové leštičky
1200-Watt-Úhlová leštička PE 12-175 Set
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leštička pro profesionální dlouhodobé použití
extrémně silný točivý moment
ergonomický čelní kryt pro optimální vedení
malá a snadno ovladatelná jako malá úhlová bruska
kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
regulační kolečko k předvolbě otáček
ochrana proti přetížení
ochrana proti opětovnému spuštění
aretace vřetene

Obj. číslo 6.02175.91
• vypnutí při opotřebení uhlíků
Max. točivý moment 14 Nm
Pro opěrný talíř do max. 175 mm
Jmenovitý příkon 1.200 W
Volnoběžné otáčky 700 - 2.200 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochrana ruky, boční rukojeť, opěrný talíř se suchým zipem (Ø 150 mm), lešticí pěnový
kotouč se suchým zipem(Ø 160 mm), kontaktní lešticí kotouč z jehněčí kůže (Ø 150 mm)

Cena s DPH.

1200-Watt-Úhlová leštička PE 12-175 Renovační set
•
•
•
•
•
•
•
•

extrémně silný točivý moment
ergonomický čelní kryt pro optimální vedení
kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
regulační kolečko k předvolbě otáček
ochrana proti přetížení
ochrana proti opětovnému spuštění
aretace vřetene

9.990,Obj. číslo 6.02175.87

• vypnutí při opotřebení uhlíků
Max. točivý moment 14 Nm
Pro opěrný talíř do max.. 175 mm
Jmenovitý příkon 1.200 W
Volnoběžné otáčky 700 - 2.200 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný kryt rukou, boční rukojeť, 3 kotouče pro opracování dřeva

www.metabo.cz

NOVINKA
Cena s DPH.

11.990,-
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sATINAČNÍ BRUSKy/PŘÍMÉ BRUSKY
leštičky na kámen
1100-Watt-Leštička na kámen PWE 11-100
• leštička pro profesionální trvalé leštění žuly,
mramoru a jiných druhů hornin za mokra
• externí přívod vody v dolní části krytu
pro optimální manipulaci
• bezpečná práce díky plastovému krytu odoln
ému proti vodě
• integrovaný bezpečnostní spínač v přívodním
kabelu zajišťuje bezpečnou práci
• robustní Metabo Marathon motor
• kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku:

Obj. číslo 6.02050.00
robustní a odolný proti opotřebení
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) k plynulé změně počtu otáček při zátěži
zůstává počet otáček automaticky konstantní
• předvolba počtu otáček
• světelná signalizace při počínajícím přetížení
Pro kotouče do max. 125 mm
Volnoběžné otáčky 1.700 - 6.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg

Rozsah dodávky: rukojeť, přední kryt, PRCD bezpečnostní spínač (dodáváno bez podložného talíře
a příslušenství)

10.990,-

Cena s DPH.

satinační bruska
1200-Watt-Satianční bruska SE 12-115
• k matování, satinování a leštění ušlechtilé
oceli, barevných kovů a jiných materiálů
• přesné vedení stroje díky opěrnému válci
• aretace vřetene
• robustní motor Marathon Metabo
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• regulační kolečko k předvolbě otáček
• elektronický pozvolný rozběh
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochranná mřížka vinutí Metabo
• vypnutí při opotřebení uhlíků

Obj. číslo 6.02115.51
Dostupnost:
únor 2013

• kryt převodu z vysokotlakého hliníkového
odlitku
• standardní upínání příslušenství - M14 nebo
upínací trn
• všestranné možnosti použití díky rozsáhlému
programu příslušenství
Jmenovitý příkon 1.200 W
Otáčky 900 - 2.810 /min
Šířka brusného tělesa 50 - 100 mm
Hmotnost bez kabelu 3 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, plechový kufr

14.990,-

Cena s DPH.

1200-Watt-Satianční bruska SE 12-115 Set

Obj. číslo 6.02115.50

• stejné jako SE 12-115 navíc s rozsáhlým
příslušenstvím

NOVINKA
Rozsah dodávky: rukojeť, 3 dist. kroužky, expanzní válec, 3 brusné pásy P80 (90x100 mm), rounový kotouč
P280, lam. brusný kotouč P80, rounový kotouč s brusným papírem z ušl. korundu P 180, kufr z ocel. plechu

19.990,-

Cena s DPH.

přímé brusky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• bezpečnostní spojka Metabo S-Automatic: Při zablokování
nástroje se ihned přeruší dodávka proudu

• ergonomický tvar pro broušení s malou námahou
• automatické vypnutí motoru při opotřebení uhlíků

710-Watt-Přímá bruska GE 710 Compact
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
pro plynulou změnu počtu otáček
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
• velmi krátký a lehký design

Obj. číslo 6.00615.00
Jmenovitý příkon 710 W
Volnobězné otáčky 10.000 - 31.000 /min
Upínací otvor kleštiny 6 mm
Hmotnost bez kabelu 1,4 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 klíče

Cena s DPH.

710-Watt-Přímá bruska s regulací GE 710 Plus
• aretace vřetene pro jednoduchou výměnu
nástroje
• celovlnná elektronika vario-constamatic (VC)
pro plynulou změnu počtu otáček
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
• odjímatelný gumový ochranný kryt pro kom
fortní a bezpečnou práci
• velmi krátký a lehký design

Obj. číslo 6.00616.00

• tvrzená a broušená kleština pro přesné
otáčení nasazeného nástroje
• automatické vypnutí motoru při opotřebení
uhlíků
Jmenovitý příkon 710 W
Volnobězné otáčky 10.000 - 30.500 /min
Upínací otvor kleštiny 6 mm
Hmotnost bez kabelu 1,6 kg

Rozsah dodávky: 1 klíč, gumový návlek na krk stroje
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5.990,-

NOVINKA

Cena s DPH.

www.metabo.cz

7.490,-

PILy NA KOV/knÁBR
950-Watt-Přímá bruska s regulací GE 950 G Plus
• vysoký točivý moment díky robustnímu
a klidnému běhu planetové převodovky
• aretace vřetene pro jednoduchou výměnu
nástroje
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
pro plynulou změnu počtu otáček
• ochrana proti opětovnému spuštění
• ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
• odjímatelný gumový ochranný kryt pro

Obj. číslo 6.00618.00

komfortní a bezpečnou práci
• velmi krátký a lehký design
• tvrzená a broušená kleština pro přesné
otáčení nasazeného nástroje
Jmenovitý příkon 950 W
Volnobězné otáčky 2.500 - 8.500 /min
Upínací otvor kleštiny 6 mm
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg

Rozsah dodávky: 1 klíč, gumový návlek na krk stroje, přídavná rukojeť

NOVINKA
Cena s DPH.

8.990,-

Pily na kov
2300-Watt-Pila na kov CS 23-355
• pro jednofázový střídavý • proud
• zvláště vhodná pro přesné řezání oceli,
neželezných kovů, profilů ze železa a litiny
• motor a převodovka jsou uloženy
v kuličkových ložiskách a dimenzovány
na maximální zatížení
• aretace vřetene pro jednoduchou výměnu kotouče
• rychloupínací přípravek s plynulým
přestavěním pokosu do 45º, oboustranně
• snadné přenášení díky integrované rukojeti
a aretaci při přepravě
• otočný ochranný kryt rozbrušovacího kotouče

Obj. číslo 6.02335.00
• nastavitelný kryt pro odvod jisker
• spodní ochrana proti nebezpečnému dotyku
• nastavitelný hloubkový doraz
Průměr kotouče a upnutí nástroje 355 x 25,4 mm
Jmenovitý příkon 2.300 W
Volnoběžné otáčky 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 16,9 kg

Rozsah dodávky: kombinovaný očkový a otevřený klíč, opěrná příruba, upínací matice

Cena s DPH.

7.990,-

Nůžky na plech
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pro prostřihování a ostřihování hran ocelových plechů bez otřepů
• přesný řez díky vysoce výkonné řezné hlavě
• nože nemusejí být při práci seřizovány

• vypnutí při opotřebení uhlíků
• praktické odkládací držadlo

550-Watt-Nůžky na plech Ku 6872

Obj. číslo 6.06872.00

Max. točivý moment 3 Nm
maximální tloušťka plechu
- ocelový plech 400 N/mm² 1,6 mm
Volnoběžné otáčky 5.300 /min
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg
Rozsah dodávky: 2 imbusový klíč

Cena s DPH.

550-Watt-Nůžky na plech Ku 6870

11.990,Obj. číslo 6.06870.00

Max. točivý moment 6 Nm
maximální tloušťka plechu
- ocelový plech 400 N/mm² 2,5 mm
Volnoběžné otáčky 3.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg

Rozsah dodávky: 2 imbusový klíč

Cena s DPH.

15.990,-

prostřihovač
550-Watt-Prostřihovač Kn 6875
• neomezená možnost zakřivení
• ke stříhání plechů bez otřepů a zkřivení
• přesně nastavitelný směr řezu
• dlouhá životnost nástroje a vysoká kvalita řezu
• vypnutí při opotřebení uhlíků
• praktické odkládací držadlo

Obj. číslo 6.06875.00
Max. točivý moment 6 Nm
maximální tloušťka plechu
- ocelový plech 400 N/mm² 2 mm
Volnoběžné otáčky 3.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,1 kg

Rozsah dodávky: imbusový klíč

Cena s DPH.

www.metabo.cz

16.990,-
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RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY
ruční okružní pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic (neplatí pro KS 55 FS)
• ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
• pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení

úhlu pilového kotouče k vodicí desce
• úhlově přesné šikmé řezy do 45º
• možnost externího odsávání

1200-Watt-Ruční okružní pila KS 55 FS
• dobře viditelný ukazatel řezu pro řez podle
rysky
• lehká základní deska z tlakového hliníku
vhodná na většinu hliníkovýchlišt
od renomovaných výrobců strojů
• pro upnutí na lištu není potřeba žádný adaptér
• optimální výhoz pilin
• lze použít vodicí lištu 6.31213
• snadná výměna kotouče díky aretaci vřetene

Obj. číslo 6.00955.00
Dostupnost:
únor 2013

• bezpečnostní zámek spínače pro bezpečnost
• antivibrační prvky, pogumovaná rukojeť
• aretace hřídele pily
Max. točivý moment 4 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 55 mm
Max. hloubka řezu při 45° 39 mm
Nastavení úhlů -45° až 47°
Volnoběžné otáčky 5.600 /min

Rozsah dodávky: pilový kotouč (18 zubů), paralelní pravítko, imbusový klíč, adaptér odsávání

NOVINKA
Cena s DPH.

1400-Watt-Ruční okružní pila KS 66
• profesionální ruční okružní pila s robustním
krytem převodu z tlak. hliníkového odlitku
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic:
zamezuje zpětnému kroutivému momentu,
který se objevuje náhle například při zaseknutí
nebo uvíznutí pracovního nástroje
• jednoduchá výměna pilového kotouče díky
aretaci pilového hřídele
• po obvodu uzavřená vodicí deska pro
bezpečné dosednutí

Obj. číslo 6.00542.00
• dvojité vedení paralelního dorazu, použití
vpravo i vlevo, všestranné možnosti použití
Max. točivý moment 9 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 66 mm
Max. hloubka řezu při 45° 47 mm
Volnoběžné otáčky 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,5 kg

Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby

Cena s DPH.

1400-Watt-Ruční okružní pila KS 66 Plus
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
aretace hřídele pily
stabilní kryt pily z tlak. hliníkového odlitku
po obvodu uzavřená vodicí deska pro
bezpečné dosednutí
dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
pro maximální přesnost řezu je možné
dodatečné nastavení úhlu pilového kotouče
k vodicí desce
úhlově přesné šikmé řezy do 45º
mazací systém pro dlouhou životnost převodu
optimální výhoz pilin
možnost externího odsávání
otočné odsávací hrdlo s možností aretace

• vypínací uhlíkové kartáče
• stabilní vodicí deska z lehkého magnéziového
tlakového odlitku
• dvojité vedení paralelního dorazu, použití
vpravo i vlevo
• možnost dodání vodicí lišty 6.31213 jako
příslušenství
Max. točivý moment 9 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 66 mm
Max. hloubka řezu při 45° 47 mm
Volnoběžné otáčky 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,5 kg

Cena s DPH.

1600-Watt-Ruční okružní pila s regulací KSE 68 Plus
bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
aretace hřídele pily
kolečko pro nastavení předvolby otáček
rychlé zastavení pilového kotouče při
vypnutí stroje
• ochrana proti přetížení
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• stabilní kryt pily z tlak. hliníkového odlitku
• po obvodu uzavřená vodicí deska pro
bezpečné dosednutí
• dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
• ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
• pro maximální přesnost řezu je možné
dodatečné nastavení úhlu pilového kotouče k
vodicí desce
• úhlově přesné šikmé řezy do 45º
• mazací systém pro dlouhou životnost převodu
• optimální výhoz pilin

8.990,Obj. číslo 6.00545.00

• možnost externího odsávání
• otočné odsávací hrdlo s možností aretace
• vypínací uhlíkové kartáče
• stabilní vodicí deska z lehkého magnéziového
tlakového odlitku
• dvojité vedení paralelního dorazu, použití
vpravo i vlevo
• možnost dodání vodicí lišty 6.31213 jako
příslušenství
Max. točivý moment 11 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 68 mm
Max. hloubka řezu při 45° 48 mm
Volnoběžné otáčky 2.000 - 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,6 kg

Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby
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7.990,Obj. číslo 6.00544.00

Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby

•
•
•
•

4.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

9.990,-

RUČNÍ OKRUŽNÍ A PONORNÉ PILY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

ruČNÍ
OKRUŽNÍ
ponornÉ
PILY
Ruční okružní a ponorné pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kombinovaná aná ponorná a ruční okružní pila - dvě plnohodnotné
funkce v jednom stroji
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• systém výměny pilového kotouče SmartChange: aretace
pohyblivého krytu a pilového kotouče k provedení pohodlné
výměny oběma rukama
• lehký kryt pily ze stabilního magnéziového tlakového odlitku
• stabilní vodicí deska z lehkého magnéziového tlakového odlitku
• vibrace tlumicí, pogumování odolné vůči skluzu v oblasti rukojeti
• možné provádět řezy v blízkosti stěn

dvojité vedení paralelního dorazu, použití vpravo i vlevo
• dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
i u šikmých řezů
• ochrana proti neúmyslnému zapnutí přístroje
• pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení
úhlu pilového kotouče k vodicí desce
• úhlově přesné šikmé řezy do 45º
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• ochrana proti přetížení

1200-Watt-Ruční okružní a ponorná pila KSE 55 Vario Plus

Obj. číslo 6.01204.00

Max. točivý moment 5 Nm
Max. hloubka řezu 90° 55 mm
Max. hloubka řez 45° 40 mm
Volnoběžné otáčky 2.000 - 5.200 /min
Hmotnost bez kabelu 3,7 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (42 zubů), paralelní doraz, odsávací spojka,
klíč k výměně pilového kotouče

Cena s DPH.

9.990,-

Hliníková lišta a příslušenství
Vodící lišta 1.500 mm
Použitelná pro: Metabo přímočaré pily,
okružní pily, horní frézky OFE 738 a
Of E 1229 Signal (při použití odpovídajícího

Obj. číslo 6.31213.00
příslušenství: KSE 55 Vari Plus, KS 66 Plus,
KSE 68 je možno použít přímo)
Celková délka: 1.500 mm
Cena s DPH.

Spojovací díl

2.990,Obj. číslo 6.31211.00

• k bezproblémovému usazení 2 vodicích lišt
6.31213 vedle sebe

Cena s DPH.

Upínky 2 ks

990,Obj. číslo 6.31031.00

• k upevnění vodicí lišty 6.31213 na obrobek nebo
ponk

Cena s DPH.

Adaptér na lištu
• k nasazení okružních pil KSAP 18, KS 54 a KS 54
SP na vodicí lištu 6.31213

1.090,Obj. číslo 6.31019.00

hliníkovými závitovými pouzdry pro ruční
okružní pily

• kompletní vodicí deska se 2 namontovanými

Cena s DPH.

www.metabo.cz

490,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OKRUŽNÍ PILY
Adaptér

Obj. číslo 6.31020.00

• k nasazení ručních okružních pil KS 66 a KSE 68
Plus
(stará, obj. č. 6.00543) na vodicí lištu 6.31213
Cena s DPH.

Nástavec odsávání

190,Obj. číslo 6.30924.00

• otočné
• k nasazení sací hadice na ruční okružní pilu
KS 54 a KSE 55 Plus
Cena s DPH.

Hadice
• s přípojkou o průměru 58 mm pro bajonetové
upevnění a pryžovou přípojkou (vnitřní průměr
30 mm, vnější průměr 35 mm)

190,Obj. číslo 6.31938.00

průměr spojky: 58/35 mm
délka hadice: 3,5 m
průměr sací hadice: 27 mm

Cena s DPH.

2.290,-

pracovní stůl s příslušenstvím
Univerzální stůl Flexo 500

Obj. číslo 0910064304

• ke stacionárnímu používání přímočarých pil,
vrchních frézek a ručních okružních pil značky
Metabo (jen při použití vhodného příslušenství)
• se sklopným podstavcem a nastavením výšky
• stabilní ocelová konstrukce a velká deska
stolu z nosných profilů

Cena s DPH.

Sada pro okružní pily pro stůl Flexo

9.990,Obj. číslo 0910064398

• vhodná pro ruční okružní pily Metabo KS 54,
KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus

Cena s DPH.

Rozšíření stolu UK / Flexo

6.690,Obj. číslo 0910064401

• zvětšení dosedací plochy; ideální pro velké desky

Délka: 674 mm

• umožňuje řezy s paralelním dorazem do 610 mm

Šířka: 501 mm

• možnost nastavení výšky

Cena s DPH.

Paralelní doraz UK / Flexo
• pro podélné řezy nebo řezání velkých desek

6.990,Obj. číslo 0910063707

• vhodné pro : UK 290, UK 333, Flexo 500

• dlouhý předsazený profil pro bezpečné vedení
obrobku

Cena s DPH.

Úhlový doraz
• hmotnost : 0,75 kg

3.490,Obj. číslo 0910064410

vhodné pro: BAS 317 Precision, Flexo 500

• délka pravítka:: 250 mm
• rozsah úhlů: +/- 60°
Cena s DPH.
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1.990,-

PŘÍMOČARÉ PILY
Souprava pro odsávání pilin UK / Flexo
• odsávání na dvou místech: na bedně na piliny
a nahoře na ochranném krytu

Obj. číslo 0910064371
• průměr odsávacího hrdla: 100 mm
vhodní pro: UK 290, UK 333, Flexo 500

• volný pohled na řezaný obrobek
• čisté pracovní prostředí
Cena s DPH.

1.490,-

přímočaré pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• nízko posazený opěrný válec pilového listu
• optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
• nastavitelný kyvný zdvih
• možnost externího odsávání

• ochrana proti otřepu ve vodicí desce
• vodicí lišta a vodicí přípravek k dodání jako příslušenství (není v balení)
• uložení klíče pro 6hranné šrouby

570-Watt-Přímočará pila STEB 70 Quick
• rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick”
s funkcí neuzavření
• pogumovaná oblouková rukojeť
• zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí
• spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou
viditelnost řezu
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
• kolečko pro přednastavení počtu zdvihů
• nastavitelný kyvný zdvih

Obj. číslo 6.01040.50
Max. tloušťka materiálu
- dřevo 70 mm
- nekovy 20 mm
- ocelový plech 6 mm
Volnoběžné otáčky 900-3.300 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby,
plastový kufr

Cena s DPH.

590-Watt-Přímočará pila STEB 80 Quick
• rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick”
s funkcí neuzavření
• pogumovaná oblouková rukojeť
• zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí
• spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou
viditelnost řezu
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
• kolečko pro přednastavení počtu zdvihů
• nastavitelný kyvný zdvih

Obj. číslo 6.01041.50
Max. tloušťka materiálu
- dřevo 80 mm
- nekovy 25 mm
- ocelový plech 8 mm
Volnoběžné otáčky 900-3.300 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby,
plastový kufr

Cena s DPH.

610-Watt-Přímočará pila STE 90 SCS
• rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick”
• nízko posazený opěrný válec pilového listu
• Straight Cut System SCS Metabo: břit
nasaditelný do vodicí desky pro jednoduché
přímé řezání
• štíhlý kryt motoru a přídavná rukojeť
s regulaci
• spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou
viditelnost řezu
• integrovaná LED k optimálnímu osvětlení
oblasti řezu

• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
• kolečko pro přednastavení počtu zdvihů
Max. tloušťka materiálu
- dřevo 90 mm
- nekovy 20 mm
- ocelový plech 6 mm
Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg

Cena s DPH.

630-Watt-Přímočará pila STE 100 SCS

Max. tloušťka materiálu
- dřevo 100 mm

- nekovy 25 mm
- ocelový plech 8 mm
Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg

Cena s DPH.

Ochranná deska
• ochranná deska brání poškrábání citlivých

4.990,Obj. číslo 6.01043.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby,
plastový kufr

• k nasunutí na spodní desku přímočarých pil

3.990,Obj. číslo 6.01042.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby,
plastový kufr

Jako STE 90 SCS :

2.990,-

5.490,Obj. číslo 6.23664.00

povrchů obrobků
• vhodné pro STEB 70, 80 Quick, STE 90, 100 SCS

Cena s DPH.

www.metabo.cz

290,-
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PŘÍMOČARÉ PILY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍMOČARÉ
PILY
750-Watt-Přímočará pila STE 140 Plus
• velmi úzké tělo pro perfektní držení
• extrémně silná přímočará pila s VTCelektronikou pro rychlé řezy do dřeva o síle až
140 mm
• dlouhá životnost díky robustnímu krytu
převodů a motoru
• vysoký standard bezpečnosti
• komfortní automatické spuštění: automatické
zvýšení otáček při zahájení řezání
• robustní převodovka a silný motor
• nízko posazený opěrný válec pilového listu
• optimální manipulace díky ergonomickému tvaru

• jednoduché přestavení desky pro šikmé řezy bez
použití nářadí
• LED pracovní světlo
• možnost externího odsávání
• kolečko pro přednastavení počtu otáček
Max. tloušťka materiálu v
- dřevo 140 mm
- nekovy 35 mm
- ocelový plech 10 mm
Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg

• ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu

NOVINKA

• výškově nastavitelná ochrana proti dotyku

750-Watt-Přímočará pila STE 140 Plus

Obj. číslo 6.01403.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, plastová ochranná deska, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

750-Watt-Přímočará pila STEB 140 Plus
• extrémně silná přímočará pila s VTCelektronikou pro rychlé řezy do dřeva o síle až
140 mm
• dlouhá životnost díky robustnímu krytu
převodů a motoru
• vysoký standard bezpečnosti
• komfortní automatické spuštění: automatické
zvýšení otáček při zahájení řezání
• robustní převodovka a silný motor
• nízko posazený opěrný válec pilového listu

• LED pracovní světlo
• možnost externího odsávání
• kolečko pro přednastavení počtu otáček
Max. tloušťka materiálu v
- dřevo140 mm
- nekovy 35 mm
- ocelový plech 10 mm
Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,6 kg

• optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
• ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu
• výškově nastavitelná ochrana proti dotyku

NOVINKA

• jednoduché přestavení desky pro šikmé řezy bez
použití nářadí

750-Watt-Přímočará pila STEB 140 Plus

Obj. číslo 6.01404.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, plastová ochranná deska, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

pŘÍSLUŠENSTVÍ PRO přímočaré PILY
Ochranná deska
• k nasunutí na spodní desku přímočarých pil

Obj. číslo 6.23595.00/ 6.23596.00/ 6.23597.00

1.

2.

3.

• 1. univerzální ochranná deska
• 2. ochranná deska s plstí pro velmi jemné povrchy
• 2. ochranná deska s Pertinaxem pro dřevěné mat.

NOVINKA

• všechy desky dodávány s adaptérem na pravítko
Cena s DPH.

Kruhové a paralelní vedení

350,-/ 750,-/ 450,Obj. číslo 6.23591.00

• pro řezání kruhů o Ø 100 mm až Ø 360 mm
a řezy rovnoběžné s okrajem

NOVINKA
Cena s DPH.
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1.190,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY
Vodící lišta 1.500 mm
Použitelná pro: Metabo přímočaré pily,
okružní pily, horní frézky OFE 738
a OfE 1229 Signal (při použití odpovídajícího
příslušenství: KSE 55 Vari Plus, KS 66 Plus,
KSE 68 je možno použít přímo)

Obj. číslo 6.31213.00
Celková délka: 1.500 mm

Cena s DPH.

Adaptér na lištu

2.990,-

Obj. číslo 6.31249.00

• k použití přímočarých pil ve spojení s vodicí
lištou 6.31250/ 6.31213

Cena s DPH.

Spojovací díl

690,-

Obj. číslo 6.31211.00

• k bezproblémovému usazení 2 vodicích lišt
6.31213 vedle sebe

Cena s DPH.

Upínky 2 ks

990,-

Obj. číslo 6.31031.00

• k upevnění vodicí lišty 6.31213 na obrobek nebo
pracovní stůl

Cena s DPH.

Univerzální stůl Flexo 500

990,-

Obj. číslo 0910064304

• ke stacionárnímu používání přímočarých pil,
vrchních frézek a ručních okružních pil značky
Metabo (jen při použití vhodného příslušenství)
• se sklopným podstavcem a nastavením výšky
• stabilní ocelová konstrukce a velká deska stolu
z nosných profilů

Cena s DPH.

Rozšíření stolu UK / Flexo
• zvětšení dosedací plochy; ideální pro velké desky
• umožňuje řezy s paralelním dorazem do 610 mm
• možnost nastavení výšky

9.990,-

Obj. číslo 0910064401
Délka: 674 mm
Šířka: 501 mm

Cena s DPH.

www.metabo.cz

6.690,-
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mEČOVÉ PILY/HOBLÍKY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mečové pily
1200-Watt-Mečová pila PSE 1200
• k řezání dřeva, plastů, kovových trubek a profilů
• robustní motor s velkým výkonem pro silné
řezání; velmi vhodný pro dlouhodobé použití
(např. pro živnostníky)
• připojitelný kyvný zdvih pro zvláště vysoký
řezný výkon
• elektronika Variospeed (V) pro plynulou
změnu počtu zdvihů
• elektronický pozvolný rozběh
• pilový list otočný o 180º pro pohodlnou práci
nad hlavou
• Metabo "Quick"- rychlá výměna pilového
plátku bez nástroje

Obj. číslo 6.01301.00
• hloubkový doraz přestavitelný bez nástrojů
• stroj není vhodný na palety
Max. točivý moment 15 Nm
Volnoběžno otáčky 0 - 2.600 /min
Délka zdvihu 28 mm
Hmotnost bez kabelu 4 kg

Rozsah dodávky: plastový kufr

Cena s DPH.

7.990,-

Hoblíky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• hoblovací nože ze slinutého karbidu
• jednoduchá výměna hoblovacích nožů pomocí kazetového systému
• plynule nastavitelná hloubka hoblování a polodrážky
• zabroušená základna hoblíku z tlakového hliníkového odlitku

• drážka V v přední části základny hoblíku pro jednoduché uchopení
• možnost externího odsávání
• pružný třmen na základně hoblíku k postavení stroje

800-Watt-Hoblík Ho 0882
• robustní hoblík s dlouhou základnou
pro široké spektrum použití
• hoblovací nože z tvrdokovu
• jednoduchá výměna hoblovacích nožů pomocí
kazetového systému
• plynule nastavitelná hloubka hoblování
a polodrážky
• zabroušená základna hoblíku z tlakového
hliníkového odlitku

Obj. číslo 6.00882.00
• drážka V v přední části základny hoblíku
pro jednoduché uchopení
• odvod třísek nalevo nebo napravo (nastavitelný)
• možnost externího odsávání
Šířka hoblovací plochy 82 mm
Hloubka úběru 0 - 3 mm
Hmotnost bez kabelu 3,3 kg

Rozsah dodávky: výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodicí doraz, drážkový hloubkový doraz,
odsávací spojka, klíč pro šestihranné šrouby

Cena s DPH.

800-Watt-Hoblík Ho 0882 Set

7.490,-

Obj. číslo 6.00882.54

Rozsah dodávky: výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodicí doraz, drážkový hloubkový doraz,
odsávací spojka, klíč pro šestihranné šrouby, spodní stůl

Cena s DPH.

7.990,-

Příslušenství k hoblíku
Nože z tvrdokovu

Obj. číslo 6.30282.00

• ze slinutého karbidu
• skládá se ze 2 oboustranných hoblovacích nožů
ze slinutého karbidu, jako náhrada
Cena s DPH.

Odsávací sáček

390,Obj. číslo 6.30888.00

• k zachyceni třísek

Cena s DPH.

Upínka

990,Obj. číslo 6.27107.00

• ke spolehlivému upevnění na pracovní stůl

Cena s DPH.
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990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ/FRÉZA NA LAKY
Stojan pro hoblík

Obj. číslo 6.31599.00

• stacionární použití hoblíku (jako srovnávací
hoblík)
• upínací třmen 6.27107 ke spolehlivému
upevnění stojanu na ponk

Cena s DPH.

1.990,-

FRÉZA
NA LAKY
fréza na laky
710-Watt-Fréza na laky LF 724 S

Obj. číslo 6.00724.00

• až 70% úspora času v porovnání s běžnými
technikami práce
• slouží k extrémně rychlému odstraňování barev
a laků z rovných dřevěných povrchů
(např. schody, dveře aokna)
• velmi vhodná k obrábění drážek a k frézování
souvislých ploch
• plynulé nastavení úběru třísek
• opláštěný, stabilní kryt převodu z tlakového
hliníkového dlitku
• paloidní ozubení vysokovýkonnostního převodu
• univerzální motor s velkou výkonnostní
rezervou

Max. točivý moment 2 Nm
Řezná kružnice 80 mm
Boční frézováni 28 mm
Axiální frézování 0 - 0,3 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,6 kg

Sledujte frézu na
laky v provozu:
QR-kód naskenujte
chytrým telefonem.

Rozsah dodávky: 4 oboustranné nože ze slinutého karbidu, odsávací spojka, průbojník s rukojetí,
kombinovaný klíč, plastový kufr

Cena s DPH.

9.990,-

příslušenství k fréze na laky
Nože z tvrdokovu

Obj. číslo 6.31720.00

Obsahuje 4 ks

Cena s DPH.

Nože z tvrdokovu

490,-

Obj. číslo 6.31660.00

Obsahuje 10 ks

Cena s DPH.

www.metabo.cz

1.190,-
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trojúhelníkové brusky/excentrické brusky
trojúhelníkové brusky
300-Watt-Trojúhelníková bruska DSE 300 Intec
• univerzálně použitelná k broušení dřeva, plastů
a kovů
• vhodná také pro broušení tmelů a lakovaných ploch
• robustní dimenzování převodů do těžkých
pracovních podmínek
• vřeteno s trojnásobným uložením chráněným
před prachem
• upnutí brusné desky a základního tělesa brusné
desky ve stabilním hliníkovém provedení
• velký úběr materiálu
• elektronika Variospeed (V)
• regulátor předvolby počtu kmitů
• PU pěna na brusné desce umožňuje flexibilní
přizpůsobení povrchu obrobku
• brusná deska se suchým zipem
• vysoký odsávací výkon

Obj. číslo 6.00311.50

• vlastní odsávání
• optimální manipulace díky štíhlé rukojeti
tvarované podle ruky
• nízký kryt
• brusná deska otočná bez použití nástrojů (360°)
• možnost externího odsávání

Brusná deska, rozměr od rohu k rohu 93 mm
Počet kmitů při volnoběhu 14.000 - 22.000 /min
Rozsah kmitů 1,8 mm
Hmotnost bez kabelu 1,3 kg

Rozsah dodávky: šestihranný klíč, plastový kufr

Cena s DPH.

3.990,-

EXcentrické brusky
SPOLEČNÉ ZNAKY
•
•
•
•

rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus
elektronika Variospeed (V)
kolečko pro nastavení předvolby otáček
žádné rýhy při nasazení běžícího přístroje na materiál

(systém Power Control)
• opěrný talíř se suchým zipem
• možnost externího odsávání

220-Watt-Excentrická bruska SX E 400
• velmi vhodná k broušení vnitřních a vnějších
zaoblení
• lehký a snadno ovladatelný stroj pro pohodlnou
jednoruční obsluhu
• rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného
talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
• elektronika Variospeed (V)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• dobré výsledky broušení i při malém výkonu
• vhodná také k leštění menších ploch

Obj. číslo 6.00405.00
Průměr opěrného talíře 80 mm
Volnoběžné otáčky 5.000 - 10.000 /min
Rozsah kmitů s 3 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: mezikotouč se suchým zipem, šestihranný klíč

Cena s DPH.

320-Watt Excentrická bruska SXE 425 TurboTec
• univerzálně použitelná k broušení rovných
a klenutých ploch, dřeva, plastů, neželezných
kovů a ocelového plechu
• rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného
talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
• elektronika Variospeed (V)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• spínač TurboBoost
• žádné rýhy při nasazení běžícího stroje
na materiál (systém Power Control)

Obj. číslo 6.00131.00

Průměr opěrného talíře 125 mm
Volnoběžné otáčky 4.200-11.000 /min
Rozsah kmitů 5 mm
Hmotnost bez kabelu 2 kg

Rozsah dodávky: opěrný talíř se suchým zipem, šestihranný klíč, snímatelná přídavná rukojeť, prachová
kazeta, 1 skládaný filtr

48 |

3.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

4.990,-

EXCENTRICKÉ BRUSKY/VIBRAČNÍ BRUSKY
350-Watt Excentrická bruska SXE 450 TurboTec
• univerzálně použitelná k broušení rovných a
klenutých ploch, dřeva, plastů, neželezných
kovů a ocelového plechu
• nastavení rozsahu kmitání "Duo" pro jemný
výbrus nebo větší úběr
• rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného
talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
• elektronika Variospeed (V)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• spínač TurboBoost
• žádné rýhy při nasazení běžícího stroje na
materiál (systém Power Control)

Obj. číslo 6.00129.00

Průměr opěrného talíře 150 mm
Volnoběžné otáčky 4.200-11.000 /min
Rozsah kmitů 2,8/6,2 mm
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg

Rozsah dodávky: opěrný talíř se suchým zipem, klíč pro šestihranné šrouby, snímatelná přídavná rukojeť,
prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

6.990,-

VIBRAČNÍ
BRUSKY

vibrační brusky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• univerzálně použitelná k broušení dřeva, plastů, kovů
a lakovaných ploch

200-Watt-Vibrační bruska SR 10-23 Intec
• robustní vibrační bruska s dlouhou životností
i v těžkých podmínkách použití
• velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
• vysoký úběrový výkon
• velmi nízké vibrace díky elektrodynamickému
přesnému vyvážení
• zabudované odsávání s filtračním systémem
Intec, vícenásobně čistitelné
• 4 kvalitní silentbloky a kuličková ložiska
chráněná proti prachu pro dlouhou životnost
stroje při trvalém nasazení
• robustní vibrační deska z tlakového
hliníkového odlitku
• jedinečný upínací systém umožňuje rychlou
a snadnou výměnu brusného papíru
• broušení možné až do nejzazších rohů
• možnost externího odsávání
• vypínací uhlíkové kartáče

Obj. číslo 6.01024.00
Brusná deska 92 x 183 mm
Počet kmitů při volnoběhu 21.700 /min
Hmotnost bez kabelu 1,75 kg

Rozsah dodávky: prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

200-Watt-Vibrační bruska FSR 200 Intec
• univerzálně použitelná k broušení dřeva
a plastů, kovů a lakovaných ploch
• lehký a snadno ovladatelný stroj
pro pohodlnou jednoruční obsluhu
• velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
• vibrační deska, odolná proti skluzu
pogumovaná v dosahu rukojeti
• kuličková ložiska chráněná proti prachu
• brusná deska se suchým zipem a upínacím přípravkem
• zabudované odsávání s filtračním systémem
Intec, vícenásobně čistitelné

2.990,Obj. číslo 6.00066.50

Brusná deska 114 x 102 mm
Počet kmitů při volnoběhu 26.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,25 kg

Rozsah dodávky: děrovač, prachová kazeta, 1 skládaný filtr, plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

1.990,-
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VIBRAČNÍ BRUSKY
210-Watt-Vibrační bruska SR 20-23
• univerzálně použitelná k broušení dřeva,
plastů, kovů a lakovaných ploch
• robustní vibrační bruska s dlouhou životností
i v těžkých podmínkách použití
• velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
• vysoký úběrový výkon
• velmi nízké vibrace díky elektrodynamickému
přesnému vyvážení
• 4 kvalitní silentbloky a kuličková ložiska
chráněná proti prachu pro dlouhou životnost
stroje při trvalém nasazení
• robustní vibrační deska z tlakového
hliníkového odlitku

Obj. číslo 6.02026.00
• jedinečný upínací systém umožňuje rychlou
a snadnou výměnu brusného papíru
• broušení možné až do nejzazších rohů
• možnost externího odsávání
• vypínací uhlíkové kartáče
• pevná příruba ložiska z tlakového hliníkového
odlitku
Brusná deska 92 x 183 mm
Počet kmitů při volnoběhu 21.700 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

Cena s DPH.

350-Watt-Vibrační bruska SRE 4350 TurboTec
• výkonná bruska pro profesionální povrchové
úpravy: konečné úpravy dřeva, broušení laku a
barvy, broušení sádrokartonu a mnohem více
• vibrační deska zavěšena systém s dvojitým
čelních kuličkovými ložisky pro hladký chod
a vynikající výsledek
• univerzální upínací systém pro použití brusných
papírů s a bez suchého zipu a brusiva tloušťky
do 10 mm
• snadno odnímatelná boční rukojeť s tlumením
vibrací pro flexibilní a komfortní práci v jakékoli
pracovní pozici, vhodné pro broušení v blízkosti
okrajů
• Turbo Boost spínač: Umožňuje připojení další
výkonové rezervy pro maximální odstranění
broušeného materiálu
• Variospeed (V) elektronika pro plynulou změnu
rychlost kmitavého pohybu - umožňuje

Obj. číslo 6.11350.00

zpracování materiálů citlivých na teplo
• odolný brusná deska z polyuretanu s bočními
sacími kanály pro čistou práci
• Intec odsávání s prachovým kazety Lze jej snad
no vyprázdnit, kvalitní a omyvatelný
polyesterový filtr
Rozměr brusné desky 92 x 184 mm
Počet kmitů při volnoběhu 8.400 - 22.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: brusná deska se suchým zipem, odnímatelný boční rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

350-Watt-Vibrační bruska SRE 4351 TurboTec
• výkonná bruska pro profesionální povrchové
úpravy: konečné úpravy dřeva, broušení laku a
barvy, broušení sádrokartonu a mnohem více
• vibrační deska zavěšena systém s dvojitým
čelních kuličkovými ložisky pro hladký chod
a vynikající výsledek
• univerzální upínací systém pro použití brusných
papírů s a bez suchého zipu a brusiva tloušťky do 10 mm
• snadno odnímatelná boční rukojeť s tlumením
vibrací pro flexibilní a komfortní práci v jakékoli
pracovní pozici, vhodné pro broušení v blízkosti
okrajů
• Turbo Boost spínač: Umožňuje připojení další
výkonové rezervy pro maximální odstranění
broušeného materiálu
• Variospeed (V) elektronika pro plynulou změnu
rychlost kmitavého pohybu - umožňuje

5.990,-

Obj. číslo 6.11351.00

zpracování materiálů citlivých na teplo
• odolný brusná deska z polyuretanu s bočními
sacími kanály pro čistou práci
• Intec odsávání s prachovým kazety lze jej
snadno vyprázdnit, kvalitní a omyvatelný
polyesterový filtr
Rozměr brusné desky 112 x 230 mm
Počet kmitů při volnoběhu 8.400 - 22.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: brusná deska se suchým zipem, odnímatelný boční rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr
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Cena s DPH.

6.990,-

VIBRAČNÍ BRUSKY/PÁSOVÉ BRUSKY/HORNÍ FRÉZY
pásové brusky
1010-Watt-Pásová bruska BAE 75
• výkonný a zatížitelný motor s vysokou
výkonnostní rezervou
• rychlá a snadná výměna brusného pásu
• velmi dobrý vzhled broušeného povrchu díky
přesnému oběhu brusného pásu
• vynikající výsledek broušení a pohodlná práce
díky výhodně položenému těžišti motoru
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) k plynulé změně rychlosti pásu
• při zatížení zůstává rychlost automaticky konstantní
• regulátor k nastavení předvolby rychlosti pásu
• vybavená pro stacionární používání

Obj. číslo 6.00375.00
Max. točivý moment 12 Nm
Brusný pás 75 x 533 mm
Dosedací plocha brusného pásu 85 x 150 mm
Hmotnost bez kabelu 4,7 kg

Rozsah dodávky: sáček na prach, přídavná rukojeť, klíč pro šestihranné šrouby, odsávací adaptér,
podélný doraz, stojan stroje

7.990,-

Cena s DPH.

HORNÍ
FRÉZY

horní frézy, frézovací motory
SPOLEČNÉ ZNAKY
• stabilní vedení dvěma sloupky
• robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku opláštěná
umělou hmotou
• tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí
nástrojů
• aretace vřetene pro snadnou výměnu frézy
• velmi vhodná k frézování materiálů a plastů citlivých na teplo
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• zapnutí a vypnutí frézy bez nutnosti puštění rukojetí

• patní deska z tlakového hliníkového odlitku s povrstvením
pro snazší pohyb
• paralelní doraz v prizmatickém vedení
• vypínací uhlíkové kartáčky
• možnost externího odsávání

710-Watt-Horní fréza OFE 738
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
• bajonetové upevnění části motoru ve
frézovacím nástavci
• motorová část vhodná pro pohon ohebných
hřídelí

Obj. číslo 6.00738.00
Max. výška zdvihu 50 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 - 27.000 /min
Hmotnost bez kabelu 3 kg

Rozsah dodávky: Parallelní doraz, odsávací adaptér, klíč

Cena s DPH.

1200-Watt-Horní fréza Of E 1229 Signal
• mikrometr k přesnému nastavení hloubky
frézování s přesností 0,1 mm
• třístupňový doraz pro předvolbu tří různých
hloubek frézování
• celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• ochrana proti přetížení

7.990,Obj. číslo 6.01229.00

• přesný paralelní doraz s prizmatickým
vedením k přesnému nastavení
Max. výška zdvihu 50 mm
Volnoběžné otáčky 5.000 - 25.500 /min
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg

Rozsah dodávky: hodinky pro jemné doladění, paralelní doraz s jemným nastavením, odsávací adaptér, klíč

www.metabo.cz

Cena s DPH.

11.990,-
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Frézovací motor /HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE
710-Watt-Frézovací motor FME 737
• robustní příruba ložiska z tlakového
hliníkového odlitku opláštěná umělou hmotou
• tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro
přesné upnutí nástrojů
• celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
• kolečko pro nastavení předvolby otáček
• vypínací uhlíkové kartáče
• vhodné pro pohon ohebných hřídelí

Obj. číslo 6.00737.00
Upínací otvor 8 mm
Počet otáček při volnoběhu 10.000 - 27.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,4 kg

Rozsah dodávky: 2 klíče

Cena s DPH.

6.490,-

pistole na tavné lepidlo
Pistole na tavné lepidlo KE 3000
• k lepení za tepla: dřevo, plast, karton, sklo,
keramika, kámen, textil, korek, kůže, kov
• vhodná také k utěsnění mezer a spárování a pro
opravy pomocí tavného lepidla
• mechanický posuv tavného lepidla
• tryska s tepelnou ochranou
• udržení konstantní teploty tavného lepidla
• drátěná spona a opěrná plocha na krytu pro
bezpečné odložení po použití
• tryska s kuličkovým uzávěrem, k zamezení
ukápnutí lepidla

Obj. číslo 6.18121.00
Pro lepidla o průměru 11 mm
Max. výkon lepení 18 g/min
Doba ohřevu cca 6 min
Teplota při zpracování 200 °C
Hmotnost bez kabelu 0,25 kg

Rozsah dodávky: tavné lepidlo (200 mm dlouhé, transparentní)

Cena s DPH.

1.990,-

Horkovzdušné pistole
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pro bezprašné odstranění starých lakových nátěrů ze dřeva a kovu
• pro sušení čerstvých laků, nátěrů a nátěrových tmelů
• pro rozehřívání zamrzlých rozvodů vody apod.
• pro smršťování kabelových koncovek
• pro opravy stanů, lodí a podobné práce
• dlouhá životnost díky vzduchovému filtru, který lze snadno vyčistit
• výkonný motor s optimálním chlazením

• optimální manipulace díky ergonomickému tvaru a pogumované
rukojeti
• bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové opěrné ploše

1600-Watt-Horkovzdušná pistole H 16-500
• dva stupně teploty a rychlosti vzduchu

Obj. číslo 6.01650.00

Množství vzduchu 240 / 450 l/min
Teplota vzduchu 300 / 500 °C
Hmotnost bez kabelu 700 g

Rozsah dodávky: karton

Cena s DPH.

2000-Watt-Horkovzdušná pistole HE 20-600
• třípolohový spínač pro regulaci vzduchu
• plynulá, elektronická regulace teploty velkým
kolečkem na zadní straně přístroje

Obj. číslo 6.02060.00

Množství vzduchu 150 / 300 / 500 l/min
Teplota vzduchu 50 / 50 - 600 °C
Hmotnost bez kabelu 850 g

Rozsah dodávky: karton
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1.990,-

Cena s DPH.
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2.990,-

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE/SPONKOVAČKY
2300-Watt-Horkovzdušná pistole HE 23-650 Control
• profesionální výkonná, elektronicky
regulovaná horkovzdušná pistole s plynulou
regulací množství vzduchu a teploty rovněž
i displejem LCD
• dvoupolohový spínač pro regulaci vzduchu
• plynulá regulace teploty v krocích po 10°C
• teplotní pojistka zabraňující přehrátí
+ termostat
• optický LCD Indikátor teploty a otáček

Obj. číslo 6.02365.00

• volící tlačítko pro 4 přednastavené programy
• tlačítko Set ke změně přednastavených
programů
• plynulá regulace teploty
• plynulé nastavování množství vzduchu
Množství vzduchu 150-250 / 150-500 / 500 l/min
Teplota vzduchu 50 / 50 - 650 °C
Hmotnost bez kabelu 940 g

Rozsah dodávky: karton

Cena s DPH.

3.990,-

ELEKTRICKÉ
SPONKOVAČKY

sponkovačky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pro práci se sponami, hřebíky a sponami Metabo do profilového
dřeva (k upevnění prken pero/drážka) a sponami do spár
(pro panely)

• elektronicky plynule měnitelná energie úderu
• špička sponkovačky s drážkou pro přesné nasazení sponkovačky
na fixační jazýček Metabo do profilového dřeva a spon do spár

Sponkovačka Ta E 2019
• vhodná také ke zpracování spon z plochého
drátu
• možnost opakovaného rázu (pro spony a hřebíky)

Obj. číslo 6.02019.00
Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 12 - 18 mm
- sponami, 10 mm šířka 8 - 18 mm
- sponami z pl. drátu, šířka10 mm šířka 8 - 14 mm
- hřebíky 19 mm
Hmotnost bez kabelu 1 kg

Rozsah dodávky: univerzální zasobník pro všechny použitelné spony a hřebíky, 3 desky

Cena s DPH.

Sponkovačka Ta E 3030
• možnost opakovaného rázu (pro spony a hřebíky)
• pryžová ochranná patka k nasazení na špičku
sponkovačky

Obj. číslo 6.03030.00
Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 18 - 30 mm
- hřebíky 16 - 30 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: zásobník pro 4 mm široké spny (30 mm), 16-30 mm dlouhé hřebíky,
ochranný gumový doraz

Cena s DPH.

Sponkovačka Ta M 3034
• elektronicky řízený mechanizmus
vícenásobaného úderu (pro spony a hřebíky).
• hloubkový senzor automaticky přeruší vícenásobný úder, jakmile jsou spony nebo hřebíky
zcela zatlučeny.
• pryžová ochranná patka k nasazení na špičku
sponkovačky

5.990,-

7.990,Obj. číslo 6.03034.00

Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 18 - 30 mm
- hřebíky 16 - 30 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg

Rozsah dodávky: zásobník pro 4 mm široké spony ( až do délky 30 mm) a 16-30 mm dlouhé hřebíky,
ochranný gumový doraz

www.metabo.cz

Cena s DPH.

8.990,-
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VYSAVAČE
vysavače/SPEciální vysavače
SPOLEČNÉ ZNAKY
• ideální k mobilnímu nasazenívhodný k odsávání prachu, pevných
částic a nehořlavých kapalin
• optimální útlum hluku
• automatické vypnutí, které při nasávání kapalin
přeruší nasávací proud, jakmile je dosaženo maximální

výšky náplně v nádrži
• papírový filtrační sáček jako příslušenství
• praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha

1200-Watt-Vysavač AS 1200
• ideální k mobilnímu nasazenívhodný
k odsávání prachu, pevných částic
a nehořlavých kapalin
• vysoce výkonný motor se zvláštním chladicím
okruhem
• robustní a omývatelný skládaný filtr
• nárázuvzdorná plastová nádrž
• pojízdný díky vestavěným kolečkům
• praktický zásobník na příslušenství
a odkládací plocha

Obj. číslo 6.01200.00
Objemový průtok (na dmychadle) 3.600 l/min
Filtrační plocha 2.950 cm²
Objem nádrže 20 l
Hmotnost 5 kg

Rozsah dodávky: Sací hadice (Ø 35 mm, 1,75 m), 2 sací trubky, štěrbinová hubice

Cena s DPH.

1200-Watt-Vysavač ASA 1202
• ideální k mobilnímu nasazení vhodný k odsávání
prachu, pevných částic a nehořlavých kapalin
• vysoce výkonný motor se zvláštním chladicím okruhem
• robustní a omývatelný skládaný filtr
• nárázuvzdorná plastová nádrž
• pojízdný díky vestavěným kolečkům
• praktický zásobník na příslušenství
a odkládací plocha
• integrovaná zásuvka s automatickým
zapínáním
• sací hadice s otočným kloubem

Obj. číslo 6.01202.00
Objemový průtok (na dmychadle) 3.600 l/min
Filtrační plocha 2.950 cm²
Objem nádrže 32 l
Hmotnost 7 kg

Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, délka 2,5 m), 2 sací trubky, držáky trubek, štěrbinová hubice,
sací hubice (120 mm)

Cena s DPH.

1200-Watt-Vysavač ASR 2025
•
•
•
•
•
•

dva skládané filtry
snadná a rychlá výměna filtru
plně automatické elektromagnetické vibrační zařízení
dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi čištěním
pozvolný rozběh šetří motor
automatický doběh k úplnému vyprázdnění
sací hadice
• automatické vypnutí, které při nasávání
kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je
dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
• papírový filtrační sáček jako příslušenství
• stabilní

• pojízdný díky vestavěným kolečkům
• integrovaná zásuvka s automatickým
zapínáním
Objemový průtok (na dmychadle) 3.660 l/min
Filtrační plocha 8.600 cm²
Objem nádrže 25 l
Hmotnost 11 kg

Cena s DPH.

1200-Watt-Vysavač ASR 2050
dva skládané filtry
snadná a rychlá výměna filtru
plně automatické elektromagnetické vibrační zařízení
dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi
čištěním
• pozvolný rozběh šetří motor
• automatický doběh k úplnému vyprázdnění
sací hadice
• automatické vypnutí, které při nasávání
kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je
dosaženo maximální výšky náplně v nádrži

9.990,-

Obj. číslo 6.02033.00
•
•
•
•

papírový filtrační sáček jako příslušenství
stabilní
pojízdný díky vestavěným kolečkům
integrovaná zásuvka s automatickým
zapínáním

Objemový průtok (na dmychadle) 3.660 l/min
Filtrační plocha 8.600 cm²
Objem nádrže 50 l
Hmotnost 16 kg

Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhý), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice,
univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy, madlo pro manipulaci
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5.990,-

Obj. číslo 6.02022.00

Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, délka 2,5 m), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice,
univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy

•
•
•
•

3.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

13.990,-

SPECIÁLNÍ VYSAVAČE/DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY
1200-Watt-Speciální vysavač SHR 2050 M
• vhodný k odsávání zdraví škodlivých prachů
třídy M (nejvyšší dovolená koncentrace > 0,1 mg/m 3)
• možnost nastavení minimálního objemového proudu
• automatická kontrola rychlosti vzduchu
• dva skládané filtry vhodné pro třídu prachu M,
stupeň propustnosti < 0,5 %
• snadná a rychlá výměna filtru
• elektromagnetické vibrační zařízení
• dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi
čištěním
• pozvolný rozběh šetří motor
• automatický doběh k úplnému vyprázdnění
sací hadice

Obj. číslo 6.02044.00

• automatické vypnutí, které při nasávání
kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je
dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
• papírový filtrační sáček jako příslušenství
• integrovaná zásuvka s automatickým
zapínáním
Objemový průtok (na dmychadle) 3.660 l/min
Filtrační plocha 8.600 cm²
Objem nádrže 50 l
Hmotnost 16 kg

Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhý), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice,
univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy, madlo pro manipulaci

1400-Watt-Vysavač ASR 35 L AutoClean
• ideální pro mobilní použití
• pro tvrdé trvalé nasazení při broušení, vrtání,
frézování a řezání na stavbě nebo v dílně
• AutoClean: permanentní čištění fi ltrů, takže
jsou filtry stálé volné, aniž bychom přerušili
práci (úspora nákladů a času)
• vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
• automatické vypnutí, které při nasávání
kapalin přeruší přívod proudu, jakmile je
dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
• integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním
• robustní a omývatelný skládaný filtr
• automatický doběh k úplnému vyprázdnění
sací hadice

Obj. číslo 6.02055.00
• antistatické vybavení (volitelné příslušenství)
• možnost navinutí kabelu

NOVINKA

Objemový průtok (na dmychadle) 3.660 l/min
Filtrační plocha 8.600 cm²
Objem nádrže 35 l
Hmotnost 15 kg

Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhý), adaptér, 2 sací trubky, 2 polyester filtrační patrona,
PE filtračn sáček, štěrbinový nástavec, podlahová hubice

14.990,-

Cena s DPH.

1400-Watt-Vysavač ASR 35 M AutoClean
jako ASR 35 L AutoClean

19.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 6.02056.00
hadici pod 20 m/s.
• průměr hadice ke kontrole sacího výkonu

NOVINKA

• vhodný k odsávání zdraví škodlivých prachů
třídy M (hodnoty AGW ≥ 0,1 mg/m 3 )
• automatická kontrola proudu vzduchu: optický
a akustický signál, pokud během odsávání
poklesne průměrná rychlost vzduchu v sací
Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhý), adaptér, 2 sací trubky, 2 polyester filtrační patrona
pro třídu M, PE filtračn sáček, štěrbinový nástavec, podlahová hubice

19.990,-

Cena s DPH.

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY
SPOLEČNÉ ZNAKY
• k broušení, ostření,odhrotování a odrezování oceli a kovů,
kuchyňských strojů, nástrojů a zahradního nářadí
• tichý, bezúdržbový indukční motor

• velká skla k optimální ochraně zraku před jiskrami

200-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 125
• malý a kompaktní stroj
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• motoru na jednu fázi
• bajonetový sytém ochranného krytu pro
snadnou výměnu nástroje

Obj. číslo 6.19125.00
Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
125 x 20 x 20 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 7,5 kg

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

Cena s DPH.

350-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 150
• malý a kompaktní stroj
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• motor na jednu fázi
• bajonetový sytém ochranného krytu pro
snadnou výměnu nástroje

2.990,Obj. číslo 6.19150.00

Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
150 x 20 x 20 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 9,5 kg

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

www.metabo.cz

Cena s DPH.

3.990,-

55 |

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY
500-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 175
• masivní stroj na sofistikované ostření,
broušení a odhrotování
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• motoru na jednu fázi
• bajonetový sytém ochranného krytu pro
snadnou výměnu nástroje
• restart ochrana

Obj. číslo 6.19175.00
Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
175 x 25 x 32 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 14,5 kg

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

Cena s DPH.

600-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 200
• masivní stroj na sofistikované ostření,
broušení a odhrotování
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• motoru na jednu fázi
• bajonetový sytém hliníkového ochranného
krytu pro snadnou výměnu nástroje

Obj. číslo 6.19200.00
Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
200 x 25 x 32 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 16,3 kg

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

Cena s DPH.

750-Watt-Dvoukotoučová bruska DSD 200
• robustní a výkonný stroj pro průmyslové
použití
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• výkonný motor na střídavý proud s vysokým
točivým momentem
• robustní hliníkový ochraný kryt s bajonetem
• restart ochrana

Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
200 x 25 x 32 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 16 kg

Cena s DPH.

900-Watt-Dvoukotoučová bruska DSD 250
Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
250 x 40 x 51 mm
Volnoběžné otáčky 1.490 /min
Hmotnost 33,3 kg

Cena s DPH.

500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175

Obj. číslo 6.11750.00

Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 14,9 kg

Cena s DPH.

500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

6.990,Obj. číslo 6.01750.00

• robustní hliníkový ochraný kryt s bajonetem
• restart ochrana
Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
175 x 25 x 32 mm
Brusný pás 1.020 x 50 mm
Volnoběžné otáčky 2.980 /min
Hmotnost 14,5 kg

Rozsah dodávky: orundové brusné kotouč 60 N, brusný pás K 60, ochranné sklo proti jiskrám,
podpěra obrobku, imbusový klíč
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12.790,-

• restart ochrana

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

• k broušení, ostření, odhrotování a odrezování
oceli a kovů, kuchyňských strojů, nástrojů
a zahradního nářadí
• tichý, bezúdržbový indukční motor
• velká skla k optimální ochraně zraku
před jiskrami
• k dodatečnému obrábění dřevěných
a kovových obrobků
• pásová bruska může být použita nejen
v horizontální, ale také ve vertikální pozici

8.990,Obj. číslo 6.19250.00

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

• pro jednofázový střídavý proud
• k broušení, ostření, odhrotování a odrezování
oceli a kovů, kuchyňských strojů, nástrojů
a zahradního nářadí
• tichý, bezúdržbový indukční motor
• velká skla k optimální ochraně zraku před jiskrami
• nádrž na vodní lázeň odolná proti korozi
• nízkootáčkový jemnozrnný brusný kotouč
k broušení za mokra a rychloběžný brusný
kotouč k broušení za sucha

7.990,Obj. číslo 6.19201.00

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku,
imbusový klíč

• robustní a výkonný stroj pro průmyslové
použití
• nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový
indukční motor
• výkonný motor na střídavý proud s vysokým
točivým momentem
• robustní hliníkový ochraný kryt s bajonetem
• restart ochrana

4.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

8.990,-

STOJAN STROJE/NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
Stojan na dvoukotoučové brusky
• vhodný pro všechny Metabo dvoukotoučové
brusky (od roku2005)a brusky pro suché
i mokré broušení
• z robustního ocelového plechu, se zásobníkem vody

Obj. číslo 6.23867.00
Výška 835 mm
Rozměr desky: 200 x 280 mm

3.990,-

Cena s DPH.

Stojan dvoukotoučových brusek na zeď
• vhodný pro všechny Metabo dvoukotoučové
brusky (od roku 2005) do průměru kotouče
200 mm, kromě BS 175, DS 250 D

Obj. číslo 6.23862.00
Rozměry: 280 x 90 x 204
(délka x šířka x výška)

1.990,-

Cena s DPH.

Nůžky na živý plot
SPOLEČNÉ ZNAKY
• bezpečná obouruční obsluha a patentovaná mechanická
rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 sekundy)
• bezpečnostní spodní nůž
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30º broušeným
nožovým zubům
• zvláště ostré díky diamantem broušeným zubům nože

• velká ochrana rukou
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• klidný chod a velmi dobrá ergonomie
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 45

Obj. číslo 6.20016.00

Tloušťka řezu 18 mm
Délka řezu 450 mm
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 55

2.990,Obj. číslo 6.20017.00

Tloušťka řezu 18 mm
Délka řezu 550 mm
Hmotnost bez kabelu 3,6 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 65

3.790,Obj. číslo 6.20018.00

Tloušťka řezu 18 mm
Délka řezu 650 mm
Hmotnost bez kabelu 3,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

560-Watt Nůžky na živý plot HS 8745
• nízká hmotnost pro práci šetřící síly
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu
30º broušeným nožovým zubům
• zvláště ostré díky diamantem broušeným
zubům nože
• neúnavná práce díky ergonomicky tvarované
rukojeti držadla a optimální polohy těžiště
• velká ochrana rukou
• velmi klidný chod díky protisměrnému noži nůžek

3.990,Obj. číslo 6.08745.00

• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 20 mm
Délka řezu 450 mm
Hmotnost bez kabelu 3,8 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

www.metabo.cz

4.490,-
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NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
560-Watt Nůžky na živý plot HS 8755
• nízká hmotnost pro práci šetřící síly
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu
30º broušeným nožovým zubům
• zvláště ostré díky diamantem broušeným
zubům nože
• neúnavná práce díky ergonomicky tvarované
rukojeti držadla a optimální polohy těžiště
• velká ochrana rukou
• velmi klidný chod díky protisměrnému noži
nůžek

Obj. číslo 6.08755.00
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 20 mm
Délka řezu 550 mm
Hmotnost bez kabelu 3,9 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

560-Watt Nůžky na živý plot HS 8765
• až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného
systému rukojeti Metabo
• nízká hmotnost pro práci šetřící síly
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu
30º broušeným nožovým zubům
• zvláště ostré díky diamantem broušeným
zubům nože
• neúnavná práce díky ergonomicky tvarované
rukojeti držadla a optimální polohy těžiště
• velká ochrana rukou

Obj. číslo 6.08765.00
• velmi klidný chod díky protisměrnému noži
nůžek
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 20 mm
Délka řezu 650 mm
Hmotnost bez kabelu 4 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

Cena s DPH.

660-Watt Nůžky na živý plot HS 8855
• až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného
systému rukojeti Metabo
• obzvláště vysoký výkon při stříhání díky
dvoustupňovému převodu do pomala
• bezpečná obouruční obsluha a patentovaná
mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05
sekundy)
• bezpečnostní spodní nůž
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30º
broušeným nožovým zubům
• velká ochrana rukou

• velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému
noži nůžek
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• klidný chod a velmi dobrá ergonomie
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 26 mm
Délka řezu 550 mm
Hmotnost bez kabelu 4,1 kg
Cena s DPH.

660-Watt Nůžky na živý plot HS 8865
• velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému
noži nůžek
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• klidný chod a velmi dobrá ergonomie
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 26 mm
Délka řezu 650 mm
Hmotnost bez kabelu 4,2 kg
Cena s DPH.

660-Watt Nůžky na živý plot HS 8875

7.490,-

Obj. číslo 6.08875.00
• velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému
noži nůžek
• bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
• klidný chod a velmi dobrá ergonomie
• odlehčení kabelu od tahu
• ochrana proti nárazu pomocí odbočkového
přívodu
Tloušťka řezu 26 mm
Délka řezu 750 mm
Hmotnost bez kabelu 4,4 kg

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože
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6.990,-

Obj. číslo 6.08865.00

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

• až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného
systému rukojeti Metabo
• obzvláště vysoký výkon při stříhání díky
dvoustupňovému převodu do pomala
• bezpečná obouruční obsluha a patentovaná
mechanická rychlobrzda (zastavení do 0,05 s)
• bezpečnostní spodní nůž
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30º
broušeným nožovým zubům
• velká ochrana rukou

5.490,-

Obj. číslo 6.08855.00

Rozsah dodávky: ochranný obal na nože

• až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného
systému rukojeti Metabo
• obzvláště vysoký výkon při stříhání díky
dvoustupňovému převodu do pomala
• bezpečná obouruční obsluha a patentovaná
mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 s)
• bezpečnostní spodní nůž
• čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30º
broušeným nožovým zubům
• velká ochrana rukou

4.990,-

Cena s DPH.

www.metabo.cz

7.990,-

KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY

KAPOVACÍ
A POKOSOVÉ PILY
Kapovací a pokosové pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pro všechny řezné práce, ideální pro vnitřní výstavbu
• k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
• bezproblémové řezání všech úhlových, pokosových a krokvových řezů
• efektivní odsávání třísek integrovaným odsávacím kanálem
• uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
• všechny ovládací prvky lze ovládat z pracovní polohy
• integrovaná a vysouvatelná rozšíření stolu
• velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
• stabilní, mobilní a robustní konstrukce
• otočný stůl s přesným nastavením úhlu
• pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
• extra velká dosedací plocha
• velká přesnost a dobré pracovní výsledky díky stabilní jednotce pily
• ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou a snadnou práci

• vhodná jak pro praváky tak i leváky
• horizontální nastavení úhlu vlevo do 47° a vpravo do 58°
• hlava pily sklopná na obě strany
• všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
• vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší fixaci obrobku
• aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče
• flexibilní pracovní osvětlení k dodání jako příslušenství
• laser k přesnému vyznačení řezu
• upínací přípravek k horizontální nebo vertikální fixaci obrobků
• přepravní zajištění
• boční rukojeť
• sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti
• rozsáhlé příslušenství

Kapovací pila KS 254 Plus

Obj. číslo 0102540100

Šířka řezu
90°-145 mm / 45°-100 mm
Hloubka řezu
90°-90mm / 45°-40 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Hmotnost 18 kg
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké,
bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, nástroj pro výměnu pilového kotouče,
Cena s DPH.
přípojka k odsávání pilin, laser

Kapovací pila KS 305 Plus

11.990,Obj. číslo 0103050100

Šířka řezu
90°-200 mm / 45°-140 mm
Hloubka řezu
90°-100 mm / 45°-45 mm
Pilový kotouč Ø 305 x 30 mm
Hmotnost 19 kg
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké,
bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, nástroj pro výměnu pilového kotouče,
Cena s DPH.
přípojky k odsávání pilin, laser, přídavný doraz

Kapovací pila KS 216 M
• k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
• uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
• velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
• otočný stůl s přesným nastavením úhlu
• pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
• plynule vytahovatelné nastavení stolu na
obou stranách s praktickou dosedací plochou
a integrovaným zkracovacím dorazem
• snadná přeprava díky malé hmotnosti
• neklouzavá a pogumovaná rukojeť
• vhodná pro praváky i leváky
• horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
• všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
• vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší

15.990,-

Obj. číslo 0102160300
fixaci obrobku
• aretace pilového kotouče k jednoduché
výměně pilového kotouče
• integrované pracovní osvětlení
• laser k přesnému vyznačení řezu
• integrovaná regulace hloubky řezu
• přepravní zajištění
• sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti
Šířka řezu 90°/45° 120 mm/83 mm
Hloubka 90°/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 9 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (40 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro brobky, laser, LED pracovní světlo

www.metabo.cz

Cena s DPH.

3.990,-
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KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY
Kapovací a pokosová pila KGS 216 M s pojezdem
• pila s pojezdem pro všechny řezné práce,
ideální pro vnitřní výstavbu
• k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
• uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní
design
• velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
• otočný stůl s přesným nastavením úhlu
• pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
• plynule vytahovatelné nastavení stolu na
obou stranách s praktickou dosedací plochou
a integrovaným zkracovacím dorazem
• snadná přeprava díky malé hmotnosti
• neklouzavá a pogumovaná rukojeť
• vhodná pro praváky i leváky
• horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
• všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
• vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší
fixaci obrobku

Obj. číslo 0102160400

• aretace pilového kotouče k jednoduché
výměně pilového kotouče
• integrované pracovní osvětlení
• laser k přesnému vyznačení řezu
• integrovaná regulace hloubky řezu
• upínací přípravek k horizontální
nebo vertkální fixaci obrobků
• přepravní zajištění
• sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti
Šířka řezu 90°/45° 305 mm/205 mm
Hloubka 90°/45° 65 mm/36 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 14 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (40 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro brobky, laser, LED pracovní světlo

Kapovací a pokosová pila KGS 254 M s pojezdem
• pila s pojezdem pro všechny řezné práce,
ideální pro vnitřní výstavbu
• k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
• uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní
design
• velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
• otočný stůl s přesným nastavením úhlu
• pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
• plynule vytahovatelné nastavení stolu na
obou stranách s praktickou dosedací plochou
a integrovaným zkracovacím dorazem
• snadná přeprava díky malé hmotnosti
• neklouzavá a pogumovaná rukojeť
• vhodná pro praváky i leváky
• horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
• všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
• vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší
fixaci obrobku

Obj. číslo 0102540400

• aretace pilového kotouče k jednoduché
výměně pilového kotouče
• integrované pracovní osvětlení
• laser k přesnému vyznačení řezu
• integrovaná regulace hloubky řezu
• upínací přípravek k horizontální
nebo vertikální fixaci obrobků
• přepravní zajištění
• sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti
Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/47 mm
Pilový kotoučØ 254 x 30 mm
Hmotnost 17,5 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (48 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro brobky, laser, LED pracovní světlo

Obj. číslo 0102160200

• možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58°
vpravo
• pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového
tlakového odlitku
• standardně dovávaný sběrný sáček a adaptér
pro napojení vysavače
• laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
• upínka materiálu - horizontálně a vertikálně
použitelná
• potřebné nářadí v balení
• možnost dovybavení LED lampou
(příslušenství obj.č. 0910065173)
• snadný transtport
• rozsáhlé příslušenství
Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 70 mm/41 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 21 kg

Do vyprodání zásob.

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (48 zubů), 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profi ly, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser Cena s DPH.
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7.990,-

Cena s DPH.

Kapovací a pokosová pila KGS 216 Plus s pojezdem
• Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
• Metabo Quick systém - výměna kotouče bez
použití nářadí
• pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní
výstavbu
• vhodná k řezání dřeva, obkladových desek,
plastů a neželezných kovů
• stabilní, mobilní a robustní konstrukce
• zabudovaná regulace hloubky řezu
• oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
• ergonomické ovládací prvky, které lze všechny
ovládat z pracovní pozice
• vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
• stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní
pozice
• pila je naklopitelná na obě strany
• dvoubodový systém odsávání pilin
• otočný stůl s přesným nastavením úhlů
(aretace na přednastavených úhlech)
• zajišťovací rastrové body na levé a pravé
straně 15°, 22,5°,31,6° a 45°

5.990,-

Cena s DPH.

www.metabo.cz

9.990,-

KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY
Kapovací a pokosová pila KGS 254 I Plus s pojezdem a indukčním motorem
• výkonný bezúdržbový INDUKČNÍ motor
s brzdou
• tichý provoz
• Metabo Quick systém - výměna kotouče bez
použití nářadí
• hodná k řezání dřeva, obkladových desek,
plastů a neželezných kovů
• stabilní, mobilní a robustní konstrukce
• zabudovaná regulace hloubky řezu
• oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu
až 46° vlevo a 22,5° vpravo
• ergonomické ovládací prvky, které lze všechny
ovládat z pracovní pozice
• vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
• stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní
pozice
• dvoubodový systém odsávání pilin
• otočný stůl s přesným nastavením úhlů 47° a 60°
• zajišťovací rastrové body na levé a pravé
straně 15°, 22,5°,31,6° a 45°

• pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového
tlakového odlitku
• standardně dovávaný sběrný sáček a adaptér
pro napojení vysavače
• laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
• upínka materiálu - horizontálně a vertikálně
použitelná
• možnost dovybavení LED lampou
(příslušenství obj.č. 0910065173)
• snadný transtport
• rozsáhlé příslušenství
Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/54 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Hmotnost 32,5 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profi ly, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser Cena s DPH.

Kapovací a pokosová pila KGS 254 Plus s pojezdem
• Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
• Metabo Quick systém - výměna kotouče bez
použití nářadí
• pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní
výstavbu
• vhodná k řezání dřeva, obkladových desek,
plastů a neželezných kovů
• stabilní, mobilní a robustní konstrukce
• zabudovaná regulace hloubky řezu
• oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
• ergonomické ovládací prvky, které lze všechny
ovládat z pracovní pozice
• vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
• stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
• dvoubodový systém odsávání pilin
• otočný stůl s přesným nastavením úhlů
(aretace na přednastavených úhlech)
• zajišťovací rastrové body na levé a pravé
straně 15°, 22,5°,31,6° a 45°

24.990,-

Obj. číslo 0102540300

• možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58° vpravo
• pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového
tlakového odlitku
• standardně dovávaný sběrný sáček a adaptér
pro napojení vysavače
• laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
• upínka materiálu - horizontálně a vertikálně
použitelná
• možnost dovybavení LED lampou
(příslušenství obj.č. 0910065173)
• snadný transtport
• rozsáhlé příslušenství
• boční rozšíření
Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/54 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Hmotnost 24 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profi ly, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser Cena s DPH.

Kapovací a pokosová pila KGS 315 Plus s pojezdem
• Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
• Metabo Quick systém - výměna kotouče bez
použití nářadí
• pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní
výstavbu
• vhodná k řezání dřeva, obkladových desek,
plastů a neželezných kovů
• stabilní, mobilní a robustní konstrukce
• zabudovaná regulace hloubky řezu
• oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
• ergonomické ovládací prvky, které lze všechny
ovládat z pracovní pozice
• vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
• stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní
pozice
• dvoubodový systém odsávání pilin
• otočný stůl s přesným nastavením úhlů
(aretace na přednastavených úhlech)
• zajišťovací rastrové body na levé a pravé
straně 15°, 22,5°,31,6° a 45°
• možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58° vpravo

Obj. číslo 0102540200

23.990,-

Obj. číslo 0103150000

• pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového
tlakového odlitku
• standardně dovávaný sběrný sáček a adaptér
pro napojení vysavače
• laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
• upínka materiálu - horizontálně a vertikálně
použitelná
• možnost dovybavení LED lampou
(příslušenství obj.č. 0910065173)
• snadný transtport
• rozsáhlé příslušenství
Max. šířka řezu 90°/45° 320 mm/223 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 120 mm/76 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Hmotnost 26 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (84 zubů), 2 integrovaná rozšíření
stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profi ly, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser Cena s DPH.

www.metabo.cz

29.990,-
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STOJAN STROJE
Stůl stroje KSU 250 Mobile
• s pojezdovou funkcí pro mobilní použití
• rozšíření stolu pro velké obrobky
• 2 nastavitelné pracovní výšky
• jednoduchý skládací mechanismus
• sklopný i namontovanou pilou
• univerzální stojan - lze použít veškeré pily
od renomovaných výrobců

Obj. číslo 6.31318.00
Celková délka 150 - 250 cm
Max. nosnost ve střední části 250 kg
Výška pracovního stolu 38 / 89 cm
Hmotnost 36 kg

NOVINKA

9.990,-

Cena s DPH.

Stůl pro stroje UMS
• pro optimální pracovní výšku
• kompatní složený rozměr
• výškově nastavitelná noha stolu
• dodáván smontován

Obj. číslo 6.31317.00
Pracovní výška 83 cm
Max. nosnost 250 kg
Hmotnost 12 kg

NOVINKA

Vhodné pro: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus,
KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift, DH 330

Stůl pro stroje KSU 400
• pro všechny pokosové pily Metabo
• lehká hliníková konstrukce
• možnost prodloužení až do 4m
• možnost výškového nastavení

2.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 0910066110
Max. zatížení 250 kg
Max. délka: 400 cm
Max. nosnost ve střední části: 250 kg
Hmotnost : 25 kg

Vhodné pro: KS 216/M, KGS 216, KGS 216/M, KGS 254, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254
Plus, KGS 254 I Plus, KGS 254/M, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, 303, 331, KGS 305, KS 210
Lasercut

9.990,-

Cena s DPH.

Pilové kotouče Metabo
Rychlý řez

– K rychlejšímu hrubému a středně jemnému řezání za plynulého posuvu a nízkého výkonu
– Dobré řezné vlastnosti při podélném řezání masivního dřeva
– Možnost použití i k úpravám stavebního dřeva s hřebíky a zbytky betonu
– Při řezání dřeva s nanesenou povrchovou úpravou nebo jiných kompozitních materiálů lze dosáhnout pouze kvality hrubého řezu

Precizní řez
– Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
– Pro velmi dobré výsledky řezání, čistý podélný i příčný řez do měkkého a tvrdého dřeva
– Velmi vhodné na masivní a vrstvené dřevo, surovou dřevotřísku, s povrchovou úpravou nebo dýhovanou, překližku, vrstvené materiály
– Je nezbytná výkonnější okružní pila
Multifunkční řez
– Univerzální použití pro náročné materiály
– Při vyšších nárocích na kvalitu řezu,např. laminát, plastové, hliníkové, měděné a mosazné profily
– Ideální k použití pro různé aplikace při úpravách interiérů
– Perfektní výsledky řezu i při příčném řezání surového dřeva, dýhovaných překližek a dřevotřísek nebo desek s povrchovou úpravou
– Je nezbytná velmi výkonná okružní pila

Pokosové pily

– Relativně pomalé řezání
Popis
Pilové kotouče pro KS 216, KS 216 Plus, KGS 216, KGS 216 Plus: 216mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 0°
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=60 FZ/TZ
Pilové kotouče pro TS 254, KS 254 Plus, KGS 254 a KGS 254 Plus: 254mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 5°neg.
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ 5°neg.
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ 5°neg.
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=40 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ
Pilové kotouče pro KS 305 Plus, KGS 305, KGS 315 Plus: 305 a 315mm kotouče
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=80 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ 5°neg.
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 1.8x30 T=84 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ 5°neg.
Pilové kotouče pro KGT 300 a 501
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=42 WZ 2NL
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=80 WZ 2NL
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 2.0x30 T=80FZ/TZ 5°neg.2NL
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Řez

Obj.č.

Cena

628009000
628041000
628083000

1 530 Kč
2 010 Kč
2 250 Kč

628220000
628221000
628222000
628223000
628025000
628059000
628093000

1 190 Kč
1 370 Kč
1 480 Kč
1 940 Kč
1 090 Kč
1 590 Kč
2 190 Kč

628054000
628055000
628091000
628058000
628092000

2 150 Kč
2 500 Kč
3 010 Kč
2 500 Kč
3 010 Kč

628046000
628087000
628088000

1 380 Kč
1 740 Kč
1 990 Kč

PILY SE SPODNÍM TAHEM
Kapovací, pokosové a stolní pily
Kapovací, pokosová a stolní pila KGT 300
• bleskurychlá přestavba z kapovacího režimu
na stolní režim
• vysoce výkonný univerzální motor
• snadná přeprava díky malé hmotnosti
• dvojité pokosové řezy do 45° díky naklopení
hlavy a integrovanému kulatému stolu
• hlava pily sklopná na obě strany
• jako stolní kotoučová pila, plynule výškově
nastavitelný pilový kotouč
• robustní a precizní konstrukce z hliníkového
odlitku
• integrované drážky pro připevnění prodloužení

Obj. číslo 0103300000

stolu bez použití nástroje
• stabilní paralelní doraz
Šířka řezu - kapovací režim 90/45°
170 mm/112 mm
Hloubka řezu- kapovací režim 90/45°
100 mm/66 mm
Výška řezu - stolní režim 0 - 55 mm
Max.výška řezu - stolní režim 90° 55 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Hmotnost 21 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (48 zubů), ochranný kryt,paralelní doraz

Kapovací, pokosová a stolní pila KGT 501
• kombinovaná montážní pila se třemi
funkcemi: kapovací pila, pokosová
pila a stolní stolní kotoučová pila
• bleskurychlá přestavba z kapovacího režimu
na stolní
• nejlepší kvalita řezu díky konstrukci odolné
proti zkrutu
• absolutně bezproblémová práce v jakémkoli
nastavení úhlu
• indukční motor – tichý a bezúdržbový
• elektronická motorová brzda
• stupnice k plynulému nastavení úhlu a pro
nastavitelné klidové polohy 90° a 45°
• jako stolní kotoučová pila, plynule výškově
nastavitelný pilový kotouč

23.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 0102505018

• robustní a precizní konstrukce z hliníkového
odlitku
• podstavec je pevně spojen s pilou
• sklopné nohy pro bezproblémovou práci
na podlaze
• stabilní paralelní doraz
Šířka řezu - 90/45° 210 mm/154 mm
Hloubka řezu - stolní režim 90° 3 - 81 mm
Výška řezu - stolní režim 90/45° 81 mm/54 mm
Šířka řezu - kapovací režim 90/45° 90/45°
60 mm/45 mm
Pilový kotouč Ø 250 x 30 mm
Hmotnost 45 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (34 zubů), ochranný kryt, paralelní doraz, sklopný podstavec

39.990,-

Cena s DPH.

Pily se spodním tahem
SPOLEČNÉ ZNAKY
• mobilní profesionální pily s funkcemi a přednostmi kapovacích,
pokosových pil, pil se spodním tahem a stolní kotoučové pily
• 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila se spodním tahem a stolní
kotoučová pila
• jako kompletní sada pro všestrannou a vysoce kvalitní práci
• mobilní díky malé hmotnosti
• motor s ochranou proti přetížení a technologií pozvolného rozběhu
• bleskurychlá přestavba z pokosové pily na stolní kotoučovou pilu
• na všechny strany stolu stroje nastavitelný, kvalitní a otočný

univerzální doraz pro pokosové a paralelní řezy
• plynule otočný a výškově nastavitelný pilový kotouč
• ntegrovaný, sklopný podstavec s nastavitelnou nohou
pro stabilitu
• přesné vedení obrobků z hliníkových profilů
• boční část z masivního ocelového plechu
• pro jednofázový střídavý proud

Pila se spodním tahem UK 290
• 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila
se spodním tahem a stolní kotoučová pila
• rozšířitelný systém

Obj. číslo 0102900000
Max. výška řezu 0 - 60 mm
Max. výška řezu 90/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 220 x 30 mm
Tažná délka 290 mm
Hmotnost 25 kg

Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální
doraz, rozevírací klín, posuvná tyč, přípojky zařízení k odsávání pilin

Cena s DPH.

Pila se spodním tahem UK 290 Set
• 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila se
spodním tahem a stolní kotoučová pila
• posuvné saně, rozšíření a prodloužení stolu
k přesnému řezání velkých obrobků

29.990,Obj. číslo 0192901000

Max. výška řezu 0 - 60 mm
Max. výška řezu 90/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 220 x 30 mm
Tažná délka 290 mm
Hmotnost 52 kg

Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální
doraz, dorazový profil 700 mm, rozevírací klín, posuvná tyč, zařízení k odsávání pilin, rozšíření stolu, paralelní
doraz, prodloužení stolu, posuvné saně

www.metabo.cz

Cena s DPH.

49.990,-
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PRECIZNÍ KOTOUČOVÉ PILY
Pila se spodním tahem UK 333
• silný, výkonný univerzální motor a regulace
otáček díky VC elektronice Metabo
• 8násobné uložení kuličkových ložisek
spodního tahu z hliníkového tlakového
odlitku pro maximální přesnost

Obj. číslo 0103330000
Výška řezu 0 - 70 mm
Max. výška řezu 90/45° 70 mm/49 mm
Pilový kotuč Ø 220 x 30 mm
Tažná délka 333 mm
Hmotnost 35,9 kg

Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec,
univerzální doraz, rozevírací klín, ukazatel výšky řezu, posuvná tyč, přípojky zařízení k odsávání pilin

39.990,-

Cena s DPH.

Precizní pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• možnost demontáže pro velké spektrum použití
• pro mobilní použití
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč

• sklopný pilový kotouč
• velkoplošný eloxovaný stůl z hliníkových lisovaných profilů

Precizní pila PK 200
• pro mobilní použití
• nízká hmotnost
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0102001001
Výška řezu 0 - 65 mm
Max. výška řezu 90/45° 65 mm/45 mm
Rychlost řezu 44 m/s
Pilový kotouč Ø 210 x 30 mm
Hmotnost 21 kg

Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (30 zubů), parallelní doraz,
úhlový doraz, odsávání

Cena s DPH.

Přesná okružní pila PK 255 - 2,5 WNB
• možnost rozsáhlého příslušenství
• pro mobilní použití
• vysoce výkonný univerzální motor
• krátké prodloužení stolu a podstavec součástí
dodávky
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
• sklopný pilový kotouč
• prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř.
FPH

21.990,-

Obj. číslo 0192552508
Výška řezu 0 - 80 mm
Max. výška řezu 90/45° 80 mm/53 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Pilový kotouč Ø 250 x 30 mm
Hmotnost 74 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (34 zubů), podstavec,
paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, přípojky zařízení pro odsávání pilin, posuvná tyč

Cena s DPH.

Přesná okružní pila PK 255 - 3,4 DNB

39.990,-

Obj. číslo 0192553407

• pro třífázový proud
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (34 zubů), podstavec,
paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, přípojky zařízení pro odsávání pilin, posuvná tyč
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Cena s DPH.

39.990,-

Přesné okružní pily/STOLNÍ PILY
Stolní pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč

• sklopný pilový kotouč

Stolni pila TS 254
• velmi kompaktní pila pro mobilní použití
• patentovaný hliníkový stojan
• pro mobilní použití - dvě pracovní výšky plus
pozice pro transport a uložení
• změna pracovní výšky je otázkou vteřin
• nejlehčí pila ve své třídě pil se stojanem
• měkký start a ochrana proti opětovnému
spuštění při výpadku el.proudu
• elektronická ochrana proti přetížení
• velmi rychlá motorová brzda
• pevný trubkový rám na všech 4 stranách
• vysoce výkonný univerzální motor
• precizní hřebenové nastavení úhlů
• přesné rozšíření stolu s dvojitým vedením
• úhlový doraz s dorazovým pravítkem
• zabudované rozšíření stolu
• integrované uložiště náhradního kotouče
• nohy stojanu - jako madla pro transport
• dvoubodové odsávání
• aretace vřetene bez použití nářadí
• pro jednofázový střídavý proud
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
• pila zahrnuje odsávací set - lze rovnou
pracovat

Obj. číslo 6.00668.00
Jmenovitý příkon 2.000 W
Max. otáčky 4.200 min
Rozměr stolu 670/ 970 x 715/995 mm
Výška řezu 0 - 87 mm
Max. výška řezu 90/45° 87 mm/50 mm
Pracovní výška 850 mm/ 355 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Rychlost řezu 56 m/s
Hmotnost 33,4 kg

Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

Rozsah dodávky: pilový kotouč pro precizní řez (40 zubů), parallelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu,
uložiště pilového kotouče, připojení pro odsávání, navíječ kabelu

Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=40 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ

628025000
628059000
628093000

Stolní pila TKHS 315 C - 2,0 WNB
• univerzální stolní okružní pila v základní
výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu
• ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu
podobných materiálů v dílně a na stavbě
• k sériovému zařízení pro odsávání pilin lze
připojit stroj k odsávání pilin nebo mokrý/
suchý vysavač
• univerzální doraz pro rovné řezy, použitelný
také jako posuvné saně
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
• sklopný pilový kotouč
• robustní konstrukce z ocelového plechu
s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
• podstavec a motor předmontované
• pro jednof. střídavý proud

24.990,-

Cena s DPH.

1 090 Kč
1 590 Kč
2 190 Kč

Obj. číslo 0103152000
Výška řezu 0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45° 85 mm/60 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 62 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí,
univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, přípojky pro odsávání pilin

Cena s DPH.

Stolní pila TKHS 315 C - 2,8 DNB

8.990,Obj. číslo 0103152100

• pro třífázový proud
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí,
univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, přípojky pro odsávání pilin

www.metabo.cz

Cena s DPH.

9.990,-
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STOLNÍ PILY/STAVEBNÍ PILY
Stolní pila TKHS 315 M - 3,1 WNB
• přesná stolní okružní pila s profesionálním
vybavením, rychle připravená pro každé použití
• ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu
podobných materiálů v dílně a na stavbě
• k sériovému zařízení pro odsávání pilin lze
připojit přístroj k odsávání pilin nebo mokrý/
suchý vysavač
• lehce pohyblivý úhlový doraz, použitelný také
jako posuvné saně
• stabilní paralelní doraz s excentrickým jištěním
• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
• sklopný pilový kotouč
• robustní konstrukce z ocelového plechu s
práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
• sklopné prodloužení stolu
• podstavec a motor předmontované
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0103153100
Výška řezu 0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45° 85 mm/53 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 75 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí,
paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, posuvná tyč

Cena s DPH.

Stolní pila TKHS 315 M - 4,2 DNB

18.990,Obj. číslo 0103153300

• pro třífázový proud
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí,
paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, posuvná tyč

Cena s DPH.

19.990,-

stavební pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• robustní stroj k profesionálnímu a univerzálnímu použití
• všechny stavební okružní pily Metabo odpovídají aktuální
evropské bezpečnostní normě EN 1870-1
• lehce pohyblivý bezpečnostní kryt pro optimální zakrytí pilového kotouče
• ochrana proti stříkající vodě
• stůl pily z pozinkovaného ocelového plechu
• na desce stolu je vyražena stupnice k polohování paralelního dorazu
• paralelní doraz s rychlým excentrickým upínáním
• posuvná tyč po ruce na paralelním dorazu

•
•
•
•
•
•

kyvný úhlový doraz s pokosnicí ve tvaru klínu
neopotřebitelná brzda motoru
ochrana proti přetížení motoru
podélný a příčný nosník na desce stolu pro vyšší tuhost
sklopné prodloužení stolu
robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem,
velmi odolná vůči zkrutu a korozi

Stavební pila BKS 400 Plus - 3,1 WNB

Obj. číslo 0104003000

• pro jednofázový střídavý proud
Výška řezu 127 mm
Rychlost řezu 58 m/s
Pilový kotouč Ø 400 x 30 mm
Hmotnost 88 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (28 zubů), paral. doraz,
úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

Stavební pila BKS 400 Plus - 4,2 DNB

29.990,-

Obj. číslo 0104004000

• pro třífázový proud

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (28 zubů), paral. doraz,
úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč
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Cena s DPH.

29.990,-

STAVEBNÍ PILY/HOBLOVKY
Stavební pila BKS 450 Plus - 5,5 DNB
• motor dimenzován k trvalému provozu
(výstupní výkon v režimu S1 100 %)
• pro třífázový proud

Obj. číslo 0104605000
Výška řezu 141 mm
Rychlost řezu 64 m/s
Pilový kotouč Ø 450 x 30 mm
Rozměry d x š x v 1.830 x 750 x 1.020 mm
Hmotnost 90 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (32 zubů), paral. doraz,
úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

Stavební pila BKH 450 Plus - 5,5 DNB
• patentovaná páčka výškového nastavení
pro lepší přizpůsobení řezanému materiálu,
tím dosaženo velmi čistého řezu a vyšší
bezpečnosti
• motor dimenzován k trvalému provozu
(výstupní výkon v režimu S1 100 %)
• pro třífázový proud

34.990,-

Obj. číslo 0104705000
Výška řezu 20 - 140 mm
Rychlost řezu 66 m/s
Pilový kotouč Ø 450 x 30 mm
Rozměry d x š x v 1.830 x 750 x 1.020 mm
Hmotnost 102 kg

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (32 zubů), paral. doraz,
úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

34.990,-

Hoblovky

Mobilní hoblovka DH 330 - 1,8 kW
• díky malé hmotnosti ideální k mobilnímu
použití
• boční nastavení hloubky se zaskočením
• velká délka stolu
• výkonný univerzální motor pro protahovací
pohon a rovnoměrné ohoblování plochy
• precizní nastavení tloušťky třísky pro rychlé
a přesné hoblování
• velký vstupní a výstupní stůl podporuje vedení
dlouhých materiálů; pro optimální výsledky
hoblování
• blokování hoblovacího ústrojí brání
neúmyslnému přestavení nastaveného úběru
třísek a zaručuje přesné výsledky práce
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0200033000
Úběr třísek 0 - 3 mm
Průchozí výška/šířka 152 mm/330 mm
Počet nožů 2
Rozměry d x š x v 579 x 857 x 574 mm
Stůl tloušťkovačky d x š 840 x 330 mm
Hmotnost 35 kg

Rozsah dodávky: 2 vestavěné výměnné hoblovací nože HSS, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Cena s DPH.

Hoblovka HC 260 C - 2,2 WNB
• k přesnému, úhlovému srovnávání surového
dřeva
• stabilní posuvový převod
• hoblovací stůl z masivní šedé litiny odolné
vůči oděru
• pohodlné nastavení výšky ruční klikou
• stůl srovnávačky z hliníkového odlitku
• hoblovací nože s dvojitým ostřím
• otočný srovnávací doraz 90°-45°
• prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř. FPH
• rozsáhlé příslušenství

19.990,-

Obj. číslo 0114026000
Úběr třísek
- srovnávačky 0 - 3 mm
průchozí výška/šířka 160 mm/260 mm
rychlost posuvu 5 m/min
Rozměry d x š x v 1.110 x 620 x 960 mm
Stůl tloušťkovačky d x š 400 x 260 mm
Otáčky nožového hřídele 6.500 /min
Hmotnost 71 kg

Rozsah dodávky: vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký otočný spojovací doraz,
kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

www.metabo.cz

Cena s DPH.

29.990,-
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HOBLOVKY/PÁSOVÉ PILY
Hoblovka HC 260 C - 2,8 DNB

Obj. číslo 0114026100

• prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř. FPH
• pro třífázový proud
Rozsah dodávky: vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký otočný spojovací doraz,
kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

29.990,-

Cena s DPH.

pásové pily
SPOLEČNÉ ZNAKY
• otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana bezpečnostními
koncovými spínači
• lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním kolečkem
• přesné vedení se třemi válečky HSS a pojistnými maticemi
z mosazi: nastavení bez použití nástrojů

• řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)
• velká výška řezu s ukazatelem
• velký, otočný stůl pily ze šedé litiny

Pásová pila BAS 260 Swift
• paralelní doraz s dlouhým profilem, vpředu
upnutý
• boustranně použitelné, integrovaná lupa
• úhlový doraz s měkkou rukojetí a zlepšenou
drážkou T k optimálnímu držení při práci
• řezání poloměrů pomocí kružítka
(příslušenství)
• velká výška řezu s ukazatelem
• stabilní konstrukce z ocelového plechu
• velký, otočný stůl pily ze šedé litiny
• jednoduchá a komfortní aretace stolu velkým
křídlovým šroubem
• odsávací adaptér pro všechny běžné průměry
odsávacích hadic Metabo

Obj. číslo 0090025100
• podpěrná noha pro optimální stabilitu
• široká paleta příslušenství
• pro jednofázový střídavý proud
Výška řezu 100 mm
Šířka průchodu 245 mm
Délka pilového pásu 1.712 mm
Rychlost řezu 690 m/min
Rozměry d x š x v 525 x 425 x 840 mm
Hmotnost 32,5 kg

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, opěrná noha, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková
vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm))

Cena s DPH.

Pásová pila BAS 317 Precision WNB se stolem
• vysoká přesnost a řezný výkon
• dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití
a různé materiály
• páčka pro rychlé uvolnění a výměnu pilového
listu a jednoduchou přestavbu na pásovou
brusku
• otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana
bezpečnostními koncovými spínači
• lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním
kolečkem
• ukazatel upnutí listu se stupnicí ke snadnému
odečtení skutečného upnutí listu
• přesné vedení se třemi válečky HSS
a pojistnými maticemi z mosazi; nastavení
bez použití nástrojů
• paralelní doraz s dlouhým profilem, vzadu
a vpředu upnutý. Oboustranně použitelné,
integrovaná lupa
• úhlový doraz s měkkou rukojetí a zlepšenou
drážkou T k optimálnímu držení při práci
• řezání poloměrů pomocí kružítk (příslušenství)

8.990,-

Obj. číslo 0090317000

• prašnost kontrolovaná podle GS
• velká výška řezu s ukazatelem
• stabilní konstrukce z ocelového plechu
• pohodlné a přesné nastavení úhlu stolu pily
-2° až 45° pomocí měkké rukojeti a patentovaného vedení s ozubeným věncem
• odsávací adaptér pro všechny běžné průměry
odsávacích hadic Metabo
• přihrádka na piliny
• široká paleta příslušenství
Výška řezu 165 mm
Šířka průchodu 305 mm
Délka pilového pásu 2.240 mm
Rozměry d x š x v 665 x 795 x 1.600 mm
Rychlost řezu 370/800 m/min
Hmotnost 70,5 kg

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková
vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm)

Cena s DPH.

Pásová pila BAS 317 Precision DNB se stolem

19.990,-

Obj. číslo 0090317100

• pro třífázový proud

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková
vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm)
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Cena s DPH.

19.990,-

PÁSOVÉ PILY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pásová pila BAS 505 Precision WNB
• vysoká preciznost a stabilita pro profesionální
použití
• vysoká přesnost a řezný výkon
• čtyři rychlosti řezu pro různé druhy použití
a různé materiály
• otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana
bezpečnostními koncovými spínači
• lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním
kolečkem
• ukazatel upnutí listu se stupnicí ke snadnému
odečtení skutečného upnutí listu
• přesné vedení se třemi válečky HSS
a pojistnými maticemi z mosazi; nastavení
bez použití nástrojů
• velké vyvážené válečky pásové pily, obložené pryží
• stabilní paralelní doraz
• řezání poloměrů pomocí kružítka
(příslušenství - není součástí)

Obj. číslo 6.05052.00
• prašnost kontrolovaná podle GS
• velká výška řezu s ukazatelem
• stabilní konstrukce z ocelového plechu
• stůl pily z šedé litiny podle bezpečnostní
normy DIN EN 1807, plynule sklopný do 20°
• velký, otočný stůl pily ze šedé litiny
• široká paleta příslušenství
Výška řezu 280 mm
Šířka průchodu 440 mm
Délka pilového pásu 3.380 mm
Rychlost řezu 408/965 m/min
Rozměry d x š x v 834 x 639 x 1.860 mm
Hmotnost 146 kg

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, odsávací adaptér (Ø 100 mm)

Cena s DPH.

Pásová pila BAS 505 Precision DNB

49.990,Obj. číslo 6.05053.00

• pro třífázový proud
Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, odsávací adaptér (Ø 100 mm)

Cena s DPH.

49.990,-

Rolny
SPOLEČNÉ ZNAKY
• k podepření dlouhých obrobků při řezání, frézování,
hoblování a vrtání

• stabilní, výškově nastavitelný a sklopný

Rolna RS 420

Obj. číslo 0910053353

• s lehkým chodem a vysoce zatížitelnými kolečky z ušlechtilé oceli

Šířka: 400 mm
Nosnost: 100 kg
Výška: 640 - 1.015 mm

Cena s DPH.

Rolna RS 420 G

2.990,Obj. číslo 0910053345

• s chromovanými kuličkovými ložisky s lehkým chodem
umožňuje i boční pohyby ideální na deskový materiál

Šířka: 520 mm
Nosnost: 100 kg
Výška: 640 - 1.015 mm

Cena s DPH.

Rolna RS 420 W

2.990,Obj. číslo 0910053361

• s chromovanými kuličkovými ložisky s lehkým během
nastavitelná lišta s kuličkovými ložisky umožňuje i boční pohyby
ideální na deskový materiál, kulaté a čtyřhranné obrobky

Šířka: 420 mm
Nosnost: 100 kg
Výška: 640 - 1.015 mm

Cena s DPH.

www.metabo.cz

3.490,-
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ODSÁVÁNÍ
odsávání
SPOLEČNÉ ZNAKY
• pro připojení ke všem dřevoobráběcím strojům
• zdravý vzduch na pracovišti: čistý vzduch – čistá práce
• pojízdný; podstavec zabezpečený proti převržení s podepřeným
pytlem na piliny
• vysoký odsávací výkon

• mobilní použití, snadné připojení
• široká paleta příslušenství
• přípojka sací hadice Ø 100 mm

Odsávání SPA 1200
• pro připojení ke všem dřevoobráběcím strojům
• zdravý vzduch na pracovišti: čistý vzduch – čistá
práce
• pojízdný; podstavec zabezpečený proti převržení
s podepřeným pytlem na piliny
• vysoký odsávací výkon
• mobilní použití, snadné připojení
• široká paleta příslušenství
• přípojka sací hadice Ø 100 mm
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 6.01205.00
• aerodynamicky tvarovaný ventilátor
z pevného plastu ABS pro vysoký sací výkon,
nízkou provozní hlučnost a dlouhou životnost
Max. podtlak 1.600 Pa
Max. objemový proud 900 m³/h
Objem pytle na piliny 65 l
Hmotnost 22 kg

NOVINKA

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm, filtrační vak, odpadní pytel

Cena s DPH.

Odsávání SPA 1702 W
• prachový filtr s certifikací BIA pro použití
v kategorii G
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0130170100
Max. podtlak 1.730 Pa
Max. objemový proud 1.010 m³/h
Objem pytle na piliny 90 l
Hmotnost 24 kg

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm

Cena s DPH.

Odsávání SPA 2002 W
• odsávání k zajištění čerstvého vzduchu, certifi
kovaný podle nového předpisu GS-HO-07
• splňuje požadavky na čistotu vzduchu
a bezpečnost.
• stálé udržování obsahu zbytkového prachu
na hodnotě 0,1 mg/m3 pro zdravý vzduch
na pracovišti
• schváleno bez dalších opatření pro komerční použití
• pro připojení k dřevoobráběcím strojům
• optimální poměr mezi objemovým proudem
a podtlakem pro lepší odsávací výkon
• efektivní předřazené odlučování
prostřednictívm technologie cyklónu

• manometr ke kontrole minimálního objemového proudu vzduchu
• snadné a účinné čištění filtru je možné
i během provozu
• plnicí nádoby s pojezdem pro snadnější
dstraňování pilin
• upínací páka pro rychlou výměnu pytlů
na piliny
Max. podtlak 2.124 Pa
Max. objemový proud 790 m³/h
Objem pytle na piliny 135 l
Hmotnost 114 kg

Cena s DPH.

Odsávání SPA 2002 D

69.990,-

Obj. číslo 0130200110
Hmotnost 116 kg

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm
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15.990,-

Obj. číslo 0130200100

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm

• jako SPA 2002 W, ale pro třífázový proud

8.990,-

Cena s DPH.

www.metabo.cz

69.990,-

KOMPRESORY
KOMPRESory BASIC
SPOLEČNÉ ZNAKY
• robustní pojízdné pístové kompresory, vhodné
pro drobné a rozmanité všestranné průmyslové využití
• pro jednofázový střídavý proud
• tepelná ochrana motoru
• tlakový spínač s náběhovým ventilem

• nádoba a pojízdný podstavec jsou potaženy
vrstvou plastu
• robustní velká kola
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
• konstruováno v souladu se směrnicemi CE

Kompresor BasicAir 250
• pro jednofázový střídavý proud
• robustní pojízdný pístový kompresor – vhodný
pro malé a všestranné profesionální využití
• tepelná ochrana motoru
• tlakový spínač s náběhovým ventilem
• redukční ventil s manometrem pro regulaci
pracovního tlaku
• přídavný manometr k měření tlaku v nádobě
• nádoba a pojízdný podstavec opatřeny

Obj. číslo 0230125000
plastovým povrchem
• masivní velká kola
• 10 let záruka na antikorozní ochranu tlakové nádoby
Sací výkon 240 l/min
Plnící výkon 140 l/min
Max. tlak 8 bar
Velikost tlakové nádoby 24 l
Hmotnost 28 kg
4.990,-

Cena s DPH.

Kompresor BasicAir 350
• pro jednofázový střídavý proud robustní
pojízdný pístový kompresor – vhodný pro
malé a všestranné profesionální využití
• tepelná ochrana motoru
• tlakový spínač s náběhovým ventilem
• redukční ventil s manometrem pro regulaci
pracovního tlaku
• přídavný manometr k měření tlaku v nádobě
• nádoba a pojízdný podstavec opatřeny
plastovým povrchem
• masivní velká kola

Obj. číslo 0230135000
• 10 let záruka na antikorozní ochranu tl. nádoby
• není nutná kontrola před uvedením do pro vozu
Sací výkon 290 l/min
Plnící výkon 165 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 50 l
Hmotnost 33,5 kg

11.990,-

Cena s DPH.

KOMPRESORY POWER
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kompaktní a mobilní pístový kompresor k profesionálnímu použití
jak v interiéru, tak na stavbách
• pro jednofázový střídavý proud
• armatury a ovládací prvky jsou chráněny v trubkovém rámu, jsou
dobře přehledné

• 2 manometry k regulaci pracovního tlaku a tlaku
v tlakové nádobě
• tepelná ochrana motoru
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
• konstruováno v souladu se směrnicemi CE

Kompresor Power 150
• bezolejový pístový kompresor, s inovační
technologií WPS
• redukční ventil pro regulaci pracovního tlaku
• tepelná ochrana motoru
• značkové rychlospojky
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
• konstruováno v souladu se směrnicemi CE
• přenosný montážní kompresor, ideální
ke sponkování a hřebíkování i profukování
potrubí

Obj. číslo 0230023204
• přeprava naležato
• pogumovaná rukojeť
• přísavné patky tlumí vibrace
Sací výkon 100 l/min
Plnící výkon 50 l/min
Max. tlak 8 bar
Velikost tlakové nádoby 3 l
Hmotnost 16 kg

Cena s DPH.

Kompresor PowerAir 350
• pro jednofázový střídavý proud
• tlakový spínač s přídavným velkým
rozběhovým ventilem pro dobrý rozběm
za chladného počasí
• gumové robustní kola a zatahovatelná rukojeť
pro mobilní použití
• žádné nutné zkoušky před použitím

11.990,Obj. číslo 0230135100

Sací výkon 290 l/min
Plnící výkon 165 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 23 l
Hmotnost 37 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

14.990,-
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KOMPRESORY
Kompresor PowerAir V 400
• kompaktní a mobilní pístový kompresor
k profesionálnímu použití jak v interiéru,
tak na stavbách
• pomaloběžný motor, mimořádně tichý, bez vibrací
• pro jednofázový střídavý proud
• tlakový spínač s přídavným velkým
rozběhovým ventilem pro dobrý rozběm
za chladného počasí
• 10 let záruka na antikorozni ochranu tlakové
nádoby

Obj. číslo 0230140000
Sací výkon 340 l/min
Plnící výkon 220 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 24 l
Hmotnost 47 kg

Cena s DPH.

22.990,-

KOMPRESory MEGA
SPOLEČNÉ ZNAKY
• spolehlivý pojízdný kompresor, poháněný klínovým řemenem,
osvědčený přístroj k výkonnému profesionálnímu použití
• robustní provedení, tichý chod a dlouhá životnost
• kompresor se 2 válci se stabilní ochrannou mřížkou řemene
• 2 manometry k regulaci pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě
• redukční ventil pro regulaci pracovního tlaku
• tepelná ochrana motoru

• 2 značkové rychlospojky
• tlakový spínač s náběhovým ventilem pro dobrý rozběh v chladu
• velká kola ke snadnému pojíždění
• konstruováno v souladu se směrnicemi CE
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění

Kompresor Mega 370/100 W
• robustní konstrukce s dlouhou životností
• dvouválcový kompresor se stabilní ochrannou
mřížkou řemene
• dva manometry pro regulování pracovního
tlaku a tlaku v nádobě
• tlakový spínač s náběhovým ventilem pro
dobrý rozběh v chladu
• velké, pogumované pneumatiky a rukojeť pro

Obj. číslo 0230137000
maximální pohyblivost
• vzdušník s povrchovou úpravou a pojistným ventilem
Sací výkon 250 l/min
Plnící výkon 170 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 90 l
Hmotnost 56 kg
Cena s DPH.

Kompresor Mega 370/100 D

19.990,-

Obj. číslo 0230137100

• pro třífázový proud

Cena s DPH.
Cena s DPH.

Kompresor Mega 490/50 W
• pro jednofázový střídavý proud
• redukční ventil
• tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
• velká kola ke snadnému pojíždění
• pogumovaná rukojeť

799,00
19.990,950,81

Obj. číslo 0230145000
Sací výkon 320 l/min
Plnící výkon 250 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 50 l
Hmotnost 46 kg

Cena s DPH.

Kompresor Mega 490/50 D

25.990,-

Obj. číslo 0230145100

• pro třífázový proud

Cena s DPH.
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799,00
25.990,950,81

KOMPRESORY
Kompresor Mega 490/100 W
•
•
•
•
•
•

pro jednofázový střídavý proud
redukční ventil
tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
tepelná ochrana motoru
až 3 značkové rychlospojky
tlakový spínač s náběhovým ventilem
pro dobrý rozběh v chladu
• velké, pogumované pneumatiky a rukojeť
pro maximální pohyblivost

Obj. číslo 0230145200
• vzdušník s povrchovou úpravou a pojistným
ventilem
Sací výkon 320 l/min
Plnící výkon 250 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 90 l
Hmotnost 56 kg

Cena s DPH.

Kompresor Mega 490/100 D

29.990,Obj. číslo 0230145300

• pro třífázový proud
Cena s DPH.

Kompresor Mega 500 W
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
• tlakový redukční ventil s jemným filtrem proti
kondenzátu a oleji
• přístrojový panel s dobře čitelnými mano
metry k měření pracovního tlaku a tlaku
v tlakové nádobě
• konstruováno v souladu se směrnicemi CE
• navíječka kabelu na rukojeti
• dodatečný chladič k menší tvorbě kondenzátu
• hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m
• tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
• pro jednofázový střídavý proud

29.990,Obj. číslo 0010050081

Sací výkon 380 l/min
Plnící výkon 280 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 60 l
Hmotnost 83 kg

Cena s DPH.

Kompresor Mega 500 D

36.990,Obj. číslo 0010056004

• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE s
měničem fází
Cena s DPH.

Kompresor Mega 600 D
• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE
s měničem fází
• přístrojový panel s dobře čitelnými mano
metry k měření pracovního tlaku a tlaku
v tlakové nádobě
• navíječka kabelu na rukojeti
• tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
• dodatečný chladič k menší tvorbě kondenzátu
• hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m

Obj. číslo 0010060338
Sací výkon 480 l/min
Plnící výkon 370 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 90 l
Hmotnost 103 kg

Cena s DPH.

Kompresor Mega 700 D
• spolehlivý pojízdný kompresor, poháněný
klínovým řemenem, osvědčený k výkonnému
profesionálnímu použití
• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE
s měničem fází
• robustní provedení, tichý chod a dlouhá
životnost
• 2 manometry k regulaci pracovního tlaku
a tlaku v tlakové nádobě
• tepelná ochrana motoru
• tlakový spínač s náběhovým ventilem

36.990,-

39.990,Obj. číslo 0010070058

• konstruováno v souladu se směrnicemi CE
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
• tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
• redukční ventil s filtrem proti kondenzátu a oleji
• hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m
Sací výkon 600 l/min
Plnící výkon 500 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 90 l
Hmotnost 119 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

54.990,-
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KOMPRESORY/SPONKOVAČKY/HŘEBÍKOVAČKY
Kompresor Mega 715 D
• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE
s měničem fází
• redukční ventil s jemným filtrem proti
kondenzátu a oleji
• přístrojový panel s dobře čitelnými
manometry k měření pracovního tlaku a tlaku
v tlakové nádobě
• hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m

Obj. číslo 0010071500
• tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou
• 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
Sací výkon 500 l/min
Plnící výkon 430 l/min
Max. tlak 15 bar
Velikost tlakové nádoby 90 l
Hmotnost 125 kg
Cena s DPH.

59.990,-

vzduchové sponkovačky / hřebíkovačky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou
a nenamáhavou práci

• snadná obsluha, nízká hmotnost

Vzduchová kombinovaná sponkovačka Kombi 32
• změna používání sponek a hřebíků bez
přestavby nástroje
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné velikosti sponek
a běžné hřebíky
• jednoduché odstraňování poruch otevřením
přední desky bez použití nástroje

Obj. číslo 0901054711

Spotřeba vzduchu na úder 0,52 l
Hmotnost 1 kg

Rozsah dodávky: 1000 narážecích hřebíků s hlavou SKN (30 mm), 1000 sponek 90/25, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchová kombinovaná sponkovačka Kombi 40/50
• změna používání sponek a hřebíků bez
přestavby nástroje
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné velikosti sponek
a běžné hřebíky
• jednoduché odstraňování poruch otevřením
přední desky bez použití nástroje

Obj. číslo 0901054720

Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l
Hmotnost 1,1 kg

Rozsah dodávky: plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchová sponkovačka KG 80/16
• ergonomická, lehká a snadno obsluhovatelná
• k nastřelování sponek
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné velikosti sponek
• k připevnění fólií, textilií, izolačního materiálu

Obj. číslo 0901054681

Cena s DPH.

Vzduchová sponkovačka KG 90/25

Obj. číslo 0901054690

Cena s DPH.

Vzduchová sponkovačka KG 90/40

5.990,Obj. číslo 0901054703

Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l
Hmotnost 0,93 kg

Rozsah dodávky: plastový kufr
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4.990,-

Spotřeba vzduchu na úder 0,52 l
Hmotnost 0,72 kg

Rozsah dodávky: sešívací sponky, 25 mm, plastový kufr

• k nastřelování sponek
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné velikosti sponek

8.990,-

Spotřeba vzduchu na úder 0,34 l
Hmotnost 0,78 kg

Rozsah dodávky: plastový kufr

• ergonomická, lehká a snadno obsluhovatelná
• k nastřelování sponek
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné velikosti sponek
• k upevnění prken pero/drážka, třískových
desek atd.
• s dotykovou pojistkou

6.990,-

Cena s DPH.

www.metabo.cz

8.990,-

vzduchové SPONKOVAČKY/-RÁZOVÉ UTAHOVÁKY
Vzduchová hřebíkovačka SKN 50
• k nastřelování hřebíků
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• snadná obsluha, nízká hmotnost
• vhodné pro všechny běžné hřebíky
• k upevnění soklových a ozdobných lišt
• s regulací hloubky zaražení
• s dotykovou pojistkou

Obj. číslo 0901054738
• s ochranou patkou, která brání poškození
obrobku
Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l
Hmotnost 0,92 kg

Rozsah dodávky: plastový kufr

Cena s DPH.

8.990,-

vzduchové rázové utahováky
Vzduchový rázový utahovák DSSW 360 Set
• robustní, kompaktní ompaktní konstrukce
• pravý/levý chod
• dvoustupňové nastavení utahovacího momentu
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
• příklepový mechanismus s dlouhou životností

Obj. číslo 6.04118.50

• k utahování šroubů kol
Spotřeba vzduchu 360 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Moment uvolnění/utahovací 360 Nm
Hmotnost 2 kg

Rozsah dodávky: prodloužení, 10 ks nástavců (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), nadržka na olej,
plastový kufr

NOVINKA

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2700
• výkonný rázový utahovák k výměně kol,
opravám a montáži
• vysoké otáčky, silný utahovací moment
• robustní, kompaktní konstrukce
• pravý/levý chod
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
• rázový utahovák s trvalým

Obj. číslo 0901059730
příklepem se sníženou hlučností a vibracemi
pro komfortní práci v lehkém průmyslu, v rámci
živnosti a v automobilovém průmyslu

Spotřeba vzduchu 400 l/min
Moment uvolnění/utahovací 670 Nm
Hmotnost 2,5 kg

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2900
• výkonný rázový utahovák k výměně kol,
opravám a montáži
• vysoké otáčky, silný utahovací moment
• robustní, kompaktní konstrukce
• pravý/levý chod
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
robustní rázový utahovák s dvojitým
příklepovým mechanismem s dlouhou

4.990,Obj. číslo 0901059748

životností pro spolehlivou práci, kontinuální
nárůst krouticího momentu u všech rychlých
montážních prací v pneuservisu, dílně
i v průmyslu
• dvoustupňové nastavení utahovacího momentu
Spotřeba vzduchu 400 l/min
Moment uvolnění/utahovací 740 Nm
Hmotnost 2,5 kg

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2850 K
• robustní rázový utahovák s dvojitým
příklepovým mechanismem s dlouhou
životností pro spolehlivou práci, kontinuální
nárůst krouticího momentu u všech rychlých
montážních prací v pneuservisu, dílně i v průmyslu
• výkonný rázový utahovák k výměně kol,
opravám a montáži
• vysoké otáčky, silný utahovací moment
• robustní, kompaktní konstrukce

1.990,-

5.490,Obj. číslo 0901063176

• pravý/levý chod
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
Spotřeba vzduchu 400 l/min
Moment uvolnění/utahovací 690 Nm
Hmotnost 1,94 kg

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

www.metabo.cz

Cena s DPH.

6.490,-
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vzduchové rázové utahováky
Vzduchový rázový utahovák 3/8" SR 1250 K
• rázový utahovák s trvalým příklepem se
sníženou hlučností a vibracemi pro komfortní
práci v lehkém průmyslu, v rámci živnosti
a v automobilovém průmyslu
• kryt je z rázuvzdorného plastu (composite
body): kompaktní tvar a nízká hmotnost
• třístupňové nastavení utahovacího momentu

Obj. číslo 0901063184

Spotřeba vzduchu 300 l/min
Moment uvolnění/utahovací 250 Nm
Hmotnost 1,08 kg

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 3/4" SR 3500
• výkonný rázový utahovák k výměně kol,
opravám a montáži
• vysoké otáčky, silný utahovací moment
• robustní, kompaktní konstrukce
• pravý/levý chod
• robustní rázový utahovák s dvojitým
příklepovým mechanismem s dlouhou
životností pro spolehlivou práci, kontinuální
nárůst krouticího momentu u všech rychlých

Obj. číslo 0901059756

montážních prací v pneuservisu, dílně
i v průmyslu
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
• třístupňové nastavení utahovacího momentu
Spotřeba vzduchu 600 l/min
Moment uvolnění/utahovací 1.490 Nm
Hmotnost 5,7 kg

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 1" SR 4500
• výkonný rázový utahovák k výměně kol,
opravám a montáži
• vysoké otáčky, silný utahovací moment
• robustní, kompaktní konstrukce
• pravý/levý chod
• robustní rázový utahovák s dvojitým
příklepovým mechanismem s dlouhou
životností pro spolehlivou práci, kontinuální
nárůst krouticího momentu u všech rychlých

montážních prací v pneuservisu, dílně
• ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
pro pohodlnou a nenamáhavou práci
• vedení odpadního vzduchu rukojetí
• třístupňové nastavení utahovacího momentu
Spotřeba vzduchu 600 l/min
Moment uvolnění/utahovací 1.490 Nm
Hmotnost 5,8 kg

Cena s DPH.

Vzduchový rázový utahovák 1" SR 4900 L
• pogumovaná ochrana tělesa příklepového
mechanizmu k bezpečnému odložení
• dvojitý příklepový mechanizmus s dlouhou
životností
Spotřeba vzduchu 630 l/min
Moment uvolnění/utahovací 2.200 Nm
Hmotnost 10,6 kg

Magnetický držák pro rázové utahováky
• příslušenství není součástí

Dostupnost:
únor 2013

1/2" sada ořechů 10ti dílná
• obsahuje: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,
22, 24 mm

Dostupnost:
únor 2013

3/4" sada ořechů 8mi dílná

1.690,Obj. číslo 6.28833.00

• obsahuje: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Dostupnost:
únor 2013

Cena s DPH.
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990,Obj. číslo 6.28831.00

Cena s DPH.

• vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
• pro rázové utahováky 1/2"
• délka 50mm

22.490,Obj. číslo 6.28848.00

Cena s DPH.

• vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
• pro rázové utahováky 1/2"
• délka 40 mm

15.990,Obj. číslo 0901063761

Cena s DPH.

• pro rázové utahováky 3/8" a 1"
• montáž na stěnu nebo na magnetický materiál
• délka 360 mm

14.990,Obj. číslo 0901059764

Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejnička, plastový kufr

• robustní a výkonný rázový utahovák pro
nejtěžší práce v pneuservisech
• ideální pro provoz autobusové dopravy,
spedice, zemědělství a průmysl
• prodloužené hnací vřeteno (délka 150 mm) pro
šroubování prohloubených ráfků
• změna směru otáčení vpravo/vlevo spínačem
• třístupňové nastavení utahovacího momentu
• přídavná rukojeť k lepší kontrole práce a obs luze

6.990,-

www.metabo.cz

3.490,-

Vzduchové RÁZOVÉ UTAKOVÁKY/ráčnové utahováky
vzduchové řáčnové utahováky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• kompaktní konstrukce

• pro veškeré šroubovací práce

Vzduchový ráčnový utahovák 1/4" RS 1100
• vhodný pro široký okruh použití
v automobilovém průmyslu
• úzký tvar umožňuje šroubování i na těžce
dostupných místech
• snadné nastavení směru otáčení na ráčnové hlavě
• kompaktní konstrukce
• pro všechny šroubovací práce: např. opravy
na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
• ergonomický, částečně pogumovaný
kryt: izolace proti chladu, bezpečné proti skluzu
a antivibrační rameno pro pohodlnou práci

Obj. číslo 0901063265

• výstup vzduchu s protihlukovou izolací
pro tichou práci odpadní vzduch je odváděn
dozadu za obrobek a pryč od obsluhy
• silný výkon, planetová převodovka s dlouhou
životností
Spotřeba vzduchu 390 l/min
Otáčky 280 /min
Moment uvolnění/utahovací 34 Nm
Hmotnost 0,53 kg

Rozsah dodávky: olejnička, násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

Vzduchový ráčnový utahovák DRS 68 Set
• kompaktní konstrukce
• kovové tělo
• pro všechny šroubovací práce: např. opravy
na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
• pravý/levý chod

3.990,Obj. číslo 6.041195.00

Spotřeba vzduchu 220 l/min
Pracovní tlak 6,2 l/min
Moment uvolnění/utahovací 68 Nm
Hmotnost 1,2 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: prodloužení, olejnička, kardan kloub, 7 ořechů (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, mm), spojka, plastový
kufr

Cena s DPH.

Vzduchový ráčnový utahovák 1/2" RS 4000
• pro všechny šroubovací práce: např. opravy na
automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
• ergonomický plastový kryt: izolace proti chladu,
bezpečné proti skluzu a antivibrační rameno
pro pohodlnou práci
• výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci
• silný výkon, planetová převodovka s dlouhou
životností
• otočné vedení odpadního vzduchu bočně na krytu

1.990,-

Obj. číslo 0901063273

Spotřeba vzduchu 490 l/min
Otáčky 160 /min
Moment uvolnění/utahovací 95 Nm
Hmotnost 1,2 kg

Rozsah dodávky: olejnička, násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

3.990,-

vzduchové utahováky
Vzduchový utahovák DS 14
• pistolový tvar
• rychlé přepnutí na pravý nebo levý chod

Obj. číslo 6.04117.00
Spotřeba vzduchu 340 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Otáčky 1.800 /min
Upínání 1/4" vnitřní šestihran
Max. točivý moment 14 Nm
Hmotnost 1,2 kg

NOVINKA

Cena s DPH.

2.990,-

Vzduchové vrtačky
Vzduchová vrtačka DB 10
• pravý chod
• kovové tělo
• velmi šikovný stroj k práci s vynaložením
minimální námahy
• rychlovýměnné sklíčidlo
• ergonomický tvar, pogumovaná rukojeť

Obj. číslo 6.04120.00
Spotřeba vzduchu 360 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Otáčky 1.800 /min
Rozsah sklíčidla 2 - 10 mm
Hmotnost 1,2 kg

NOVINKA
Cena s DPH.

www.metabo.cz

1.990,-
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vzduchové šroubováky/-vrtačky
Vzduchové pily na karoserie
Vzduchová pila na karoserie KS 6000 Set
• vhodné k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva
a sklolaminátů
• držení pilového listu pro přesné vedení listu,
vysoký výkon řezu, čisté hrany řezu a rychlá
výměna pilového listu • nastavitelný ochranný
držák, přesné nastavení hloubky řezu
• bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
• výstup vzduchu s tlumičem hluku dozadu
pro tichou a čistou práci
• stabilní plastový kryt: lehký, ergonomický,
izolovaný proti chladu, bez vibrací

Obj. číslo 0901061009
• optimální pohyblivost díky otočnému/sklopnému kloubu na vstupu vzduchun
Spotřeba vzduchu 470 l/min
Tlouštka řezu
hliník/ocel 3,26 mm/2,91 mm
Hmotnost 0,67 kg

Rozsah dodávky: 5 pilových listů (18 zubů, 24 zubů, 32 zubů), násuvná spojka 1/4", otočný/sklopný kloub na
vstupu vzduchu 1/4", lahvička s olejem, inbusový klíč 3 mm, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

VZDUCHOVá SEKACÍ KLADIVA
Vzduchové sekací kladivo DMH 30 Set
• vhodné pro opracování plechů a kamenů
• ideální k odsekávání omítky a obkladů
a pro lehké sekací práce
• lehké, šikovné sekací kladivo

Obj. číslo 6.04115.50
Spotřeba vzduchu 280 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Upínání 10 mm šestihran
Počet úderů 3.000 /min
Hmotnost 2,0 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: spojka 1/4", rychloupínací pružina, 4 sekáče, olejnička, pružina, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchové sekací kladivo MHS 5000 Set
• ideální pro práce na stavbách (zdivo, , cihly,
plynobeton)
• rychlovýměnné sklíčidlo pro snadnou
a rychlou výměnu sekáčů
• ergonomická, pogumovaná rukojeť pro vysoký
komfort obsluhy a bezpečné vedení, izolované
proti mrazu a s protiskluzovou úpravou
• mechanismus pohlcující zpětný ráz zabraňuje
silným vibracím a šetří klouby

Obj. číslo 0901063737
• otočný kloub chrání před zkroucením vedení
stlačeného vzduchu
• odpadní vzduch je veden směrem dolů
od obrobku a uživatele
Spotřeba vzduchu 330 l/min
Počet příklepů 2.900 /min
Hmotnost 1,73 kg

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, násuvná spojka 1/4", ochranné brýle, 3 sekáče, plastový kufr

Cena s DPH.

Vzduchové sekací kladivo MHS 5050 Set
• ideální pro práce na stavbách (zdivo, cihly,
plynobeton
• rychlovýměnné sklíčidlo pro snadnou
a rychlou výměnu sekáčů.
• ergonomická, pogumovaná rukojeť pro vysoký
komfort obsluhy a bezpečné vedení, izolované
proti mrazu a s protiskluzovou úpravou
• mechanismus pohlcující zpětný ráz zabraňuje
silným vibracím a šetří klouby
• otočný kloub chrání před zkroucením vedení
stlačeného vzduchu

5.990,-

Obj. číslo 0901063729
• odpadní vzduch je veden směrem dolů
od obrobku a uživatele
• dlouhý doraz pístu pro vysoký přenos síly
a efektivní práci
Spotřeba vzduchu 370 l/min
Počet příklepů 2.000 /min
Hmotnost 1,94 kg

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, násuvná spojka 1/4", ochranné brýle, 3 sekáče, plastový kufr
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1.990,-

www.metabo.cz

Cena s DPH.

6.990,-

vzduchová sekací kladiva
VZDUCHOVé PŘÍMé BRUSKy
SPOLEČNÉ ZNAKY
• k broušení, odhrotování, frézování a gravírování

• s bezpečnostní páčkou proti spuštění

Vzduchová přímá bruska DG 25 Set

Obj. číslo 6.04116.50

Spotřeba vzduchu 300 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Volnoběžné otáčky 25.000 /min
Hmotnost 0,45 kg

NOVINKA
Rozsah dodávky: 2 kleštiny (3 mm, 6 mm), 5 brusných tělísek (3 a 6 mm), násuvná spojka 1/4", plastový kufr

Vzduchová přímá bruksa STS 7000
• k broušení, odhrotování, frézování
• s bezpečnostní páčkou
• dlouhá životnost, výkonný a vysoce zatížitelný
válec z litiny s kuličkovým grafitem pro
profesionální práci
• zabudovaná regulace otáček
• variabilně nastavitelné množství vzduchu
• výstup vzduchu s tlumičem hluku dozadu
pro tichou práci

1.990,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 0901006040
• ergonomický kryt s protiskluzovou úpravou,
vysoký komfort a bezpečné vedení
Spotřeba vzduchu 570 l/min
Otáčky 20.000 /min
Hmotnost 0,55 kg

Rozsah dodávky: 2 otevřené klíče (13 mm, 16 mm), 2 upínací kleštiny (3 mm, 6 mm), násuvná spojka 1/4"

3.490,-

Cena s DPH.

vzduchové úhlové brusky
SPOLEČNÉ ZNAKY
• antivibrační rukojeť
• bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
• tlumič hluku, odpadní vzduch je veden
od obrobku a uživatele směrem dopředu

• odolné proti nízkým teplotám, téměř bez vibrací,
protiskluzové provedení

Vzduchová úhlová bruska WS 7400
• antivibrační rukojeť
• bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
• tlumič hluku, odpadní vzduch je veden
od obrobku uživatele směrem dopředu
• odolné proti nízkým teplotám, téměř bez
vibrací, protiskluzové provedení
• všestranné použití díky široké paletě
příslušenství

Obj. číslo 0901063710
Spotřeba vzduchu 400 l/min
Průměr kotouče 125 mm
Závit vřetene M 14
Hmotnost 1,8 kg

Rozsah dodávky: antivibrační rukojeť, ochranný kryt pro kotouč, násuvná spojka 1/4", otevřený klíč

Cena s DPH.

9.490,-

vzduchové excentrické brusky
Vzduchová excentrická bruska ES 7700
• univerzálně použitelné k broušení rovných
i zakřivených ploch, dřeva, plastů, neželezných
kovů a ocelového plechu
• antivibrační deska s vícesložkovým krytem:
stabilní, protiskluzová úprava, izolace proti
chladu
• opěrný talíř se 6 otvory v profesionálním
formátu (Ø 150 mm) se suchým zipem
• zabudované odsávání
• možnost externího odsávání
• pro suché i mokré broušení
• plynulá regulace otáček
• zabudovaný tlumič hluku

Obj. číslo 0901061017
• zapouzdřené kuličkové ložisko s dvojitou
drážkou, s trvalým mazáním a ochranou proti
brusnému prachu
• přesný rotor se samostavitelnými lamelami ze
speciálního plastu odolného vůči opotřebení
• všestranné použití díky široké paletě
příslušenství
Spotřeba vzduchu 550 l/min
Průměr kotouče-Ø 150 mm
Otáčky 12.000 /min
Hmotnost 0,96 kg

Rozsah dodávky: hadice pro odpadní vzduch (1,9 m), sáček na prach, otevřený klíč (21 mm), násuvná spojka
1/4"

www.metabo.cz

Cena s DPH.

7.990,-
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vzduchové úhlové brusky/-přímé brusky

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KE KOMPRESORŮM

vzduchové otryskávací pistole
SPOLEČNÉ ZNAKY
• k odstranění rzi a barev

Vzduchová otryskávací pistole SSA 176
• zásobování otryskávacím materiálem
z externích zásobníků

Obj. číslo 0901054509
Spotřeba vzduchu 300 - 400 l/min
Hmotnost 0,6 kg

Rozsah dodávky: nasávací hadice (3 m)

Cena s DPH.

Vzduchová otryskávací pistole SSP 166
• odstraňování rzi a zbytků barev
v rozích, na místech svarů a na menších
plochách

1.290,Obj. číslo 0901054517

Spotřeba vzduchu 300 l/min
Hmotnost 0,7 kg

Rozsah dodávky: kovová odsávací nádoba a tvrzená otryskávací tryska

Cena s DPH.

1.290,-

Vzduchové stříkací pistole
SPOLEČNÉ ZNAKY
• profesionální stříkací pistole na barvu pro perfektní výsledky
lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva

• ideální pro drobné opravy a úpravy

Vzduchová stříkací pistole FB 90
• kompaktní stříkací pistole pro malé plochy
• profesionální stříkací pistole na barvu pro
perfektní výsledky lakování v automobilovém
průmyslu nebo při ochraně dřeva
• přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy
• ideální pro drobné opravy a úpravy

Obj. číslo 0901056064
Spotřeba vzduchu 50 - 100 l/min
Hmotnost 0,2 kg

Rozsah dodávky: kulatá tryska Ø 1 mm, plastová nádoba 0,25 l
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Cena s DPH.

1.490,-

vzduchové stříkací pistole
Vzduchová stříkací pistole FB 150
• regulací množství barvy a vzduchu
• k nanášení základního nátěru a barev s různou
viskozitou  

Obj. číslo 0901003874
Spotřeba vzduchu 240 l/min
Hmotnost 0,6 kg

Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l

Cena s DPH.

Vzduchová stříkací pistole FB 2200
• profesionální stříkací pistole na barvu pro
perfektní výsledky lakování v automobilovém
průmyslu nebo při ochraně dřeva
• přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy
• s regulací množství barvy a vzduchu
• plynule nastavitelný kruhový nebo plochý
proud

Obj. číslo 0901054452
Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,75 kg

Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l

Cena s DPH.

Vzduchová stříkací pistole FB 2200 HVLP
• profesionální stříkací pistole na barvu pro
perfektní výsledky lakování v automobilovém
průmyslu nebo při ochraně dřeva
• přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy
• s regulací množství barvy a vzduchu
• plynule nastavitelný kruhový nebo plochý
proud nízký tlak při rozprašování zamezuje

2.490,Obj. číslo 0901054460

odrážení barevné mlhy: tím dochází
ke snížení spotřeby barvy
Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,75 kg

Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l

Cena s DPH.

Vzduchová stříkací pistole SB 200
• profesionální stříkací pistole na barvu pro
perfektní výsledky lakování v automobilovém
průmyslu nebo při ochraně dřeva
• přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy
• s regulací množství barvy a vzduchu
• k nanášení základního nátěru a barev s různou
viskozitou

1.490,-

3.490,Obj. číslo 0901003882

Spotřeba vzduchu 240 l/min
Hmotnost 0,7 kg

Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, kovová sací nádoba 1 l

Cena s DPH.

1.990,-

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK
SPOLEČNÉ ZNAKY
• ke kontrole a huštění pneumatik
• manometr s ochranou pryžovou vložkou

• se zástrčným ventilem

Měřící přístroj pro huštění pneumatik RF 100

Obj. číslo 0901026742

• ke kontrole a huštění pneumatik
• manometr s ochranou pryžovou vložkou
• se zástrčným ventilem
Hmotnost 0,45 kg

Rozsah dodávky: koncovka k huštění pneumatik a jehla pro míče

Cena s DPH.

Měřící přístroj pro huštění pneumatik RF 200

890,Obj. číslo 0901056188

• ke kontrole a huštění pneumatik
• manometr s ochranou pryžovou vložkou
• se zástrčným ventilem
Hmotnost 0,45 kg

Cena s DPH.
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1.490,-
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vzduchové pneuhustiče/-ofukovací pistole
Měřící přístroj pro huštění pneumatik RF 300
•
•
•
•
•

jednoduché použití s přesným manometrem
otočná plnicí hadice
ke kontrole a huštění pneumatik
manometr s ochranou pryžovou vložkou
se zástrčným ventilem

Obj. číslo 0901057249

Hmotnost 0,64 kg

3.990,-

Cena s DPH.

vzduchové ofukovací pistole
SPOLEČNÉ ZNAKY
• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či domě

• k rychlému čištění na velkých plochách a na těžko
dostupných místech

Vzduchová ofukovací pistole BP 60
• velmi lehká hliníková ofukovací pistole

Obj. číslo 0901026718
Spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min
Hmotnost 0,1 kg

Cena s DPH.

Vzduchová ofukovací pistole BP 70
• velmi lehká hliníková ofukovací pistole

Obj. číslo 0901026726
Spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min
Hmotnost 0,14 kg

Rozsah dodávky: prodloužení 210 mm

Cena s DPH.

Vzduchová ofukovací pistole BP 200
• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či v domě
• k rychlému čištění na velkých plochách a na
těžko dostupných místech
• kryt z plného plastu
• přesné dávkování stlačeného vzduchu

Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,12 kg

Cena s DPH.

Vzduchová ofukovací pistole BP 300
Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,12 kg

Cena s DPH.

Vzduchová ofukovací pistole BPA 150

390,Obj. číslo 0901057265

Spotřeba vzduchu 295 l/min
Hmotnost 0,26 kg

Rozsah dodávky: krátká tryska
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350,Obj. číslo 0901054614

Rozsah dodávky: Venturiho tryska

• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či v domě
• k rychlému čištění na velkých plochách a na
těžko dostupných místech
• provedení z lehkých kovů, kované z hliníku

290,Obj. číslo 0901054606

Rozsah dodávky: prodloužení 210 mm

• Venturiho tryska: 5násobně vyšší množství
vzduchu oproti běžným ofukovacím pistolím
• účinné a energeticky úsporné, protože princip
Venturiho trysky 2/3 nasává okolní vzduch
• široký proud vyfukovaného vzduchu s velkou
silou díky účinkům trysky

250,-

Cena s DPH.
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450,-

vzduchové stříkaci pistole
vzduchové stříkací pistole
SPOLEČNÉ ZNAKY
• stříkací pistole s všestrannými možnostmi využití

Vzduchová kombinovaná stříkací pistole UBS 820
• kombinovaná stříkací pistole s všestrannými
možnostmi využití
• ke konzervování dutin a k ochraně podvozku
proti korozi
• na běžné šroubové vložky (1l)

Obj. číslo 0901054479

Spotřeba vzduchu 180 l/min
Hmotnost 0,6 kg

Cena s DPH.

Vzduchová stříkací pistole SPP 161
• nanášení a postřik prostředků k čištění za
studena, mycích prostředků a stříkacích olejů
• k voskování, konzervování a impregnaci

690,Obj. číslo 0901054525

Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,8 kg

Cena s DPH.

690,-

vzduchové mycí a čistící pistole
Vzduchová mycí a čistící pistole WRP 61
• ideální k ostříkání a čištění velmi znečistěných dílů
• plynulá regulace množství vzduchu popř. vody
• s přípojkou vody; kompatibilní se všemi
běžnými násuvnými systémy

Obj. číslo 0901056110
Hmotnost 0,4 kg

Spotřeba vzduchu 130 l/min
Cena s DPH.

790,-

Vzduchové mazací pistole
Vzduchová maznice FP 8500
• vhodné pro běžné kartuše tuše (400 g) nebo
k plnění z nádob s tukem
• otočná nádoba s tukem 360°, snadná
manipulace na těžko dostupných místech
• chromovaná nádoba s tukem (odnímatelné dno)
• bez úniku materiálu – čistá a efektivní práce
• automatika: plynulé intervaly dávkování tuku
po dobu stisknutí spouště
• tlumení hluku
• s plnicím hrdlem a odvětrávacím ventilem
k plnění z externích nádob s tukem

Obj. číslo 0901060983
Pracovní tlak 2 - 10 bar
Spotřeba vzduchu pro Hub 0,4 l
Hmotnost 1,55 kg

Rozsah dodávky: tuhá mazací trubka 17 cm, ohebná mazací hadice 46 cm (18"), násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

1.990,-

vzduchové pistole na kartuše
Vzduchová pistole na kartuše KP 950
• pro běžné kartuše (310 ml)
• bez úniku materiálu
• rychlé odvzdušnění uvolněním páčky: brání
úniku materiálu
• plynulá regulace rychlosti k přesnému
dávkování materiálu

Obj. číslo 0901058911
Spotřeba vzduchu 65 l/min
Hmotnost 0,46 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

1.990,-
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hadice pro rozvod vzduchu
Navíječky hadic
Navíječka hadice SA 100
• s tlakovou hadicí 20 m
• s tkaninovou vložkou a násuvnou vsuvkou

Obj. číslo 0901054975
Délka: 20 m
Vnitřní-Ø: 9 mm
Vnější-Ø: 15 mm
Max. tlak: 15 bar
Hmotnost : 4 kg

2.490,-

Cena s DPH.

Hadicový buben ST 200, otočný
• s otočným kloubem 360°, vysoce ohebná PU
hadice

Obj. číslo 0901054568
Délka: 30 m
Vnitřní-Ø: 8,5 mm
Vnější-Ø: 12,5 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 8 kg
3.490,-

Cena s DPH.

Navíječka hadice SA 200, automatická
• možnost připevnění na stěnu a strop díky
držáku, snadná aretace a navinutí hadice
jednoduchým tažením. Vysoce ohebná PU
hadice, plastový kryt

Obj. číslo 0901054550
Délka: 8 m
Vnitřní-Ø: 8 mm
Vnější-Ø: 13 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 3,5 kg

2.990,-

Cena s DPH.

Navíječka hadice SA 300, automatická
• vysoce ohebná PU hadice odolná vůči 		
otěru, aretace a navíjení jednoduchým tažením,
kovový kryt, s rychlospojkou, násuvná spojka i
držák k upevnění na stěnu a strop

Obj. číslo 0901063427
Délka: 15 m
Vnitřní-Ø: 8 mm
Vnější-Ø: 12 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 8,57 kg
4.990,-

Cena s DPH.

rychlospojky ke vzduchovým hadicím
Provedení

Závit připojení

Balení

Cena

Obj.č.

1/4"

1

150 Kč

7802009083

3/8"

1

150 Kč

7802009091

1/2"
1/4"
3/8"
1/2"

1
1
1
1
1

150 Kč
150 Kč
150 Kč
160 Kč
160 Kč

7802009105
7801009055
7801009063
7801009071
7800009035

Hadicový nástavec 9 mm

1

160 Kč

7800009043

Hadicový nástavec 13 mm

1

160 Kč

7800009558

Rychlospojky
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Hadicový nástavec 6 mm

Dvojité koncovky
Hadicový nástavec 6 mm
Hadicový nástavec 9 mm

1/4"
3/8"

1
1

56 Kč
96 Kč

7806009185
7806034996

Hadicový nástavec 13 mm

1/2"

1

140 Kč

7806009207

1/4"
3/8"
1/4"
1/8"
3/8"

1
1
1
1
1

48 Kč
48 Kč
48 Kč
48 Kč
48 Kč

7803009117
7803009133
7803009125
7803010395
7803009141

Závitové nástrčné koncovky
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
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ZAHRADNÍ ČERPADLA/DOMÁCÍ VODÁRNY

ZAHRADNÍ
ČERPADLA
ZAHRADNÍ čerpadla
SPOLEČNÉ ZNAKY
• zavlažování zahrad
• čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody

• čerpání spodní vody

Zahradní čerpadlo P 3000 G
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače

Obj. číslo 0250300042
Max. dopravované množství 3.000 l/h
Max. výška sání 8,5 m
Max. dopravní výška 43 m
Hmotnost 14 kg

Jmenovitý příkon 900 W

Zahradní čerpadlo P 3300 S
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače

2.490,-

Cena s DPH.

Obj. číslo 0250330120
Jmenovitý příkon 1.100 W
Max. dopravované množství 3.300 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 45 m
Hmotnost 10,2 kg

3.590,-

Cena s DPH.

Zahradní čerpadlo P 4000 S
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače

Obj. číslo 0250400140
Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 10,5 kg

3.990,-

Cena s DPH.

Zahradní čerpadlo P 5500 M
• postřikování zahrad, až 4 postřikovače

Obj. číslo 0250550006
Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. dopravované množství 5.500 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 55 m
Hmotnost 12,3 kg

7.990,-

Cena s DPH.

DOMÁCÍ VODÁRNY
SPOLEČNÉ ZNAKY
• zavlažování zahrad
• automatické zásobování vodou v domě

• čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody
• pro jednofázový střídavý proud

Domácí vodárna HWW 3000/20 G
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0250300110
Jmenovitý příkon 900 W
Max. dopravované množství 3.000 l/h
Max. výška sání 8,5 m
Max. dopravní výška 43 m
Hmotnost 19 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

3.990,-
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DOMÁCÍ VODÁRNY
Domácí vodárna HWW 3000/20 S
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0250300120
Jmenovitý příkon 900 W
Max. dopravované množství 3.000 l/h
Max. výška sání 7 m
Max. dopravní výška 43 m
Hmotnost 16,8 kg

Cena s DPH.

Domácí vodárna HWW 4000/20 GL
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0250400150
Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 23 kg

Cena s DPH.

Domácí vodárna HWW 4000/20 S
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

Obj. číslo 0250400120

Domácí vodárna HWW 4000/20 S Plus
Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 18,3 kg

Domácí vodárna HWW 5500/20 M
Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. dopravované množství 5.500 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 55 m
Hmotnost 18,8 kg

Domácí vodárna HWW 5500/50 M
Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. dopravované množství 5.500 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 55 m
Hmotnost 24,9 kg

Domácí vodárna HV 1600/100 W

13.990,Obj. číslo 0250160003

Jmenovitý příkon 1.600 W
Max. dopravované množství 9.000 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 60 m
Hmotnost 48,5 kg

Cena s DPH.
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8.990,Obj. číslo 0250550022

Cena s DPH.

• postřikování zahrad, až 6 postřikovačů
• pro jednofázový střídavý proud

7.990,Obj. číslo 0250550014

Cena s DPH.

• postřikování zahrad, až 4 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

4.990,Obj. číslo 0250400130

Cena s DPH.

• postřikování zahrad, až 4 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

5.490,-

Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 18,3 kg

Cena s DPH.

• postřikování zahrad, až 3 postřikovače
• pro jednofázový střídavý proud

4.490,-

www.metabo.cz

19.990,-

DOMÁCÍ VODÁRNY/DOMÁCÍ AUTOMATY
Domácí vodárna HV 1600/100 D
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače
• pro třífázový proud

Obj. číslo 0250160011
Jmenovitý příkon 1.600 W
Max. dopravované množství 9.000 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 60 m
Hmotnost 48,5 kg

19.990,-

Cena s DPH.

DOMÁCÍ AUTOMATY
SPOLEČNÉ ZNAKY
• zavlažování zahrad
• čerpání spodní vody

• čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody
• automatické zásobování vodou v domě

Domácí automat HWA 3300 S
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače

Obj. číslo 0250330100
Jmenovitý příkon 1.100 W
Max. dopravované množství 3.300 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 45 m
Hmotnost 12,2 kg

Cena s DPH.

Domácí automat HWA 4000 S
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače

Obj. číslo 0250400100
Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 12,4 kg

Cena s DPH.

Domácí automat HWA 5500 M
• postřikování zahrad, až 4 postřikovače

6.490,-

7.490,Obj. číslo 0250550030

Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. dopravované množství 5.500 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška55 m
Hmotnost 12,5 kg

Cena s DPH.

9.990,-

PONORNÉ ČERPADLA NA ČISTOU VODU
SPOLEČNÉ ZNAKY
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody
v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo
zaplavených sklepech

• vhodné k zavlažování zahrad a travnatýchploch z vodních nádrží
• těleso z nárázuvzdorného plastu
• úhlový připojovací kus s multiadaptérem

Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 6600 (bez plováku)
• těleso z nárázuvzdorného plastu
• úhlový připojovací kus s multiadaptérem
• ergonomická rukojeť

Obj. číslo 0250660000

Jmenovitý příkon 250 W
Max. dopravované množství 6.600 l/min
Max. dopravní výška 6 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,3 kg

Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 8000 S
•
•
•
•

těleso z nárázuvzdorného plastu
úhlový připojovací kus s multiadaptérem
ergonomická rukojeť
plovákový spínač k automatickému provozu

2.190,Obj. číslo 0250800000

Jmenovitý příkon 350 W
Max. dopravované množství 8.000 l/h
Max. dopravní výška 7 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,3 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

2.490,-
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Ponorná čerpadla
Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 13000 S
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirku
laci čisté vody v nádobách, vodních nádržích,
plaveckých bazénech nebo zaplavených
sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač

Obj. číslo 0251300000

• těleso z rázuvzdorného plastu
• úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
• ergonomická rukojeť
Jmenovitý příkon 550 W
Max. dopravované množství 13.000 l/h
Max. dopravní výška 9,5 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 5 kg
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TPF 7000 S
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích,
plaveckých bazénech nebo zaplavených
sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží
• plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm
• plovákový spínač k automatickému provozu

Obj. číslo 0250800002

• regulace hladiny, plovákový spínač
• úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
Jmenovitý příkon 450 W
Max. dopravované množství 7.000 l/h
Max. dopravní výška 6 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,6 kg
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TPF 6600 SN
• kryt z nerezové ušlechtilé oceli
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a
cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních
nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží

4.390,-

3.990,Obj. číslo 0250660006

• plovákový spínač k automatickému provozu
• úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
Jmenovitý příkon 450 W
Max. dopravované množství 6.600 l/h
Max. dopravní výška 6 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,6 kg

• plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TP 7500 SI
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání
a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních
nádržích, plaveckých bazénech nebo
zaplavených sklepech
• plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm
• integrovaný plovákový spínač
• integrovaná zpětná klapka a automatické
ovzdušnění

Obj. číslo 0250750013

• bezproblémové použití v užších šachtách
(20 x 20 cm)
Jmenovitý příkon 300 W
Max. dopravované množství 7.500 l/h
Max. dopravní výška 6,5 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 4,2 kg
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TP 12000 SI
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání ání a
cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních
nádržích, plaveckých bazénech nebo
zaplavených sklepech
• plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm
• integrovaný plovákový spínač
• integrovaná zpětná klapka a automatické
ovzdušnění

Obj. číslo 0251200009

Jmenovitý příkon 600 W
Max. dopravované množství 11.700 l/h
Max. dopravní výška 9 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 5,1 kg

Tlakové ponorné čerpadlo TDP 7501 S

5.990,Obj. číslo 0250750100

utěsněné spoje
• těleso z nárázuvzdorného plastu
• multifunkční adaptér
• ergonomická rukojeť
Jmenovitý příkon 1.000 W
Max. dopravované množství 7.500 l/h
Max. dopravní výška 34 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 9,1 kg

Cena s DPH.

88 |

4.990,-

• bezproblémové použití v užších šachtách
(20 x 20 cm)

Cena s DPH.

• optimální k přímému provozu zavlažovacích
zařízení i pro zavlažování a postřikování
zahrad a trávníkových ploch hlubokých
zdrojů, studen nebo nádrží
• 3stupňové hnací ústrojí čerpadla zajišťuje
optimální zvyšování tlaku
• vhodné pro postřikování zahrady, až 3
postřikovače
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač
• integrovaná zpětná klapka spolehlivě brání
suchému chodu vodního potrubí
• masivní mosazný závit pro pevné a trvale

3.990,-

www.metabo.cz

7.990,-

ponorná čerpadla na znečistěnou vodu
ponorná čerpadla na znečištěnou vodu
SPOLEČNÉ ZNAKY
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo
znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých
bazénech nebo zaplavených sklepech

• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 7500 S
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání
a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody
v nádobách, vodních nádržích, plaveckých
bazénech nebo zaplavených sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač
• úhlový připojovací kus s multifunkčním

Obj. číslo 0250750000

adaptérem
• ergonomická rukojeť
• kryt z nárazuvzdorného plastu
Jmenovitý příkon 450 W
Max. dopravované množství 7.500 l/h
Max. dopravní výška 5 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,8 kg
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 15000 S
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání
a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v
nádobách, vodních nádržích, plaveckých
bazénech nebo zaplavených sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač
• úhlový připojovací kus s multifunkčním

Obj. číslo 0251500000

adaptérem
• ergonomická rukojeť
• kryt z nárazuvzdorného plastu
Jmenovitý příkon 850 W
Max. dopravované množství 15.000 l/h
Max. dopravní výška 9,5 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 6,5 kg
Cena s DPH.

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 18000 SN
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v nádobách,
vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo
zaplavených sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých
ploch z vodních nádrží
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač
• úhlový připojovací kus

2.590,-

4.990,Obj. číslo 0251800000

• kryt z nerezové ušlechtilé oceli
Jmenovitý příkon 1.100 W
Max. dopravované množství 18.000 l/h
Max. dopravní výška 11 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 7,8 kg

Cena s DPH.

7.990,-

KOMBINOVANÉ PONORNÉ ČERPADLA
SPOLEČNÉ ZNAKY
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté a znečištěné
vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo
zaplavených sklepech
• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
• multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté
nebo znečištěné vody
• plošné odsávání do 1 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo čisté vody)
• jednoduché a komfortní nastavení patky čerpadla na požadovanou funkci
• patka čerpadla v poloze dole: k čerpání čisté a znečištěné vody
V této poloze je také dosaženo maximálně možného dopravního
výkonu; patka čerpadla v poloze nahoře: k čerpání čisté vody. Tato
poloha je také určena pro provoz s plošným odsáváním

• pro funkci plošného odsávání může být plovákový spínač
z automatického provozu přestaven na manuální provoz
• plovákový spínač k automatickému provozu
• regulace hladiny, plovákový spínač
• volicími tlačítky přímo na síťovém spínači se jednoduše
a rychle provede přechod z automatického provozu
s plovákovým spínačem na manuální provoz k plošnému odsávání
• kryt z nárazuvzdorného plastu
• úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
• ergonomická rukojeť

Ponorné kombinované čerpadlo TPS 14000 S Combi
• pro hrubé nečistoty do velikosti osti zrna
30 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo na
znečištěnou vodu)

Obj. číslo 0251400000

Jmenovitý příkon 770 W
Max. dopravované množství 14.000 l/h
Max. dopravní výška 8,5 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 7,7 kg

Cena s DPH.

www.metabo.cz

4.990,-
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KOMBINOVANá ČERPADLA/HLUBINNá ČERPADLA
Ponorné kombinované čerpadlo TPS 16000 S Combi
• pro hrubé nečistoty do velikosti osti zrna
30 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo
na znečištěnou vodu)

Obj. číslo 0251600000

Jmenovitý příkon 970 W
Max. dopravované množství 16.000 l/h
Max. dopravní výška 9,5 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 7,8 kg

5.990,-

Cena s DPH.

Hlubinná čerpadla
SPOLEČNÉ ZNAKY
• velmi vhodné pro velké hloubky jako jsou vrtané studny nebo šachty
• integrovaný zpětný ventil: voda v hadici se nevrací zpět
do čerpadla
• kvalitní hlava čerpadla s mosaznou závitovou vložkou

a upevňovacími oky pro spouštěcí lano (výstup čerpadla 1")
• vhodné pro vrtané studny Ø 110 mm (4")
• připojovací kabel 22 m pro větší hloubku ponoru
• doporučujeme odborné instalovaní

Hlubinné čerpadlo TBP 4000 M
• 7stupňové hnací ústrojí čerpadla pro dopravní
výšku max. 55 m = tlak 5,5 bar
• tělo čerpadla z nerezové ušlechtilé oceli
a nárazuvzdorného plastu

Obj. číslo 0250400055
Jmenovitý příkon 750 W
Max. dopravované množství 3.800 l/h
Max. dopravní výška 55 m
Max. hloubka ponoru 20 m
Hmotnost 12 kg

Cena s DPH.

Hlubinné čerpadlo TBP 5000 M
• 8stupňové hnací ústrojí čerpadla
• pro dopravní výšku max. 60 m = tlak 6,0 bar
• kryt čerpadla z nerezové ušlechtilé oceli

9.990,Obj. číslo 0250500050

Jmenovitý příkon 1.000 W
Max. dopravované množství 5.000 l/h
Max. dopravní výška 60 m
Max. hloubka ponoru 20 m
Hmotnost 12,2 kg
Cena s DPH.

Spojka Storz

11.990,-

Obj. číslo 0903061375

• Storz spojka C=2" x 1 1/2" AG
• vhodné pro DP 18-5 SA
Cena s DPH.

Spojka Storz

690,Obj. číslo 6.28800.00

•Storz spojka C=2" x 2" AG
• vhodné pro SP 24-46 SG
Cena s DPH.

Spojka Storz s prodloužením
• Storz spojka C=2" x 1 1/2" AG s 100 mm
prodloužením

Obj. číslo 6.28801.00
• vhodné pro DP 28-10 S Inox

Cena s DPH.

Úhlová přípojka
• 1 1/2" IG x 1 1/2" AG
• vhodné pro DP 18-5 SA

790,-

790,Obj. číslo 0903064838

• nerezová ocel

Cena s DPH.

Úhlová přípojka

790,Obj. číslo 6.28802.00

• 2" IG x 2" AG
• vhodné pro SP 28-50 S Inox
• nerezová ocel
Cena s DPH.

90 |
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1.590,-

drenážní a staveništní čerpadla
drenážní čerpadla pro nepřetržitý provoz
Drenážní čerpadlo DP 18-5 SA
• pro efektivní čerpání velkého množství
odpadních vod, dešťové vody, podzemní vody
a vody na staveništích
• ideální chlazení motoru pomocí dopravovaného
média, i když je nízká hladina vody
• dvojité mechanické tešnění pro ideální ochranu
čerpadla i když čerpáte velmi znečišťěnou vodu
• samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující
ucpání
• vhodné pro trvalý provoz (S1)
• tělo čerpadla z hliníku
• plovák pro automatický režim
• tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost

Obj. číslo 6.04111.00
• vhodné pro mobilní i stacionárnímu použití
Jmenovitý příkon 800 W
Max. dopravované množství 18.000 l/h
Velikost volných částic 5mm
Max. dopravní výška 12 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Délka kabelu 10 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 10 kg

Rozsah dodávky: čerpadlo neobsahuje žádné příslušenství

NOVINKA

S1
Cena s DPH.

Drenážní čerpadlo DP 28-10 S INOX
• pro efektivní čerpání velkého množství
odpadních vod, dešťové vody, podzemní vody
a vody na staveništích
• ideální chlazení motoru pomocí dopravovaného média, i když je nízká hladina vody
• dvojité mechanické tešnění pro ideální
ochranu čerpadla i když čerpáte velmi
znečišťěnou vodu
• samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
• vhodné pro trvalý provoz (S1)
• tělo čerpadla z nerezové oceli
• plovák pro automatický režim
• tepelná ochrana motoru pro dlouhou
životnost

13.990,Obj. číslo 6.04112.00

Jmenovitý příkon 1.850 W
Max. dopravované množství 28.000 l/h
Velikost volných částic 10 mm
Max. dopravní výška 17 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 18,5 kg

NOVINKA

S1
Cena s DPH.

24.990,-

stavenišťní čerpadla pro nepřetržitý provoz
Staveništní čerpadlo SP 24-46 SG
• pro efektivní vyčerpávání sklepů, šachet a
prohlubní
• také pro čerpání odpadní a drenážní vody
v průmyslu i v domácnostech
• mechanické tešnění pro ochranu čerpadla
i když čerpáte velmi znečišťěnou vodu
• samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
• vhodné pro trvalý provoz (S1)
• tělo čerpadla z litiny
• plovák pro automatický režim
• tepelná ochrana motoru pro dlouhou
životnost
• vhodné pro mobilní i stacionární použití

Obj. číslo 6.04113.00
Jmenovitý příkon 900 W
Max. dopravované množství 24.000 l/h
Velikost volných částic 46 mm
Max. dopravní výška 9 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 18 kg

NOVINKA

S1
Cena s DPH.

Staveništní čerpadlo SP 28-50 S INOX
• pro efektivní vyčerpávání sklepů, šachet
a prohlubní
• také pro čerpání odpadní a drenážní vody
v průmyslu i v domácnostech
• pro velmi hrubé odpadní vody s velikostí
volných nečistot až do 50 mm
• dvojití mechanické tešnění pro ochranu
čerpadla i když čerpáte velmi znečišťěnou vodu
• samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující
ucpání
• vhodné pro trvalý provoz (S1)
• tělo čerpadla z nerezové oceli
• plovák pro automatický režim
• tepelná ochrana motoru pro dlouhou
životnost
• vhodné pro mobilní i stacionární použití

17.990,Obj. číslo 6.04114.00

Jmenovitý příkon 1.470 W
Max. dopravované množství 28.000 l/h
Velikost volných částic 50 mm
Max. dopravní výška 12 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 19,3 kg

NOVINKA

S1
Cena s DPH.

www.metabo.cz

21.990,-
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PŘEHLED KOMPRESORŮ A VHODNÉ POUŽITÍ

Přehled kompresorů

Typ

Sací výkon

Plnící výkon

Efektivní
dodávka
vzduchu

Max. tlak

Jmenovitý
příkon

Napětí

Objem
nádoby

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

bar

kW

V

l

ClassicAir 255

240

14,4

140

8,4

120

8

1,5

230

24

Basic 260

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

24

BasicAir 250

240

14,4

140

8,4

120

8

1,5

230

24

BasicAir 350

290

17,4

165

9,9

150

10

1,8

230

50

Basic 265

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

50

Power 260

235

14,1

125

8,1

110

8

1,5

230

4

PowerAir 350

290

17,4

165

9,9

150

10

1,8

230

23

PowerAir V 400

340

20,4

220

13,6

180

10

2,2

230

24

Power 150

100

6,0

50

3,0

46

8

0,75

230

3

Mega 350 W + D

290

17,4

195

11,7

165

10

2,2

230/400

50

Mega 370/100 W + D

250

15,0

170

10,2

150

10

1,7

230/400

90

Mega 490/50 W + D

320

19,2

250

15,0

220

10

2,4

230/400

50

Mega 490/100 W + D

320

19,2

250

15,0

220

10

2,4

230/400

90

Mega 500 W + D

380

22,8

280

16,8

240

10

2,8/2,9

230/400

60

Mega 600 D

480

28,8

370

22,2

330

10

3,8

400

90

Mega 700 D

600

36,0

500

30,0

440

10

4,6

400

90

Mega 715 D

500

30,0

430

25,8

360

15

4,2

400

90

92 |
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PŘEHLED KOMPRESORŮ A VHODNÉ POUŽITÍ

Jaký kompresor na jakou práci?

ClassicAir 255
•
•
–
–

–
–
–
–

•

•
•

Basic 260
•
•
–
–

–
–
–
–

•

•
•

BasicAir 250
•
•
–
–

–
–
–
–

•

•
•

BasicAir 350
•
•




–
–
–
•
•
•
•
•

Basic 265
•
•
–
–

–
–
–
–

•

•
•

Power 260
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•


•

PowerAir 350
•
•




–
–
–
•
•
•
•
•

PowerAir V 400
•
•
•

•

–
–
–
•
•
•
•
•

Power 150
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•


•

Mega 350 W + D
•
•
•

•

•
–
–
•
•
•
•
•

Mega 370/100 W + D
•
•
–
–

–
–
–
–

•

•
•

Mega 490/50 W + D
•
•
•
•
•

•
–
–
•
•
•
•
•

Mega 490/100 W + D
•
•
•
•
•

•
–
–
•
•
•
•
•

Mega 500 W + D
•
•
•
•
•

•
–

•
•
•
•
•

Mega 600 D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mega 700 D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mega 715 D

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

www.metabo.cz

Pro tento způsob použití

• velmi vhodné
 vhodné jen podmíněně
– nevhodné
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PŘEHLED ČERPADEL A APLIKACÍ

Jaké čerpadlo na jakou aplikaci použít?
Vyčerpávání

Zavlažování
zahrady

Zavlažování
zahrady
počet
rozstřikovačů

Čerpání,
vyčerpávání,
cirkulace čisté
vody

Automatické
zasobování
vodou v domě

Odčerpání,
vyčerpání,
cirkulace
čisté vody

Zahradní čerpadla
P 3000 G

•

•

2

•

–

–

P 3300 S

•

•

2

•

–

–

P 4000 S

•

•

3

•

–

–

P 5500 M

•

•

4

•

–

–

P 600/1600 W

•

•

6

•

–

–

HWW 3000/20 G

•

•

2

•

•

–

HWW 3000/20 S

•

•

2

•

•

–

HWW 4000/20 S

•

•

3

•

•

–

HWW 4000/20 GL

•

•

3

•

•

–

HWW 4000/20 S Plus

•

•

3

•

•

–

HWW 5500/20 M

•

•

4

•

•

–

Hww 5500/50 M

•

•

4

•

•

–

HV 1600/100 W

•

•

6

•

•

–

HV 1600/100 D

•

•

6

•

•

–

HWA 3300 S

•

•

2

•

•

–

HWA 4000 S

•

•

3

•

•

–

HWA 5500 M

•

•

4

•

•

–

TP 6600

–

•

–

–

–

•

TP 8000 S

–

•

–

–

–

•

TP 7500 SI

–

•

–

–

–

•

TP 12000 SI

–

•

–

–

–

•

TP 13000 S

–

•

–

–

–

•

TPF 7000 S

–

•

–

–

–

•

TPF 6600 SN

–

•

–

–

–

•

TDP 7501 S

–

•

3

–

–

•

PS 7500 S

–

•

–

–

–

•

PS 15000 S

–

•

–

–

–

•

PS 18000 SN

–

•

–

–

–

•

PS 24000 SG

–

•

–

–

–

•

TBP 4000 M

–

–

3

–

–

–

TBP 5000 M

–

–

3

–

–

–

TPS 14000 S Combi

–

•

–

–

–

•

TPS 16000 S Combi

–

•

–

–

–

•

Domácí vodárny

Domácí automaty

Ponorná čerpadla na čistou vodu

Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu

Čerpadla pro hlubinné studny

Kombinovaná ponorná čerpadla
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VÝŠKA SÁNÍ
Maximální výška, do které může být voda nasávána.
Tzn. výškový rozdíl mezi vodní hladinou
a čerpadlem.
Z fyzikálních důvodů je omezena na 8 m.
Plošné
čerpání

Čerpání z
hlubinných
zdrojů a studen

Odčerpání,
vyčerpání,
cirkulace čisté
a znečištěné
vody

Čerpání z
velkých hloubek,
např. vrtů,
šachet

DOPRAVNÍ VÝŠKA
Maximální výška, do které je voda v hadici 1"
vytlačena svisle nahoru. Z toho lze odvodit tlak:
10 metrů = 1 bar.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

do 2-3 mm

–

–

–

do 2-3 mm

–

–

–

–

–

–

–

do 2-3 mm

–

–

–

do 2-3 mm

–

–

–

–

•

–

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

•

–

•

–

•

–

•

–

–

•

–

–

–

•

–

DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ
Maximální množství vody, které může čerpadlo
dopravit. Uváděné údaje jsou uváděny u volného
výstupu z čerpadla bez hadice nebo jiných změn
průřezu hadice.

UŠLECHTILÁ OCEL »NEREZ«
Při provozu toalet, myček a praček by mělo být tělo
čerpadla z ušlechtilé oceli, aby bylo zabráněno
znečištění popř. poškození částicemi rzi.
Kryt čerpadla by měl být z ušlechtilé oceli, je-li
čerpadlo umístěno ve vlhké šachtě, sklepě nebo
chlévě.

SACÍ PŘÍPOJKA
Ze zásady by měla být 1" nebo větší.
Bezpodmínečně používat spojky se seřizovacím
kroužkem i hadice odolné vůči podtlaku.
Při utěsňování sacího potrubí dbejte zvýšené
opatrnosti! Nejsou-li spoje utěsněné, pak dochází
k nasávání vzduchu do sacího vedení!
Tím pádem není možné dopravovat vodu.
Před uvedením do provozu musí být těleso
čerpadla a sací vedení naplněny vodou.

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA
Hadice i pevně instalované pozinkované trubky,
měděné a plastové trubky použít s co největším
průměrem! Spojení mezi čerpadlem a pevně
instalovaným vodním potrubím by mělo být
provedeno pancéřovými hadicemi, aby bylo
zabráněno vibracím a přenášení zvuků v potrubí.

OBJEM NÁDOBY
Podle provedení - obsah 24, 50 nebo max. 100 litrů.
Čím větší obsah, tím méně spínacích intervalů.

www.metabo.cz
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akumulátorové články
JAKÉ akumulátorové články A Nabíječka PASUJÍ DO jakého AKU NÁŘADÍ?
Sortiment od roku 2009

Li-Ion akumulátorové články násuvné

14,4 V
1,5 Ah
Compact
6.25498

18 V
14,4 V
18 V
18 V
14,4 V
18 V
1,5 Ah
2,6 Ah
2,2 Ah
2,6 Ah
Power
Power
Compact Power Plus Power Plus Power Plus
Extreme
Extreme
6.25499
6.25456
6.25469
6.25457 6.25454 / 3,0 Ah 6.25455 / 3,0 Ah
NOVINKA
NOVINKA
6.25526 / 4,0 Ah 6.25527 / 4,0 Ah

Pro stroj

Obj. číslo

BS 14.4 Li

6.02135 / 6.02105

BS 18 Li

6.02136 / 6.02116

•

•

•

SB 18 Li

6.02190

•

•

•

BS 14.4 LT Impuls/Compact/Quick 6.02137 / 6.02107

•

•

•

•
•
•

•

•

BS 18 LT Impuls/Compact

6.02139

SB 14.4 LT Impuls

6.02140

•

SB 18 LT Impuls

6.02142

BS 14.4 LTX Impuls

6.02143

BS 18 LTX Impuls/Quick

6.02145 / 6.02109

SB 14,4 LTX Impuls

6.02146

SB 18 LTX Impuls

6.02148

SSD 14.4 LT

6.02125

•

SSW 14.4 LT

6.02126

•

SSD 18 LT

6.02127

•

•

•

SSW 18 LT

6.02128

•

•

•

ULA 14.4–18

6.02311

•

•

BHA 18 LT

6.00228

•

•

•

•

BHA 18 LT/LTX

6.00203

•

•

•

•

BHA 36 LTX Compact

6.00206

KSA 18 LTX

6.02268

•

•

•

•

ASE 18 LTX

6.02269

•

•

•

•

STA 18 LTX

6.02298

•

•

•

•

W 18 LTX 125

6.02174

•

•

•

•

•

•

•

•

6.02177/6.02203

Nabíječka

Obj. číslo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

všechny 18-V aku-Inox-stroje
AHS 36/AHS 36-65 V

•

•

•

ASC 30

6.27056

•

•

•

•

•

•

•

ASC 15

6.27292

•

•

•

•

•

•

•

DALŠÍ MODELY

Li-Ion
7,2 V/1,1 Ah
6.25485

Li-Ion
7,2 V/2,2 Ah
6.25487

NiCd
4,8 V/1,25 Ah
6.31858

NiCd
12 V/1,7 Ah
6.25452

Obj. číslo

BS 12 Ni Cd do roku 2013

6.02172.51

KHA 24

6.00190

•

A-MAG

6.00334

•

PowerTrimmer Li/Pro

6.00137/6.00138

•

•

PowerCutter Li/Pro

6.00087/6.00088

•

•

PowerMaxx Li/Pro

6.00068/6.00069

•

•

PowerMaxx (starý)

6.00059

PowerGrip Li (nový)

6.00077

•

•

PowerGrip (starý)

6.02410

PowerGrip svítilna

6.27000

všechny 10,8-V-stroje

•

•
•
•
•

Nabíječka

Obj. číslo

ASS 15 Plus

6.27283

Nabíječka 2 h, 4,8 V

6.27270

LC 40

6.27064

LC 60

6.27306

ASC 30

6.27056
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•

Další akumulátorové články

Li-Ion
NOVINKA
Li-Ion
10,8 V/1,5 Ah
Li-Ion
25,2 V/3,0 Ah
6.25439
10,8 V/4,0 Ah
6.25437
6.25585
10,8 V/3,0 Ah
6.25436
Pro stroj

36 V
1,5 Ah
Compact
6.25453

•

•
•
•

•
•

•
•

www.metabo.cz

Brusné kotouče

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Třída kvality oceli A 24 „Novoflex“
•
•
•
•
•

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

tvrdost: středně tvrdý
kvalitní novoflex s obzvláště příznivou cenou
univerzálně použitelný ve zpracování kovu
velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Provedení

Max. počet
otáček
/min

Balení

Obj.č

Cena za
kus

115 x 6 x 22,23

13.300

25

6.16429

48 Kč

115 x 6 x 22,23

12.200

25

6.16460

48 Kč

150 x 6 x 22,23

10.200

25

6.16464

72 Kč

180 x 6 x 22,23

8.500

10

6.16465

88 Kč

230 x 6 x 22,23

6.600

10

6.16468

180 Kč

• univerzální kotouč pro celkové zpracování
kovu
• obvzlášť vhodné pro odstranění otřepů
a páskového výbrusu, také pro opracování
odlitků
• tvrdost: tvrdý
• velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
• nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
Provedení

Max. počet
otáček
/min

Balení

Obj.č

Cena za
kus

115 x 6 x 22,23

13.300

25

6.16275

64 Kč

125 x 6 x 22,23

12.200

25

6.16486

64 Kč

150 x 6 x 22,23

10.200

25

6.16487

88 Kč

180 x 6 x 22,23

8.500

10

6.16277

120 Kč

230 x 6 x 22,23

6.600

10

6.16279

160 Kč

Třída A 36-O „Flexiamant Super“ Inox

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení

Max. počet
otáček
/min

Balení

Obj.č

Cena za
kus

115 x 6 x 22,23

13.300

25

6.16739

64 Kč

125 x 6 x 22,23

12.200

25

6.16747

64 Kč

150 x 6 x 22,23

10.200

25

6.16604

96 Kč

150 x 6 x 22,23

8.500

10

6.16610

112 Kč

230 x 6 x 22,23

6.600

10

6.16622

152 Kč

Obj.č

Cena

13.300

25

6.16442

40 Kč

12.200

25

6.16444

40 Kč

150 x 3 x 22,23

10.200

25

6.16448

48 Kč

180 x 3 x 22,23

8.500

25

6.16450

56 Kč

230 x 3 x 22,23

6.600

25

6.16452

80 Kč

Ocel třídy A 36-T „Flexiamant Super“ ocel
•
•
•
•
•

univerzální kotouč pro zpracování kovu
tvrdost: tvrdý
extrémě vysoký řezný výkon stroje u vysoké
životnosti díky použití speciálního korundu
lepší výsledky při použití úhlové brusky
s velkým výkonem
• nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
Provedení

Max. počet
otáček
/min

Balení

Obj.č.

Cena za
kus

115 x 2 x 22,23

13.300

25

6.16105

40 Kč

125 x 2 x 22,23

12.200

25

6.16107

48 Kč

150 x 2 x 22,23

10.200

25

6.16109

56 Kč

180 x 2 x 22,23

8.500

25

6.16111

72 Kč

230 x 2,5 x 22,23

6.600

25

6.16115

104 Kč

Třída A 60-R / A 46-R / A 30-R „Flexiarapid“ Inox
• tenký vysokovýkonný kotouč speciálně pro
nerezavějící, tenkostěnný materiál, jako např.
plechy, profily, dráty
• tvrdost: tvrdý
• velmi vysoký výkon řezu při vysoké životnosti
pomocí využití speciálních korundů
• menší spotřeba materiálu, šetří sílu, menší
zatížení stroje
• nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení

Max.
počet
otáček
/min

Balení

Obj.č.

Cena za
kus

A 60-R

115 x 1 x 22,23

13.300

25

6.16186

40 Kč

A 46-R

125 x 1 x 22,23

12.200

25

6.16187

48 Kč

A 60-R

115 x 1,6 x 22,23

13.300

25

6.16181

40 Kč

A 46-R

125 x 1,6 x 22,23

12.200

25

6.16182

48 Kč

A 30-R

150 x 1,6 x 22,23

10.200

25

6.16183

56 Kč

A 30-R

180 x 1,6 x 22,23

8.500

25

6.16184

64 Kč

A 30-R

230 x 1,9 x 22,23

6.600

25

6.16185

88 Kč

Třída A 46-U „Combinator“ Inox
• kombinované brusné kotouče pro dvě aplikace:
rychlé řezání a lehké odhrotování /
• univerzálně použít pro obrábění nerezových
ocelí a pro obecné kovoobrábění
• železo, síru a chlór-free (f + s + cl ≤ 0,1%)
• snížení mzdových nákladů z úspor výměny
kotoučů
• vyhněte se časové náročným výměnám
kotoučů
• nejvyšší kvality a bezpečnostních norem
• textilie vrstvy)
• provozní rychlost: 80 m/s

řezné kotouče
Třída kvality oceli A 30 „Novoflex“ ocel
• kvalitní novoflex s obzvláště výhodným
poměrem mezi výkonem a cenou
• tvrdost: středně tvrdý
• univerzálně použitelný v zpracování kovu
• velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
• nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Balení

115 x 2,5 x 22,23

Qualitätsklasse

• speciální podložka pro opracování oceli
odolné proti korozi
• železo- a nízký obsah síry < 0,1%
• tvrdost: měkký
• velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
• nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Max. počet
otáček
/min

125 x 2,5 x 22,23

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Ocel třídy A 24-T „Flexiamant Super“ocel

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Max. počet
otáček
/min

Balení

Obj.č.

115 x 1,9 x 22,23

13.200

25

6.16500

70 Kč

125 x 1,9 x 22,23

12.200

25

6.16501

80 Kč

www.metabo.cz

Provedeni

Cena za kus
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DIAMANTOVÉ KOTOUČE

Třída A 36-U / A 46-U / A 60-U „Flexiarapid Super“ Inox

Diamantové kotouče PROMOTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Třída
kvality

• segmentovaný univerzální diamantový kotouč
• výška segmentu 7 mm
• vhodné pro použití ve všech stavebních
• materiálech
• maximální pracovní rychlost 80 m/s

nejnovější generace super tenkých velmi
výkonných kotoučů speciálně pro ušlechtilou
zpracovanou ocel.
vysoký výkon řezu při velmi vysoké životnosti
pomocí použití speciálniho korundu
železo-, síra a chlór.
pro všechna nerez a kyselinám odolné ocele
(v2a, nirosta, inox), pružinová ocel, nástrojová ocel
nasaditelný ve výrobě letadel, výstavbě
nádrží, stavbě karoserie, skříňové konstrukce, …
kotouče tavné pily pro nehlučné, bez hrotů a přesné
dělení

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Provedení

Max.
počet
otáček
/min

Balení

Obj.č.

Cena za
kus

A 60-U

115 x 1 x 22,23

13.300

25

6.16216

48 Kč

A 46-U

115 x 1,6 x 22,23

13.300

25

6.16218

48 Kč

A 60-U

125 x 1 x 22,23

12.200

25

6.16220

48 Kč

A 46-U

125 x 1,6 x 22,23

12.200

25

6.16222

48 Kč

A 46-U

150 x 1,6 x 22,23

10.200

25

6.16224

80 Kč

A 46-U

180 x 1,6 x 22,23

8.500

25

6.16226

80 Kč

A 36-U

230 x 1,9 x 22,23

6.600

25

6.16228

112 Kč

Rozměr
kotouče

Balení

Obj.č.

Cena za kus

115 x 22.23 mm

1

6.24306

470 Kč

125 x 22.23 mm

1

6.24307

540 Kč

150 x 22.23 mm

1

6.24308

830 Kč

180 x 22.23 mm

1

6.24309

950 Kč

230 x 22.23 mm

1

6.24310

1.140 Kč

Lamelové brusné kotouče „Novoflex
•
•
•
•

vhodné pro broušení veškerého kovového materiálu
dobrý poměr výkon a cena
vhodný pro opracovnání nerezavějící oceli
provozní rychlost: 80 m/s

Třída A 30 - R /A 36 -S „Flexiamant Super“ ocel
•
•
•
•

Průměr
x vrtání
mm

velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
tvrdé provedení pro výkonné stroje
a-36 s s vnitřní tkaninou k rychlému řezání
provozní rychlost: 80 m/s

Zrnitost

Provedení

Balení

Obj.č.

Cena
za kus

115 x 22,23

P 40

šikmý

10

6.23175

80 Kč

115 x 22,23

P 60

šikmý

10

6.23176

80 Kč

Průměr
x tloušťka
x vrtání
mm

Max. počet
otáček
/min

Balení

350 x 3 x 25,4

4.365

10

6.16327

240 Kč

350 x 3 x 25,4

4.365

10

6.16339

270 Kč

125 x 22,23

P 80

šikmý

10

6.23197

96 Kč

350 x 3 x 25,4

4.365

10

6.16338

240 Kč

125 x 22,23

P120

šikmý

10

6.23198

96 Kč
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Obj.č.

Cena za
kus

115 x 22,23

P 80

šikmý

10

6.23177

80 Kč

115 x 22,23

P120

šikmý

10

6.23178

80 Kč

125 x 22,23

P 40

šikmý

10

6.23195

96 Kč

125 x 22,23

P 60

šikmý

10

6.23196

96 Kč
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TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ
VRTÁK, SDS-PLUS, PRO 4, 2 BŘITY
průměr
mm

pracovní
délka
mm

celková
délka
mm

obj.č.

4

50

110

6.31780

5

50

110

6.31820

5

80

140

5

100

160

5

150

5,5

50

5,5

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ
VRTÁK, SDS-PLUS, PRO 4, 2 BŘITY
průměr
mm

pracovní
délka
mm

celková
délka
mm

obj.č.

110 Kč

10

200

260

6.31840

210 Kč

96 Kč

10

250

310

6.31841

250 Kč

6.30511

96 Kč

10

400

450

6.30519

460 Kč

6.31821

110 Kč

10

550

600

6.31793

580 Kč

210

6.31864

147 Kč

10

950

1.000

6.31794

1700 Kč

110

6.31822

100 Kč

11

100

160

6.31842

170 Kč

100

160

6.31823

117 Kč

11

200

260

6.31843

240 Kč

6

50

110

6.31824

96 Kč

12

100

160

6.31844

180 Kč

6

100

160

6.31825

100 Kč

12

150

210

6.31845

210 Kč

6

150

210

6.31826

140 Kč

12

200

260

6.31846

260 Kč

6

200

260

6.31866

190 Kč

12

410

450

6.30526

460 Kč

6,5

50

110

6.31827

100 Kč

12

550

600

6.30527

660 Kč

6,5

100

160

6.31828

120 Kč

12

950

1.000

6.31797

1 890 Kč

6,5

150

210

6.31879

190 Kč

13

100

160

6.31847

220 Kč

6,5

200

260

6.31876

220 Kč

13

200

260

6.31848

300 Kč

6,5

250

310

6.31868

240 Kč

14

100

160

6.31849

230 Kč

6,5

350

400

6.31785

420 Kč

14

150

210

6.31850

260 Kč

7

50

110

6.31829

110 Kč

14

200

260

6.31851

310 Kč

7

100

160

6.31830

120 Kč

14

250

310

6.31852

420 Kč

7

150

210

6.31831

180 Kč

14

400

450

6.31801

530 Kč

8

50

110

6.31832

110 Kč

14

550

600

6.30528

770 Kč

8

100

160

6.31833

120 Kč

14

950

1.000

6.31802

2060 Kč

8

150

210

6.31834

140 Kč

15

200

260

6.31853

350 Kč

8

200

260

6.31835

190 Kč

15

400

450

6.31803

710 Kč

8

400

460

6.31788

460 Kč

16

100

160

6.31854

310 Kč

8

550

600

6.31789

600 Kč

16

150

210

6.31855

340 Kč

9

150

210

6.31836

170 Kč

16

250

310

6.31856

470 Kč

10

50

110

6.31837

130 Kč

16

400

450

6.30531

620 Kč

10

100

160

6.31838

140 Kč

16

550

600

6.30532

890 Kč

10

150

210

6.31839

180 Kč

16

750

800

6.31804

1 380 Kč

16

950

1.000

6.31805

2180 Kč

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ
VRTÁK, SDS-PLUS, 2 BŘITY
průměr
mm

pracovní
délka
mm

celková
délka
mm

obj.č.

18

150

200

6.30533

18

250

300

6.31806

sds pLUS

Cena

Cena

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ
VRTÁK, SDS-PLUS, 2 BŘITY

Cena

průměr
mm

pracovní
délka
mm

celková
délka
mm

obj.č.

Cena

510 Kč

22

200

250

6.30538

690 Kč

22

400

450

6.30539

960 Kč

550

600

6.31811

1440 Kč

770 Kč

18

400

450

6.30589

820 Kč

22

18

550

600

6.31807

1 140 Kč

22

950

1.000

6.31812

2 560 Kč

18

950

1.000

6.31808

2 300 Kč

23

200

250

6.31813

1 140 Kč

19

150

200

6.30534

640 Kč

24

200

250

6.30540

980 Kč

19

400

450

6.30535

770 Kč

24

400

450

6.30541

1 180 Kč

20

150

200

6.30536

670 Kč

25

200

250

6.31814

1 090 Kč

20

250

300

6.30590

790 Kč

25

400

450

6.30549

1 380 Kč

20

400

450

6.30537

920 Kč

25

550

600

6.31815

1 930 Kč

20

550

600

6.31809

1 220 Kč

25

950

1.000

6.31816

2 740 Kč

20

950

1.000

6.31810

2 280 Kč

26

200

250

6.30542

1 020 Kč

26

400

450

6.30548

1 300 Kč
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NOVINKA

Sada bitů "Promotion"
s ráčnou, 26dílná souprava

Box s bity "Promotion"
71dílná souprava

HSS-R Sada vrtáků
"Promotion", 25dílná

Cena

790 Kč

Cena

990 Kč

Cena

490 Kč

Obj.č.

6.3042600

Obj.č.

6.3042500

Obj.č.

6.2715200

Sada bitů a vrtáků I.
17dílná

Box s bity "Promotion"
55dílná souprava

HSS-G sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena

960 Kč

Cena

790 Kč

Cena

490 Kč

Obj.č.

6.3045100

Obj.č.

6.3042100

Obj.č.

6.2715300

Sada bitů a vrtáků II.
15dílná

Box s bity "Promotion"
32dílná souprava

HSS-G sada vrtáků
"Promotion", 25dílná

Cena

600 Kč

Cena

490 Kč

Cena

900 Kč

Obj.č.

6.3045200

Obj.č.

6.3044500

Obj.č.

6.2715400

Sada bitů a vrtáků III.
15dílná

Box s bity "Promotion"
15dílná souprava

HSS-TIN sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena

840 Kč

Cena

290 Kč

Cena

499 Kč

Obj.č.

6.3045300

Obj.č.

6.3042700

Obj.č.

6.2715600

www.metabo.com

HSS-R sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Sada bitů IV.
20dílná

HSS-CO sada vrtáků
"Promotion", 19dílná

Cena

360 Kč

Cena

250 Kč

Cena

999 Kč

Obj.č.

6.3045400

Obj.č.

6.2715100

Obj.č.

6.2715700

TechnickÉ PORADENSTVÍ:
www.metabo.com

V případě technických dotazů, či předvedení strojů

www.metabo.com

Váš autorizovaný prodejce:

ve Vaší firmě nás neváhejte kontaktovat:.
Technické poradenství:
Radek Peroutka
tel.: +420 602 110 686
radek.peroutka@metabo.cz
Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 1. 2013.

Obrázky mohou být pouze ilustrační. Změny ve smyslu technického vývoje, cen a designu, jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny.
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