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BATERYJNE
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MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo (mm) 13 / 50 
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)    8 x 100 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 64 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1600 
WAgA (kg) 2,1 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 234

DS18DL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo (mm) 13 / 45 
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 52 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1500 
WAgA (kg) 2
dłUgość CAłkoWitA (mm)  234

DS14DL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

urządzenia bateryjne

| 12 V / 12 mm / 26 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip |  
dwubiegowa przekładnia | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające 
na dokładny dobór siły dokręcania | 30-minutowa uniwersalna ładowarka UC18yg | hak regulowany  
w   pięciu   pozycjach   z   miejscem   na   bit | w   skład   zestawu   wchodzą:   wkrętarka,   latarka,   ładowarka,   baterie   2 x 1,4 / 2,0  Ah  
i zestaw bitów

MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo (mm) 12 / 25
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoWyCh (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm) 5,8 x 63 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 26
NAPięCie elektryCZNe (V) 12
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-350/1050
WAgA (kg) 1,5
dłUgość CAłkoWitA (mm) 198

DS12DVF3/SET (2,0 Ah) 
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

| 14,4 V / 12  mm  /  34  Nm | elektryczny  hamulec  zwiększający  efektywność  pracy | rękojeść  typu Soft grip | dwubie-
gowa przekładnia | możliwość  zmiany kierunku obrotów (P/l) | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny 
dobór siły dokręcania | 30-minutowa uniwersalna ładowarka UC18yg | hak regulowany w pięciu pozycjach  
z miejscem na bit | w skład zestawu wchodzą: wkrętarka, latarka, ładowarka, baterie 2 x 1,4 Ah i zestaw 
bitów 

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 12 / 30
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoW. (mm)  6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm) 6,2 x 63 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 34
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1200
WAgA (kg) 1,8 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 210

DS14DVF3/SET (1,4 Ah)
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

| 13 mm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | wkręcanie / wiercenie | maks. moment obrotowy 52 Nm |  
elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | automatyczna blokada wrzeciona - szybka wymiana 
osprzętu | doskonale chłodzony nowoczesny silnik z wymiennymi szczotkami | kompaktowa obudowa, 
rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit | wyposażenie 
standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa

| 13 mm / 18 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | wkręcanie / wiercenie | maks. moment obrotowy 64 Nm |  
elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | automatyczna blokada wrzeciona - szybka wymiana 
osprzętu | doskonale chłodzony nowoczesny silnik z wymiennymi szczotkami | kompaktowa obudowa, 
rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit | wyposażenie 
standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa



| 18 V / 12 mm / 41 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip |  
22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | dwubiegowa przekładnia |  
30-minutowa uniwersalna ładowarka UC18ygl | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit |  
w skład zestawu wchodzą: wkrętarka, ładowarka, baterie 2 x 1,5 Ah 

7urządzenia bateryjne

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 38
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoWyCh (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 45
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1200
WAgA (kg) 2
dłUgość CAłkoWitA (mm) 210

DS18DVF3/SET (1,4 Ah)
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

| 18 V / 12 mm / 45 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip |  
22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | dwubiegowa przekładnia | 
możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | 30-minutowa uniwersalna ładowarka UC18yg | hak regulo-
wany w pięciu pozycjach z miejscem na bit | w skład zestawu wchodzą: wkrętarka, latarka, ładowarka,  
baterie 2 x 1,4 Ah i zestaw bitów 

| 12 V / 13 mm / 36 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip 
| dwubiegowa przekładnia | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania| 
płynna regulacja prędkości obrotowej | automatyczna blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę osprzętu | 
możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny i żywotny silnik | nowa praktyczna walizka 
z miejscem na osprzęt | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, walizka transportowa

DS12DVB2 (2,0 Ah)
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 32
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoWyCh (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 38 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 36
NAPięCie elektryCZNe (V) 12
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-350/1300
WAgA (kg) 1,9
dłUgość CAłkoWitA (mm) 231

DS14DFL (1,5 Ah) „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

DS18DFL (1,5 Ah) „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 12 / 30
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoWyCh (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt.do dreWNA (mm)  6 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 31
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1200
WAgA (kg) 1,6
dłUgość CAłkoWitA (mm) 210

| 14,4 V / 12 mm / 31 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip |  
22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | dwubiegowa przekładnia |  
30-minutowa uniwersalna ładowarka UC18ygl | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit |  
w skład zestawu wchodzą: wkrętarka, ładowarka, baterie 2 x 1,5 Ah 

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 38
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoWyCh (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 41
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1200
WAgA (kg) 1,7
dłUgość CAłkoWitA (mm) 220

1
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MODEL JM DB3DL DB10D DS12DVF3 DS14DVF3 DS18DVF3 DS14DFL DS18DFL

MAkS. średNiCA  WierCeNiA W StAli mm 3 6 12 12 13 12 13

MAkS. średNiCA  WierCeNiA W dreWNie mm x x 25 30 38 30 38

MAkS. średNiCA WkrętÓW MASZyNoWyCh mm x x 6 6 6 6 6

MAkS. WyMiAr WkrętÓW do dreWNA mm 3,5x20 5,8x63 5,8x63 6,2x63 8,0x75 6,0x75 8,0x75

MAkS. MoMeNt obrotoWy Nm 5 10 26 34 45 31 41

NAPięCie elektryCZNe V 3,6 10,8 12 14,4 18 14,4 18

Prędkość obrotoWA beZ obCiążeNiA 1/min 200-600 0-400 0-350-1050 0-400-1200 0-400-1200 0-400-1200 0-400-1200

dłUgość CAłkoWitA 1/mm 249 147 198 210 220 210 220

WAgA kg 0,4 0,8 1,5 1,8 2,0 1,6 1,7

MODEL JM DS12DVB2 DS14DVB2 DS18DVB2 DS12DM DS14DL DS18DL

MAkS. średNiCA  WierCeNiA W StAli mm 13 13 13 13 13 13

MAkS. średNiCA  WierCeNiA W dreWNie mm 32 36 38 27 45 50

MAkS. średNiCA WkrętÓW MASZyNoWyCh mm 6 6 6 6 6 6

MAkS. WyMiAr WkrętÓW do dreWNA mm 8x38 8x75 8x75 6,8x50 8x75 8x100

MAkS. MoMeNt obrotoWy Nm 36 39 45 36 52 62

NAPięCie elektryCZNe V 12 14,4 18 12 14,4 18

Prędkość obrotoWA beZ obCiążeNiA 1/min 0-350-1300 0-350-1200 0-400-1400 0-350-1200 0-400-1500 0-400-1600

dłUgość CAłkoWitA 1/mm 231 241 241 203 234 234

WAgA kg 1,9 2,1 2,4 1,7 2,0 2,1

wiertarko-wkrętarki bateryjne TOP CLASS

urządzenia bateryjne

wiertarko-wkrętarki bateryjne

DS14DVB2 (2,0 Ah)
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 36
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoW. (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 50 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 39
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1200
WAgA (kg) 2,1
dłUgość CAłkoWitA (mm) 241

| 14,4 V / 13 mm / 39 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip 
| dwubiegowa przekładnia | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | 
płynna regulacja prędkości obrotowej | automatyczna blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę osprzętu | 
możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny i żywotny silnik | nowa praktyczna walizka 
z miejscem na osprzęt | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, walizka transportowa

DS18DVB2 (2,0 Ah)
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 38
MAkS. śred. Wkręt. MASZyNoW. (mm) 6
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)  8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 45
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400/1400
WAgA (kg) 2,4
dłUgość CAłkoWitA (mm) 241

| 18 V / 13 mm / 45 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | rękojeść typu Soft grip 
| dwubiegowa przekładnia | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | 
płynna regulacja prędkości obrotowej | automatyczna blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę osprzętu | 
możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny i żywotny silnik | nowa praktyczna walizka 
z miejscem na osprzęt | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, walizka transportowa
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MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo / CegłA (mm)             13 / 38 / 13 
MAkS. WyM. Wkr. do dreWNA (mm)   8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 45 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min)                    0-400 / 1500 
liCZbA UdArÓW  
beZ obCiążeNiA (1/min)                 0-5600 / 21 000
NAPięCie (V)     18 
WAgA (kg) 1,8 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 238

9urządzenia bateryjne

DV18DL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo / CegłA (mm) 13 / 45 / 16 
MAkS. WyM. Wkr. do dreWNA (mm)  8 x 100 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 64 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400 / 1800 
liCZbA UdArÓW  
beZ obCiążeNiA (1/min)   0-4800 / 21 600 
WAgA (kg) 2,2 
dłUgość CAłkoWitA (mm)  250 

DV14DL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo / CegłA (mm) 13 / 45 / 14 
MAkS. WyM. Wkr. do dreWNA (mm)   8 x 75 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 52 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min) 0-400 / 1750 
liCZbA UdArÓW  
beZ obCiążeNiA (1/min)  0-4800 / 21 000 
WAgA (kg) 2,1 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 250 

DV14DCL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA: 
StAl / dreWNo / CegłA (mm)              13 / 32 / 13 
MAkS. WyM. Wkr. do dreWNA (mm)   8 x 50 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 37 
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min)                    0-400 / 1500 
liCZbA UdArÓW  
beZ obCiążeNiA (1/min)                 0-5600 / 21 000
NAPięCie (V)     14,4 
WAgA (kg) 1,7 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 238

DV18DCL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

| 13 mm / 18 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | wkręcanie / wiercenia z udarem / wiercenie | maks. moment obrotowy 
64 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | automatyczna blokada wrzeciona - szybka 
wymiana osprzętu | doskonale chłodzony nowoczesny silnik z wymiennymi szczotkami | kompaktowa 
obudowa, rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit | 
wyposażenie standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa

| 13 mm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) |wkręcanie / wiercenia z udarem / wiercenie | maks. moment obrotowy 
52 Nm | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | automatyczna blokada wrzeciona - szybka 
wymiana osprzętu | doskonale chłodzony nowoczesny silnik z wymiennymi szczotkami | kompaktowa 
obudowa, rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem na bit | 
wyposażenie standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa

| 13 mm / 18 V (2 x 1,5 Ah li-ion) |wkręcanie / wiercenia z udarem / wiercenie | maks. moment obrotowy 
45 Nm | nowoczesny silnik z systemem chłodzenia | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | 
kompaktowa obudowa | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem 
na bit | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa

| 13 mm / 14,4 V (2 x 1,5 Ah li-ion) |wkręcanie / wiercenia z udarem / wiercenie | maks. moment obrotowy 
37 Nm | nowoczesny silnik z systemem chłodzenia | elektryczny hamulec zwiększający efektywność pracy | 
kompaktowa obudowa | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | hak regulowany w pięciu pozycjach z miejscem 
na bit | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa



10 urządzenia bateryjne

MODEL JM DV14DCL DV18DCL DV14DV DV18DV DV14DL DV18DL DV14DSL
MAkS. śred. WierCeNiA W StAli mm 13 13 13 13 13 13 13
MAkS. śred. WierCeNiA W dreWNie mm 32 38 36 38 45 50 36
MAkS. śred. WierCeNiA W Cegle mm 13 13 14 16 14 16 13
MAkS. śred. WkrętÓW MASZyNoW. mm 6 6 6 6 6 6 x
MAkS. WyM. WkrętÓW do dreWNA mm 8x50 8x75 8x50 8x75 8x75 8x100 6,8x50
MAkS. MoMeNt obrotoWy Nm 37 45 39 45 52 64 40
NAPięCie elektryCZNe V 14,4 18 14,4 18 14,4 18 14,4
Prędkość obrotoWA beZ obCiążeNiA 1/min 0-400-1500 0-400-1500 0-400-1200 0-400-1500 0-400-1750 0-400-1800 0-400-1400

liCZbA UdArÓW beZ obCiążeNiA 1/min 0-5600- 
-21 000

0-5600- 
-21 000

0-5250- 
-18 000

0-6000- 
-22 500

0-4800- 
-21 000

0-4800- 
-21 600

0-5600- 
-19 600

dłUgość CAłkoWitA mm 238 238 255 255 250 250 207
WAgA kg 1,7 1,8 2,2 2,4 2,1 2,2 1,7

wiertarko-wkrętarki udarowe bateryjne

DV18DV (2,0 Ah)
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:  13
StAl / dreWNo / CegłA (mm) 13 / 38 / 16
MAkS. średN.Wkręt. MASZyNoW. (mm)  6 
MAkS. średN.Wkręt. do dreWNA (mm) 8 x 75
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min)                    0-400 / 1500
liCZbA UdArÓW 1 / 2 (1/min) 0-6000 / 22 500
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 45
WAgA  (kg) 2,4

| 18 V / 13 mm / 45 Nm | dwubiegowa przekładnia | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny 
dobór siły dokręcania | płynna regulacja prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | 
nowoczesny, wydajny i żywotny silnik | elektryczny hamulec ułatwiający pracę | wyposażenie standardowe: 
dodatkowa bateria, ładowarka, walizka transportowa 

DV14DV (2,0 Ah)
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:  13
StAl / dreWNo / CegłA (mm) 13 / 36 / 14
MAkS. średN. Wkręt. MASZyNoW. (mm)  6 
MAkS. średN. Wkręt. do dreWNA (mm) 8 x 50
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
Prędkość obrotoWA  
beZ obCiążeNiA (1/min)                    0-350 / 1200
liCZbA UdArÓW 1 / 2 (1/min) 0-5250 / 18 000
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 39
WAgA (kg) 2,2

| 14,4 V / 13 mm / 39 Nm | wiertarko-wkrętarka udarowa (wiercenie - wkręcanie - wiercenie z udarem) 
| dwubiegowa przekładnia | 22-stopniowe sprzęgło pozwalające na dokładny dobór siły dokręcania | 
płynna regulacja prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny 
i żywotny silnik | elektryczny hamulec ułatwiający pracę| wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, 
ładowarka, walizka transportowa 

DV14DSL
WiertArko-WkrętArkA UdAroWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA : 
StAl / CegłA / dreWNo (mm)             13 / 13 / 36
MAkS. WyM. Wkręt. do dreWNA (mm)    6,8 x 50
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 40
Prędkość obrotoWA 
beZ obCiąż. (loW / high) (1/min)      0-400 / 1400
liCZbA UdArÓW 
beZ obCiąż. (loW / high) (1/min)  0-5600 / 19 600
NAPięCie  (V) 14,4
WAgA (kg) 1,7 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 207

| 14,4 V / 13 mm / 40 Nm | wkręcanie / wiercenie z udarem /  wiercenie | baterie BSL1430 Li-ion 
(3,0 Ah) z potrójną ochroną obwodów | kompaktowe wymiary - długość całkowita 207 mm | per-
fekcyjnie wyprofilowana rękojeść wykonana techniką soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość 
obrotową | wskaźnik poziomu naładowania baterii | elektryczny hamulec | zaczep dodatkowy w kształcie 
haka | oświetlenie miejsca pracy (led) | ergonomiczna walizka transportowa | w skład zestawu wchodzą: 
ładowarka, dwie baterie, walizka transportowa 
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Model bater./
Ładowarka UC3FSL UC10SFL UC14YFA UC14YF2 UC18YRSL UC18YGL UC18RL UC24YC UC24YFA UC24YFB UC36YFB

EMB315 1,5 Ah
EB7 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah
FEB7 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah

EB712S 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah
EB714S 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah
EB7B 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah

EB930H 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah
EB9H 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah
EB9B 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah

EB914 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah
EB9S 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah

EB912S 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah
EB914S 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah

BCL1015 1,5 Ah
EB1230H 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah

EB12B 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah
EB12S 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah

EB1220BL 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah
EB1214L 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah
EB1212S 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah

EB1230HL 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah
EB1214S 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah

EB1226AH 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah
EB1430H 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah

EB14H 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah
EB14B 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah

EB1414 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah
EB1414S 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah 1,4 Ah
EB1424 2,4 Ah 2,4 Ah 2,4 Ah 2,4 Ah

EB1426H 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah
EBL1430 3,0 Ah 3,0 Ah
BSL1430 3,0 Ah
EB1830H 3,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah
EB1820 2,0 Ah 2,0 Ah
EB1814L 1,4 Ah 1,4 Ah
EB1820L 2,0 Ah 2,0 Ah
EB1824L 2,4 Ah 2,4 Ah

EB1826HL 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah
EB18H 2,2 Ah 2,2 Ah

EBL1830 3,0 Ah 3,0 Ah
EB2430HA 3,0 Ah

EB2420 2,0 Ah
EB2430H 3,0 Ah 3,0 Ah

EB24B 2,0 Ah
BSL2530 3,0 Ah
BSL3626 2,6 Ah

BSL1430

3,
6 

V

7,
2 

V

9,
6 

V

10
,8

 V

12
,0

 V

14
,4

 V

18
,0

 V

24
,0

 V

25
,2

 V

36
,0

 V
ŁADOWARKI

EBM315 EB7 FEB7 EB712S EB714S EB7B EB930H

EB914

EB9BEB9H

EB9S EB9M EB912S EB914S BCL1015 EB12S EB1214LEB1230H EB1220BLEB12B

EB1212S EB1230HL EB1226HL EB1414EB1430H EB14BEB14H EB1414S EB1424 EB1426H

EBL1430 EB1830H EB1820 EB1814L EB1820L EB1824L EB1826HL EB1830HL EB18H EBL1830

EB2430HA EB2430HEB2420 EB24B BSL2530 BSL3626

UC3FSL UC18YGL UC14YFAUC10SFL UC14YF2 UC18YRL UC24YFAUC24YC UC24YFB UC36YRL

EB1214S

UC18YRSL
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CJ14DL (3,0 Ah) „li-ioN”
WyrZyNArkA bAteryjNA

G14DL (3,0 Ah) „li-ioN”
SZliFierkA kątoWA bAteryjNA

G18DL (3,0 Ah) „li-ioN”
SZliFierkA kątoWA bAteryjNA

G14DSL (3,0 Ah) „li-ioN”
SZliFierkA kątoWA bAteryjNA

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoMeNt obrotoWy (Nm)  1,05
NAPięCie elektryCZNe  (V) 14,4
Prędkość obrotoWA (1/min) 9300
gWiNt WrZeCioNA M14 x 2
WAgA (kg) 1,8

urządzenia bateryjne

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoMeNt obrotoWy (Nm)  1,05
NAPięCie elektryCZNe  (V) 14,4
Prędkość obrotoWA (1/min) 9300
gWiNt WrZeCioNA M14 x 2
WAgA (kg) 1,8

| 14,4 V / 115 mm / 1,8 kg | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska gło-
wica ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe| ideal-
nie wyprofilowany korpus główny o średnicy tylko 182 mm | rękojeść typu Soft grip | trwały  
i wydajny silnik z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna,  klucz, 
ładowarka, baterie 2 x 3,0 Ah

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoMeNt obrotoWy (Nm)  1,25
NAPięCie elektryCZNe  (V) 18
Prędkość obrotoWA (1/min) 9100
gWiNt WrZeCioNA M14 x 2
WAgA (kg) 1,9

| 18 V / 115 mm / 1,9 kg | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska gło-
wica ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe| ideal-
nie wyprofilowany korpus główny o średnicy tylko 182 mm | rękojeść typu Soft grip | trwały  
i wydajny silnik z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna,  klucz, 
ładowarka, baterie 2 x 3,0 Ah

| 14,4 V / 135 mm / 2,4 kg | maks. wysokość cięcia drewna 135 mm | beznarzędziowy system wymiany 
brzeszczotu | 4 pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu | trwały i wydajny silnik z wymiennymi szczotkami 
| elektroniczna regulacja prędkości | agresywna stylistyka połączona z ergonomią | minimalny promień cięcia 
25 mm | stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
ładowarka, baterie 2 x 3,0 Ah

MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm)   135 
MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm)   10 
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm)  25
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2400 
Skok brZeSZCZotU (mm) 26 
NAPięCie (V) 14,4 
WAgA (kg) 2,4
dłUgość CAłkoWitA (mm) 274

| 14,4 V / 115 mm | doskonała ergonomia - średnica tylko 182 mm | baterie BSL1430 Li-ion (3,0 Ah)  
z potrójną ochroną obwodów | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę traczy| rękojeść antypoślizgowa 
Soft grip | silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | w skład zestawu wchodzą: ładowarka, 2 baterie, 
rękojeść boczna, klucz, walizka transportowa
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CJ18DL (3,0 Ah) „li-ioN”
WyrZyNArkA bAteryjNA 1

DH14DL (3,0 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA SdS PlUS

DH18DL (3,0 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA SdS PlUS

CJ14DSL (3,0 Ah) „li-ioN”
WyrZyNArkA bAteryjNA

MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm)   135 
MAkS. WyS. CięCiA StAli WęgloWej (mm) 10 
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm)  25
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2400 
Skok brZeSZCZotU (mm) 26 
NAPięCie (V) 14,4 
WAgA (kg) 2,3

urządzenia bateryjne

MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm)   135 
MAkS. WyS. CięCiA StAli WęgloWej (mm) 10 
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm)  25
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2400 
Skok brZeSZCZotU (mm) 26 
NAPięCie (V) 18 
WAgA (kg) 2,6
dłUgość CAłkoWitA (mm) 274

| 18 V / 135 mm / 2,6 kg | maks. wysokość cięcia drewna 135 mm | beznarzędziowy system wymiany 
brzeszczotu | 4 pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu | trwały i wydajny silnik z wymiennymi szczotkami 
| elektroniczna regulacja prędkości | agresywna stylistyka połączona z ergonomią | minimalny promień cięcia 
25 mm | stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
ładowarka, baterie 2 x 3,0 Ah

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 18 / 16
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1500
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-750
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-6200
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-3100
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 1,4
WAgA (kg) 2,1

| 14,1 V / 16 mm / 2,1 kg | wiercenie / wiercenie z udarem | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 3,0 Ah | 
funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa obudowa | 
silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | hak regulowany w pięciu pozycjach z diodą led | wyposaże-
nie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 18 / 16
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1500
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-750
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-6200
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-3100
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 1,4
WAgA (kg) 2,3

| 18 V / 16 mm / 2,1 kg | wiercenie / wiercenie z udarem | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 3,0 Ah | 
funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa obudowa | 
silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | hak regulowany w pięciu pozycjach z diodą led | wyposaże-
nie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa

| 14,4 V / 135 mm | cztery pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu | baterie BSL1430 Li-ion (3,0 Ah)  
z potrójną ochroną obwodów | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obrotową | wskaźnik poziomu 
naładowania baterii | oświetlenie miejsca pracy (led) | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | stopa 
pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | perfekcyjnie wyprofilowana rękojeść wykonana techniką soft touch 
| agresywna stylistyka połączona z doskonałą ergonomią | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, 
walizka transportowa



DH25DL (3,0 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA SdS PlUS

DH25DAL (3,0 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA
SdS PlUS Z PodkUWANieM

DH36DL (2,6 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA SdS PlUS

DH36DAL (2,6 Ah) „li-ioN”
MłotoWiertArkA bAteryjNA
SdS PlUS Z PodkUWANieM

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 30 / 26
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1100
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-550
NAPięCie elektryCZNe (V) 36
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-4500
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-2250
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 2,8
WAgA (kg) 3,9

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 30 / 26
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1100
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-550
NAPięCie elektryCZNe (V) 36
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-4500
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-2250
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 2,8
WAgA (kg) 4

14 urządzenia bateryjne

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 30 / 26
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1100
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-550
NAPięCie elektryCZNe (V) 25,2
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-4500
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-2250
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 2,8
WAgA (kg) 3,5

| 25,2 V / 26 mm / 3,5 kg | wiercenie / wiercenie z udarem | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 3,0 Ah 
| funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa obudowa 
| silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka 
transportowa

| 25,2 V / 26 mm / 3,6 kg | wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie| lekkie i żywotne baterie litowo-jono-
we 3,0 Ah | funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa 
obudowa | silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, 
walizka transportowa

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 30 / 26
Pręd. obr. beZ obCiąż. (PoWer) (1/min)  0-1100
Pręd. obr. beZ obCiąż. (SAVe) (1/min)  0-550
NAPięCie elektryCZNe (V) 25,2
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-4500
liCZbA UdArÓW (SAVe) (1/min) 0-2250
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 2,8
WAgA (kg) 3,6

| 36 V / 26 mm / 3,9 kg | wiercenie / wiercenie z udarem | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 2,6 Ah | 
funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa obudowa 
| silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka 
transportowa

| 36 V / 26 mm / 4,0 kg | wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 
2,6 Ah | funkcja redukcji mocy o połowę (Power / Save) | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | kompaktowa 
obudowa | silnik nowej generacji z wymiennymi szczotkami | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, 
walizka transportowa
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DH24DVA
MłotoWiertArkA bAteryjNA
Z PodkUWANieM

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 13 / 30 / 24
NAPięCie elektryCZNe (V) 24
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-1100
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-4500
WAgA (kg) 4,1

| 24 mm / 24 V (2,0 Ah) | funkcja podkuwania | nowoczesny cybernetyczny wygląd | płynna regulacja 
prędkości obrotowej | udar elektropneumatyczny | wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie | szybko-
mocujący uchwyt wiertła SdS Plus | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny silnik  
z wymiennymi szczotkami | elektryczny hamulec | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, 
walizka transportowa

DH24DV
MłotoWiertArkA bAteryjNA

MAkSyMAlNA średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 30 / 24
NAPięCie elektryCZNe (V)   24
Prędkość obrotoWA (1/min)    0-1000
liCZbA UdArÓW (1/min)    0-4500
WAgA (kg)    4,0

| 24 V (2,0 Ah) / 24 mm | nowoczesny cybernetyczny wygląd | płynna regulacja prędkości obrotowej 
| udar elektropneumatyczny | dwufunkcyjna (wiercenie z udarem, wiercenie) | szybkomocujący uchwyt  
wiertła SdS Plus| możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny, wydajny silnik z wymiennymi 
szczotkami | elektryczny hamulec | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, walizka 
transportowa 

Dn12Dy
WiertArkA kątoWA bAteryjNA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 10 / 18
MAkS. średN.Wkręt. do dreWNA  (mm) 5,1 x 40
NAPięCie elektryCZNe (V)  12
Pręd.obr. beZ obCiążeNiA (1/min)    0-800
roZPiętość UChWytU (mm) 0,8-10
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm)  9
WAgA  (kg) 1,4

| 12 V / 10 mm / 9 Nm (2,0 Ah) | płynna regulacja 
prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku 
obrotów (P/l) | nowoczesny, efektywny i żywotny 
silnik | ergonomiczny kształt (wysokość głowicy tylko  
95 mm) | wyposażenie standardowe: ładowarka, 
walizka transportowa, dodatkowa bateria 

CL10D2
NożyCe do PrętÓW gWiNtoWANyCh

CZAS trWANiA jedNej oPerACji CięCiA (s) 2,3
MiN. dłUg. Ciętego MAteriAłU (mm) 24
dłUgość CAłkoWitA (mm) 281 
NAPięCie elektryCZNe (V)  12
CięCie PrętÓW gWiNtoWANyCh M6, M8, 
 M10, 3/8”
WAgA (kg)  3,2

| M10 / 12 V (2,0 Ah) | bardzo dobra prędkość 
cięcia (2,3 sek. M8) | wysoka wydajność (620 cięć 
na jednym cyklu baterii) | czterostronne noże | 
wysoka precyzja cięcia (bez zadziorów oraz iskrzenia) 
| wyposażenie standardowe: ładowarka, walizka 
transportowa 
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DB3DL „li-ioN”
WkrętAk bAteryjNy

MAkS. śred. WierCeNiA W StAli (mm)  3
MAkS. MoMeNt obr. - FUN. WierC. (Nm) 5
MoMeNt obr. - FUN. WkręCANie (Nm) 0,3-2,9
Prędkość obrotoWA (1/min) 200 / 600 
NAPięCie (V) 3,6 V
rodZAj MoCoWANiA 1/4” bit (6,35 mm)
PojeMNość bAterii (Ah) 1,5 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 249 
WAgA (kg) 0,4

MAkS. WySokość CięCiA:
dreWNo / blAChA StAl. / rUry (mm)  90 / 10 / 90
NAPięCie elektryCZNe (V) 18
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2100
Skok brZeSZCZotU (mm) 28
WAgA (kg) 3,4

| 18 V / 90 mm / 3,4 kg | maks. wysokość cięcia drewna 90 mm | beznarzędziowy system wymiany brzesz-
czotu | lekkie i żywotne baterie litowo-jonowe 3,0 Ah | hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem 
| płynna regulacja prędkości | rękojeść antypoślizgowa Soft grip | silnik nowej generacji z wymiennymi 
szczotkami | wyposażenie standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa

| 10,8 V / 50 mm | lekka i kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 349 mm | perfekcyjnie wypro-
filowana rękojeść wykonana w technice soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obrotową | 
oświetlenie miejsca pracy (led) | bateria BCL 1015 Li-ion (1,5 Ah) | dioda sygnalizująca niski poziom 
naładowania baterii | hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem | wyposażenie standartowe: bateria, 
ładowarka, walizka transportowa, brzeszczoty

urządzenia bateryjne

| 5 Nm / 3,6 V (2 x 1,5 Ah li-ion)| dwubiegowa przekładnia | automatyczna blokada wrzeciona | dioda led 
oświetlająca miejsce pracy | superdokładne sprzęgło regulowane w 21 pozycjach | ładowarka 30-minutowa 
| korpus wyłożony żywicą poliamidową o właściwościach antypoślizgowych | wyposażenie standardowe: 
ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa

CR18DL (3,0 Ah) „li-ioN”
PiłA SZAblAStA bAteryjNA

MAkS. WySokość CięCiA:
dreWNo / blAChA StAl. (mm)      50 / 4
MAkS. średNiCA CięCiA rUr:
Chlorek WiNylU / StAl (mm) 45 / 25
NAPięCie elektryCZNe (V) 10,8
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2700
Skok brZeSZCZotU (mm) 13
WAgA (kg) 1,2

CR10DL (1,5 Ah) „li-ioN”
PiłA SZAblAStA bAteryjNA
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wH14DL „li-ioN”
UdAroWA ZAkrętArkA bAteryjNA  

Poł. śrUb. / odPoWiedZiAlNe M6-M14 / M6-M12
Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min)  0-2600
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm)   140
UChWyt NArZędZiA 1/4”(6,35 mm) bit
dłUgość CAłkoWitA (mm) 162
WAgA (kg) 1,5

DB10DL „li-ioN”
WiertArko-WkrętArkA bAteryjNA  

MAkS. śred. WierCeNiA W StAli (mm) 6
MAkS. MoMeNt obr. - FUN. WierC. (Nm) 10
MoMeNt obr. - FUN. WkręCANie (Nm) 1,0-6,0
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-400 
NAPięCie (V) 10,8 V
rodZAj MoCoWANiA 1/4” bit (6,35 mm)
PojeMNość bAterii (Ah) 1,5 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 147 
WAgA (kg)   0,8

1

wH14DSL „li-ioN”
ZAkrętArkA UdAroWA bAteryjNA  

Poł. śrUb. / odPoWiedZiAlNe M5-M14 / M5-M12
Pręd. obr. (PoWer/SAVe) (1/min)  0-2600 / 0-2000
liCZbA UdAr. (PoWer/SAVe) (1/min) 0-3200 / 0-2400
MAkS. MoMeNt obr. (PoWer/SAVe) (Nm)  145 / 80
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
UChWyt NArZędZiA 1/4”(6,35 mm) sześciokąt (bit)
WAgA (kg) 1,4

wH10DL „li-ioN”
UdAroWA ZAkrętArkA bAteryjNA  

PołąCZeNiA śrUboWe  M5-M12
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 105
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-2300
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
NAPięCie elektryCZNe (V) 10,8
UChWyt                                  1/4” sześciokąt (bit)
WAgA (kg) 0,8 | 105 Nm  / 10,8 V | kompaktowa obudowa o długości całkowitej 139 mm | perfekcyjnie wyprofilowana ręko-

jeść wykonana techniką soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obrotową | baterie BCL 1015 
Li-ion (1,5 Ah) | dioda sygnalizująca niski poziom naładowania baterii | słupkowy przełącznik - precyzyjna  
i szybka zmiana kierunku obrotów | elektryczny hamulec | oświetlenie miejsca pracy (led) | wyposażenie 
standardowe: dwie baterie, ładowarka, walizka transportowa

urządzenia bateryjne

| 140 Nm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik z wymiennymi szczotkami 
| elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i momentu dokręcania | kompaktowy korpus wyłożony okładziną 
antypoślizgową typu Soft grip | idealnie wyważona konstrukcja, zapewniająca komfort pracy | głowica pokryta 
elastomerem zabezpieczającym obrabiany materiał | aluminiowy korpus przekładni | uchwyt z latarką, regulowa-
ny w 5 pozycjach | wyposażenie standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa 

| 10 Nm / 10,8 V (2 x 1,5 Ah li-ion) | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | elektroniczna regulacja 
prędkości obrotowej i momentu dokręcania | kompaktowy korpus wyłożony okładziną antypoślizgową typu Soft 
grip | idealnie wyważona konstrukcja, zapewniająca komfort pracy | głowica pokryta elastomerem zabezpiecza-
jącym obrabiany materiał | aluminiowy korpus przekładni | oświetlenie led miejsca pracy | sprzęgło regulowane  
w 21 pozycjach | wyposażenie standardowe: ładowarka UC10SFl, 2 baterie, walizka transportowa 

| 145 Nm / 80 Nm  / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | kompaktowa obudowa o długości całkowitej 145 mm | per-
fekcyjnie wyprofilowana rękojeść wykonana techniką soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obro-
tową | blokada (Power/Save) umożliwiająca oszczędną eksploatację | baterie BSL1430 Li-ion z potrójną 
ochroną obwodów | słupkowy przełącznik, zapewniający precyzyjną i szybką zmianę kierunku obrotów | 
ergonomiczna walizka transportowa z dużą ilością miejsca na osprzęt | wskaźnik poziomu naładowania baterii 
| elektryczny hamulec | zaczep dodatkowy w kształcie haka | oświetlenie miejsca pracy (led) | wyposażenie 
standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa 
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wR14DL „li-ioN”
klUCZ UdAroWy bAteryjNy 

Poł. śrUb. / odPoWiedZ. M10-M16 / M8-M14
Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 0-2600 
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 200
UChWyt NArZędZiA ½”(12,7 mm) kWAdrAt
dłUgość CAłkoWitA (mm) 167
WAgA (kg) 1,5| 200 Nm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik z wymiennymi szczotkami 

| elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i momentu dokręcania | kompaktowy korpus wyłożony okładziną 
antypoślizgową typu Soft grip | uchwyt z latarką regulowany w 5 pozycjach | wyposażenie standardowe: 
ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa 

wH18DL „li-ioN”
UdAroWA ZAkrętArkA bAteryjNA  

Poł. śrUb. / odPoWiedZ. M6-M14 / M6-M12
Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 0-2600
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm)   150
UChWyt NArZędZiA 1/4”(6,35 mm) bit
dłUgość CAłkoWitA (mm) 162
WAgA (kg) 1,6

wH14DBL „li-ioN”
ZAkrętArkA UdAroWA bAteryjNA  

Poł. śrUb. / odPoWiedZiAlNe M5-M14 / M5-M12
Prędędkość obrotoWA (cztery zakresy) (1/min):
0-500 / 0-1200 / 0-2000 / 0-2600
liCZbA UdArÓW (1/min):  0-3200
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm)  150
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
UChWyt NArZędZiA 1/4”(6,35 mm) sześciokąt (bit)
WAgA (kg) 1,5

urządzenia bateryjne

wH12DmR
UdAroWA ZAkrętArkA bAteryjNA

PołąCZeNiA śrUboWe M5-M12
PołąCZeNiA śrUboWe odPoWiedZ. M5-M10
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 130
NAPięCie elektryCZNe (V) 12
Prędkość obrotoWA (1/min)    0-2600
UChWyt NArZędZiA  1/4” SZeśCiokąt
liCZbA UdArÓW (1/min)  0-3200
dłUgość CAłkoWitA (mm) 155
WAgA (kg) 1,6

| 130 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | kompaktowe wymiary i lekka waga | odporny na przeciążenia, doskonale chło-
dzony silnik z wymiennymi szczotkami | supermocny i efektywny mechanizm udarowy | elektroniczna regulacja 
prędkości obrotowej i siły udaru | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | elektryczny hamulec, podnoszący 
efektywność pracy | system tłumienia drgań zapewniający komfortową pracę | optymalnie wyważona rękojeść 
pokryta wykładziną antypoślizgową | uchwyt z latarką regulowany w 5 zakresach | wyposażenie standardowe: 
dodatkowa bateria, ładowarka, walizka transportowa

| 150 Nm / 18 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik z wymiennymi szczotkami | 
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i momentu dokręcania | kompaktowy korpus wyłożony okładziną 
antypoślizgową typu Soft grip | aluminiowy korpus przekładni | uchwyt z latarką regulowany w 5 pozycjach | 
wyposażenie standardowe: ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa

| 150 Nm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | kompaktowa obudowa o długości całkowitej 155 mm | perfekcyjnie 
wyprofilowana rękojeść wykonana techniką soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obrotową | 
regulacja udaru (ciągły/pojedynczy) | baterie BSL1430 Li-ion z potrójną ochroną obwodów | słupko-
wy przełącznik, zapewniający precyzyjną i szybką zmianę kierunku obrotów | ergonomiczna walizka transportowa  
z dużą ilością miejsca na osprzęt | czterostopniowa regulacja prędkości | wskaźnik poziomu naładowania baterii 
| elektryczny hamulec | zaczep dodatkowy w kształcie haka | oświetlenie miejsca pracy (led) | wyposażenie 
standardowe: ładowarka, 2 baterie, walizka transportowa 

SilNik
beZSZCZotkoWy
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wR18DL „li-ioN”
klUCZ UdAroWy bAteryjNy 

Poł. śrUb. / odPoWiedZ.          M10-M16 / M8-M14
Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 0-2600
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200 
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 220 
UChWyt NArZędZiA ½”(12,7 mm) kWAdrAt
dłUgość CAłkoWitA (mm) 167 
WAgA (kg) 1,5

| 220 Nm / 18 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik z wymiennymi szczotkami | 
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i momentu dokręcania | kompaktowy korpus wyłożony okładziną 
antypoślizgową typu Soft grip | uchwyt z latarką regulowany w 5 pozycjach | wyposażenie standardowe: 
ładowarka UC18yrl, 2 baterie, walizka transportowa

MODEL JM WH10DL WH12DMR WR12DMR WH14DL WH14DSL WH14DBL WH18DL WR14DL WR14DSL WR18DL
PołąCZeNiA śrUboWe M5-M12 M5-M12 M6-M16 M6-M14 M5-M14 M5-M14 M6-M14 M10-M16 M5-M16 M10-M16

Poł. śrUb. odPoWiedZiAl. x M5-M10 M6-M12 M6-M12 M5-M12 M5-M12 M6-M12 M8-M14 M6-M12 M8-M14

Prędkość obr. beZ obCiąż. 1/min 0-2300 0-2600 0-2600 0-2600 0-2600
0-2000

0-500
0-1200
0-2000
0-2600

0-2600 0-2600 0-2600
0-2000 0-2600

liCZbA UdArÓW beZ obCiąż. 1/min 0-3200 0-3200 0-3200 0-3200 0-3200
0-2400 0-3200 0-3200 0-3200 0-3200

0-2400 0-3200

MAkS. MoMeNt obrotoWy Nm 105 130 160 140 145 / 80 150 150 200 165 / 90 220
NAPięCie elktryCZNe V 10,8 12 12 14,4 14,4 14,4 18 14,4 14,4 18
UChWyt NArZędZiA 1,4”sześciok. 1,4”wew. 1,2”zew. 1,4”wew. 1,4”sześciok. 1,4”sześciok. 1,4”wew. 1,2”zew. 1,2”kw. zew. 1,2”zew.
dłUgość CAłkoWitA mm x 155 162 162 145 155 162 167 x 167
WAgA kg 0,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6

1wR14DSL „li-ioN”
klUCZ UdAroWy bAteryjNy  

Poł. śrUb. / odPoWiedZiAlNe   M5-M16 / M6-M12
Pręd. obr. (PoWer/SAVe) (1/min)  0-2600 / 0-2000
liCZbA UdAr. (PoWer/SAVe) (1/min) 0-3200 / 0-2400
MAkS. MoMeNt obr. (PoWer/SAVe) (Nm)  165 / 90
NAPięCie elektryCZNe (V) 14,4
UChWyt NArZędZiA      1/2” kWAdrAt ZeW.
WAgA (kg) 1,5

| 145 Nm / 90 Nm / 14,4 V (2 x 3,0 Ah li-ion) | kompaktowa obudowa | perfekcyjnie wyprofilowana rękojeść 
wykonana techniką soft touch | elektroniczny łącznik regulujący prędkość obrotową | blokada (Power/Save) 
umożliwiająca oszczędną eksploatację | baterie BSL1430 Li-ion z potrójną ochroną obwodów | 
słupkowy przełącznik, zapewniający precyzyjną i szybką zmianę kierunku obrotów | ergonomiczna walizka 
transportowa z dużą ilością miejsca na osprzęt | wskaźnik poziomu naładowania baterii | elektryczny hamulec | 
zaczep dodatkowy w kształcie haka | oświetlenie miejsca pracy (led) | wyposażenie standardowe: ładowarka, 
2 baterie, walizka transportowa 

urządzenia bateryjne

klucze i zakrętarki udarowe bateryjne

wR12DmR
klUCZ UdAroWy bAteryjNy

PołąCZeNiA śrUboWe M6-M16
PołąCZ. śrUboWe odPoWiedZiAlNe M6-M12
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 160
NAPięCie elektryCZNe (V)  12
Prędkość obrotoWA (1/min)    0-2600
UChWyt NArZędZiA  ½” kWAdrAt
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
dłUgość CAłkoWitA (mm) 162
WAgA (kg)  1,6

| 160 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | kompaktowe wymiary i lekka waga | odporny na przeciążenia, doskonale 
chłodzony silnik z wymiennymi szczotkami | supermocny i efektywny mechanizm udarowy | elektroniczna 
regulacja prędkości obrotowej i siły udaru | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | elektryczny hamu-
lec, podnoszący efektywność pracy | system tłumienia drgań zapewniający komfortową pracę | uchwyt  
z latarką regulowany w 5 zakresach | wyposażenie standardowe: dodatkowa bateria, ładowarka, walizka 
transportowa 
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UB12D 
lAtArkA
9,6 V / 12 V
| stabilna i doskonale wyważona konstrukcja | moż-
liwość zastosowania wszystkich baterii hitAChi  
o napięciu 9,6 i 12 V | regulacja kąta świecenia 0-110° 
| czas pracy na jednym akumulatorze: 1,3 Ah - 2 godz.;  
2,0 Ah - 3 godz. | waga 0,2 kg (bez akumulatora) | zapa-
sowa żarówka w zestawie | długość 252 mm 

UB18D 
lAtArkA
14,4 V / 18 V
| stabilna i doskonale wyważona konstrukcja | moż-
liwość zastosowania wszystkich baterii hitAChi  
o napięciu 14,4 i 18 V | regulacja kąta świecenia 0-110° 
| czas pracy na jednym akumulatorze: 1,3 Ah - 2 godz.;  
3,0 Ah - 4 godz. | waga 0,3 kg (bez akumulatora) | zapa-
sowa żarówka w zestawie | długość 252 mm 

UB24D 
lAtArkA
24 V
| stabilna i doskonale wyważona konstrukcja | moż-
liwość zastosowania wsuwanych baterii hitAChi  
o napięciu 24 V | regulacja kąta świecenia 0-110° | 
czas pracy na jednym akumulatorze: 2,0 Ah - 3 godz.;  
3,0 Ah - 4 godz. | waga 0,3 kg (bez akumulatora) | zapa-
sowa żarówka w zestawie | długość 261 mm 

UB12DL 
lAtArkA
9,6 V / 12 V
| stabilna i doskonale wyważona konstrukcja | możli-
wość zastosowania wszystkich baterii hitAChi o napięciu  
9,6 i 12 V | czas pracy: tryb świecenia (świetlówka CFl9W) 
bateria 3,0 Ah na jednym akumulatorze - 3,6 godz.; tryb 
świecenia (dioda led) 3,0 Ah - 150 godz. | waga 0,4 kg 
(bez akumulatora) | wymiary 299 x 97 x 98 mm

UB18DL 
lAtArkA
14,4 V / 18 V
| stabilna i doskonale wyważona konstrukcja | możli-
wość zastosowania wszystkich baterii hitAChi o napięciu  
14,4 i 18 V | czas pracy: tryb świecenia (świetlówka CFl9W) 
bateria 3,0 Ah na jednym akumulatorze - 5 godz. - tryb 
świecenia (dioda led) 3,0 Ah - 150 godz. | waga 0,4 kg 
(bez akumulatora) | wymiary 299 x 97 x 98 mm 

urządzenia bateryjne



MŁOTOWIERTARKI,
MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE,

MŁOTY UDAROWE,
MŁOTY WYBURZENIOWE
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| moc 620 W, maks. średnica wiercenia w betonie 22 mm | ergonomia na najwyższym pozio-
mie: długość całkowita 289 mm, waga 1,9 kg | sprzęgło bezpieczeństwa| elektroniczna regulacja 
prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | wiercenie / wiercenie z udarem  
i podkuwanie | uchwyt SdS Plus | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna

| moc 800 W, maks. średnica wiercenia w betonie 24 mm | sprzęgło bezpieczeństwa| elektroniczna regu-
lacja prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | wiercenie / wiercenie z udarem  
i podkuwanie | dwa rodzaje uchwytów SdS Plus / uchwyt szczękowy | wyposażenie standardowe: walizka 
transportowa, rękojeść boczna

młotowiertarki

DH24PB3
MłotoWiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 32 / 24
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-1050
MoC (W)   800
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-4600
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3,2
WAgA (kg) 2,3

| moc 800 W, maks. średnica wiercenia w betonie 24 mm | unikatowy wygląd | system stabilizacji ciśnienia 
wewnętrznego | największa prędkość wiercenia w swojej klasie | udar elektropneumatyczny | sprzęgło bez-
pieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | wier-
cenie, wiercenie z udarem | uchwyt SdS Plus, Single Step | nowy efektywny silnik o podwyższonej odporności 
na przeciążenia | wyposażenie standardowe: nowa obszerna walizka, rękojeść boczna

DH24PD3
MłotoWiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 13 / 32 / 24
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-1050
MoC  (W) 800
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-4600
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3,2
WAgA  (kg) 2,8

| moc 800 W, maks. średnica wiercenia w betonie 24 mm | zintegrowany system odsysania pyłu | unikatowy 
wygląd| system stabilizacji ciśnienia wewnętrznego | największa prędkość wiercenia w swojej klasie | udar  
elektropneumatyczny | sprzęgło bezpieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | możliwość  
zmiany kierunku obrotów (P/l) | wiercenie, wiercenie z udarem | uchwyt SdS Plus, Single Step | nowy 
efektywny silnik o podwyższonej odporności na przeciążenia | wyposażenie standardowe: nowa obszerna 
walizka, rękojeść boczna 

DH22PG
MłotoWiertArkA SdS PlUS

DH24Pm 
MłotoWiertArkA SdS PlUS

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 24 / 22
Pręd. obr. beZ obCiążeNiA (1/min)  0-1500
MoC (W) 620
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-6200
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 1,4
WAgA (kg) 1,9

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)             13 / 32 / 24
Pręd. obr. beZ obCiążeNiA (1/min)  0-1150
MoC (W) 800
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (PoWer) (1/min) 0-4600
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3,2
WAgA (kg) 2,6
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DH25PB
MłotoWiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)   13 / 32 / 25
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-1100
MoC (W)   650
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-4000
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3,0
WAgA (kg) 3,4

DH24PC3
MłotoWiertArkA Z PodkUWANieM

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm)  13 / 32 / 24
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-1150
MoC (W)  800
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-4600
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3,2
WAgA (kg) 2,4

| moc  800  W,  maks.  średnica  wiercenia  w  betonie  24 mm | unikatowy  wygląd | system  stabilizacji  ciśnienia  wewnętrz-
nego| największa prędkość wiercenia w swojej klasie | udar elektropneumatyczny | sprzęgło bezpieczeństwa | elek-
troniczna regulacja prędkości obrotowej | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | wiercenie, wiercenie z udarem  
i podkuwanie | uchwyt SdS Plus, Single Step | nowy efektywny silnik o podwyższonej odporności na przecią-
żenia | wyposażenie standardowe: nowa obszerna walizka, rękojeść boczna

| moc 650 W, maks. średnica wiercenia w betonie 25 mm | udar elektropneumatyczny | sprzęgło bezpieczeń-
stwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | wiercenie z udarem i wiercenie bez udaru | bardzo wydajny 
silnik odporny na przeciążenia | uchwyt SdS Plus | pionowe ustawienie silnika | wysoka prędkość wiercenia 
| maszyna przeznaczona do bardzo ciężkiej pracy | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia i doskonale 
oddający ciepło | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna

DH30PC2
Młot UdAroWo-obrotoWy (FUNkCjA kUCiA) 

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
betoN / dreWNo / StAl (mm) 4-30 / 32 / 13
eNergiA Poj. UdArU FUNkCjA:  
kUCiA / WierCeNiA (j)   5,4 / 3,9
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-850 
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3700
MoC (W) 850
NAPięCie (V) 230
rodZAj MoCoWANiA SdS PlUS
WAgA (kg) 4,3 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 355

DH40mRy „UVP” 
Młot UdAroWo-obrotoWy 

MAkS. śred. WierCeNiA W betoNie (mm) 40 
MAkS. śred. WierCeNiA koroNką (mm) 105 
Prędkość obrotoWA (1/min)  240-480 
liCZbA UdArÓW (1/min) 1320-2650 
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 10,5 
MoC ZNAMioNoWA (W) 950 
NAPięCie (V) 230 
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.: 
beZ obCiążeNiA (m/s²) 3,8 
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s²) 9,0 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 82,5 
PoZioM hAłASU Pod PełNyM obCiąż. (db) 90,5 
rodZAj MoCoWANiA SdS MAx
WAgA (kg) 6,8 
dłUgość CAłkoWitA (mm) 480 

| moc 850 W, maksymalna średnica wiercenia w betonie 30 mm | największa prędkość wiercenia w swojej 
klasie | ergonomiczna konstrukcja (długość całkowita 355 mm) | szybkomocujący uchwyt SdS Plus | rękojeść 
dodatkowa regulowana pod dowolnym kątem | wyłącznik regulujący prędkość siłą nacisku | mechanizm 
zapobiegający „pustym” uderzeniom | sprzęgło bezpieczeństwa | rękojeść antypoślizgowa | wyposażenie 
standardowe: rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, walizka transportowa

| moc 950 W, maks. średnica wiercenia w betonie 40 mm | urządzenie odpowiadające European 
Phisical Agents Directive | największa w swojej klasie prędkość wiercenia i energia poje-
dynczego udaru | najniższy w klasie poziom wibracji dzięki systemowi antywibracyjnemu | 
szybkomocujący uchwyt SdS Max z regulacją 12 ustawień przecinaka | rękojeść dodatkowa regulo-
wana pod dowolnym kątem | układ elektroniczny regulujący i podtrzymujący prędkość wiercenia | 
igiełkowe sprzęgło bezpieczeństwa | rękojeść wykonana w technologii soft touch (łagodny dotyk)  
z okładziną antypoślizgową | wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, walizka 
transportowa, smar do uchwytu 30 g
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DH50mR
Młot UdAroWo-obrotoWy

MAkS. śred. WierCeNiA W betoNie (mm) 50
MAkS. śred. WierCeNiA koroNką (mm) 160
Prędkość obrotoWA (1/min) 110-230
MoC (W)  1400
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 1050-2150
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 20
WAgA (kg) 10,0

| moc 1400 W, maks. średnica wiercenia w betonie 50 mm | szybkomocujący uchwyt SdS Max | sprzęgło 
bezpieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | wiercenie z udarem, kucie | kontrolka zużycia 
szczotek węglowych | energia pojedynczego udaru 20,0 j | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | 
pionowe ustawienie silnika | rękojeść amortyzująca drgania | elektroniczny system utrzymania stałej prędkości 
obrotowej | maszyna przeznaczona do bardzo ciężkiej pracy | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
rękojeść boczna

DH40mR
Młot UdAroWo-obrotoWy

MAkS. śred. WierCeNiA W betoNie (mm) 40
MAkS. śred. WierCeNiA koroNką (mm)  105
Prędkość obrotoWA (1/min) 240-480
MoC (W) 950
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
liCZbA UdArÓW (1/min) 1320-2650
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 3-10
WAgA (kg) 6,4

DH45mR
Młot UdAroWo-obrotoWy

MAkS. śred. WierCeNiA W betoNie (mm)  45
MAkS. śred. WierCeNiA koroNką (mm) 125
Prędkość obrotoWA (1/min) 120-240
liCZbA UdArÓW (1/min) 1200-2500
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 15,5
MoC (W) 1200
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 8,0

| moc 950 W, maks. średnica wiercenia w betonie 40 mm | nowoczesny futurystyczny kształt | uchwyt 
szybkomocujący SdS Max | sprzęgło bezpieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | wier-
cenie z udarem, kucie | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | najwyższa prędkość wiercenia w swojej 
klasie | rękojeść amortyzująca drgania | urządzenie przeznaczone do bardzo ciężkiej pracy | elektroniczny 
system utrzymania stałej prędkości obrotowej | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia i doskonale 
odprowadzający ciepło | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna 

| moc 1200 W, maks. średnica wiercenia w betonie 45 mm | największa prędkość wiercenia w swojej klasie 
| rewelacyjna siła pojedynczego udaru 15,5 j | szybkomocujący uchwyt SdS Max z regulacją 12 ustawień 
przecinaka | rękojeść dodatkowa regulowana pod dowolnym kątem | układ elektroniczny regulujący prędkość 
wiercenia | igiełkowe sprzęgło bezpieczeństwa | rękojeść wykonana w technologii soft touch (łagodny dotyk)  
z okładziną antypoślizgową | aluminiowy korpus główny skutecznie chroniący przed uszkodzeniami 
mechanicznymi | doskonały system redukujący poziom hałasu i drgań | wyposażenie standardowe: walizka 
transportowa, rękojeść boczna 

DH50mRy „UVP”
Młot UdAroWo-obrotoWy

MAkS. śred. Wier. W betoNie (mm)   50
MAkS. śred. Wier. koroNką (mm) 160
Prędkość obrotoWA (1/min) 110-230
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.:
beZ obCiążeNiA (m/s2) 4
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s2) 12
PoZ. hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 83,0
PoZ. hAłASU Pod PełNyM obCiąż. (db)  93,0
MoC (W)  1400
NAPięCie elektryCZNe (V)   230
liCZbA UdArÓW (1/min)                       1050-2150
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 20
WAgA (kg) 10,5

| moc 1400 W, maks. średnica wiercenia w betonie 50 mm | szybkomocujący uchwyt SdS Max | system anty-
wibracyjny UVP zapewniający niski poziom hałasu i wibracji | urządzenie odpowiadające European Phisical 
Agents Directive | sprzęgło bezpieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | wiercenie z uda-
rem, kucie | pionowe ustawienie silnika | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | rękojeść amortyzująca 
drgania wykonana w technologii soft touch (łagodny dotyk) | elektroniczny system utrzymania stałej prędkości 
obrotowej | maszyna przeznaczona do bardzo ciężkiej pracy | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
rękojeść boczna



25

MODEL JM DH22PG DH24PB3 DH24PD3 DH24PC3 DH24PM DH25PB DH30PC2
MoC NoMiNAlNA W 620 800 800 800 800 650 850
MoC WyjśCioWA W 410 520 520 520 520 420 550
Prędkość obrotoWA 1/min 0-1500 0-1050 0-1050 0-1150 0-1150 0-800 0-850
liCZbA UdArÓW 1/min 0-6200 0-4600 0-4600 0-4600 0-4600 0-1000 0-3700
eNergiA Pojed. UdArU j 1,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 5,4
WierCeNie W StAli Ø mm 13 13 13 13 13 13 13
WierCeNie W betoNie Ø mm 22 24 24 24 24 25 30
WierCeNie W dreWNie Ø mm 24 32 32 32 32 32 32
WierCeNie koroNką  Ø mm x 90 90 90 90 90 90

UChWyt SdS PlUS SdS PlUS SdS PlUS SdS PlUS SdS PlUS
SZCZękoWy SdS PlUS SdS PlUS

WAgA kg 1,9 2,3 2,8 2,4 3,4 4,3

MODEL JM DH40MR DH40MRY DH45MR DH50MR DH50MRY
MoC NoMiNAlNA W 950 950 1200 1400 1400
MoC WyjśCioWA W 610 610 780 910 910
Prędkość obrotoWA 1/min 240-480 240-480 120-240 110-230 110-230
liCZbA UdArÓW 1/min 1320-2650 1320-2650 1200-2500 1050-2150 1050-2150
eNergiA Pojed. UdArU j 10,0 10,5 15,5 20,0 20,0
SySteM UVP Nie tAk Nie Nie tAk
WierCeNie W betoNie Ø mm 40 40 45 50 50
WierCeNie koroNką  Ø mm 105 105 125 160 160
UChWyt SdS MAx SdS MAx SdS MAx SdS MAx SdS MAx
WAgA kg 6,4 6,8 8,0 10,0 10,5

2

młotowiertarki

młoty udarowo-obrotowe

młotowiertarki, młoty udarowo-obrotowe - akcesoria



26 młoty udarowe, młot wyburzeniowy

H60mR
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W) 1350 
SiłA  UdArU (j) 26
liCZbA UdArÓW beZ obCiążeNiA (1/min) 2160
liCZbA UdArÓW Pod obCiąż. (1/min) 1650
NAPięCie elektryCZNe (V) 230 
WAgA (kg) 10,5

H45mR
Młot UdAroWy

MoC (W)  950 
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 12,5 
liCZbA UdArÓW (1/min) 3000
NAPięCie elektryCZNe (V)  230 
WAgA (kg) 5,9  

| moc 1350 W, energia pojedynczego udaru 26 j | szybkomocujący uchwyt SdS Max | agresywny wygląd  
i ergonomiczny kształt | regulacja ustawienia narzędzia roboczego w 12 pozycjach| rękojeść dodatkowa  
typu d z mocowaniem pod dowolnym kątem | mechanizm zapobiegający „pustym” uderzeniom | rękojeść 
główna z antywibracyjnym system soft-touch | nowoczesny doskonale chłodzony silnik o mocy 1350 W | 
wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna, grot zbieżny  

| moc 950 W, energia pojedynczego udaru 12,5 j | szybkomocujący uchwyt SdS Max | agresywny wygląd  
i ergonomiczny kształt | możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach | nowy wydajny silnik odporny na prze-
ciążenia | rękojeść amortyzująca drgania | wyłącznik z blokadą | możliwość ustawienia rękojeści bocznej 
w dowolnej pozycji | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | maszyna 
przeznaczona do precyzyjnych prac perforacyjnych | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
rękojeść boczna, grot zbieżny 

H45mRy „UVP” 
Młot UdAroWy

eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 12,7 
liCZbA UdArÓW (1/min) 3000 
MoC ZNAMioNoWA (W) 950 
NAPięCie (V) 230 
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.: 
beZ obCiążeNiA (m/s²) 5,2 
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s²) 8,9 
PoZ. hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 83,0
PoZ. hAłASU Pod PełNyM obCiąż.(db) 101,0 
rodZAj MoCoWANiA SdS MAx
WAgA (kg) 5,9
dłUgość CAłkoWitA (mm) 475

| moc 950 W, energia pojedynczego udaru 12,7 j | urządzenie odpowiadające European Phisical 
Agents Directive | rekordowa w swojej klasie energia pojedynczego udaru | najniższy w klasie poziom 
wibracji dzięki systemowi antywibracyjnemu | rękojeść dodatkowa typu d regulowana pod dowolnym 
kątem | rękojeść wykonana w technologii soft touch (łagodny dotyk) z okładziną antypoślizgową | wyposa-
żenie standardowe: rękojeść boczna, walizka transportowa, smar do uchwytu 30 g  

H25PV
Młot UdAroWy

MoC (W)   500
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 0-4
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-3200
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 3,2

| moc 500 W, energia pojedynczego udaru 0-4 j | szybkomocujący uchwyt SdS Plus | agresywny wygląd 
i ergonomiczny kształt | możliwość ustawienia dłuta w 8 pozycjach | nowoczesny silnik odporny na prze-
ciążenia | rękojeść amortyzująca drgania | maszyna przeznaczona do precyzyjnych prac perforacyjnych | 
wyposażenie standardowe: walizka transportowa, grot zbieżny  
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| moc 1350 W, energia pojedynczego udaru 26 j | szybkomocujący uchwyt SdS Max | elektroniczny układ z regu-
lacją liczby udarów | agresywny wygląd i ergonomiczny kształt | regulacja ustawienia narzędzia roboczego w 12 
pozycjach | rękojeść dodatkowa typu d z mocowaniem pod dowolnym kątem | mechanizm zapobiegający „pustym” 
uderzeniom | rękojeść główna z antywibracyjnym system soft touch | nowoczesny doskonale chłodzony silnik o mocy  
1350 W | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna, grot zbieżny

| moc 1240 W, energia pojedynczego udaru 42 j | uchwyt sześciokąt 30 mm | smarowanie olejowe | trwały 
i wydajny silnik odporny na przeciążenia | najwyższa w klasie energia pojedynczego udaru 42 j | wyłącznik 
z możliwością zablokowania | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | 
maszyna przeznaczona do ciężkich prac | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna, 
grot zbieżny 

H60mRV
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W) 1350 
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 7,6-26 
liCZbA UdArÓW beZ obCiążeNiA (1/min) 930-2160
liCZbA UdArÓW Pod obCiąż. (1/min) 930-1650
NAPięCie elektryCZNe (V) 230 
WAgA (kg) 10,5 

H65SC
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W) 1240 
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 42 
liCZbA UdArÓW (1/min) 1400
NAPięCie elektryCZNe (V) 230 
WAgA (kg) 15 

H65SB2
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W) 1340 
eNergiA PojedyNCZego UdArU (j) 42 
liCZbA UdArÓW (1/min) 1400
NAPięCie elektryCZNe (V)  230 
WAgA (kg)  16,5

| moc 1340 W, energia pojedynczego udaru 42 j | uchwyt sześciokąt 30 mm | nowoczesny system antywi-
bracyjny | niski poziom hałasu | ustawienie narzędzia roboczego pod dowolnym kątem | trwały, odporny na 
przeciążenia, doskonale chłodzony silnik o mocy 1340 W | rękojeść główna z systemem redukującym drgania 
soft touch (łagodny dotyk) | wyposażenie standardowe: walizka transportowa z miejscem na osprzęt, rękojeść 
boczna, grot zbieżny 

H70SA
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W)   1240 
eNergiA PojedyN. UdArU (j)  42 
liCZbA UdArÓW (1/min)   1400
NAPięCie elektryCZNe (V)   230 
WAgA (kg)   18 

| moc 1240 W, energia pojedynczego udaru 42 j | uchwyt   sześciokąt   30 mm | przeznaczony do pracy w pionie | orygi-
nalny antywibracyjny system rękojeści | trwały i wydajny silnik odporny na przeciążenia | najwyższa w klasie energia  
pojedynczego udaru 42 j | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | maszy-
na przeznaczona do ciężkich prac | wyposażenie standardowe: grot zbieżny 
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H90SC
Młot WybUrZeNioWy

MoC (W)    1450 
eNergiA PojedyN. UdArU (j)  55 
liCZbA UdArÓW (1/min)   850
NAPięCie elektryCZNe (V)    230 
WAgA (kg)   32 

| moc 1450 W, energia pojedynczego udaru  
55 j | uchwyt sześciokąt 31,7 mm | przezna-
czony do pracy w pionie | prosty w obsłu-
dze uchwyt narzędzia | trwały i efektywny 
silnik odporny na przeciążenia | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | oryginalny 
antywibracyjny system rękojeści | aluminiowy 
korpus odporny na uszkodzenia i doskonale 
oddający ciepło | maszyna przeznaczona do 
ciężkich prac 

młoty
MODEL JM H25PV H45MR H45MRY H60MR H60MRV H65SB2 H65SC H70SA H90SC
MoC NoMiNAlNA W 500 950 950 1350 1350 1340 1240 1240 1450
MoC WyjśCioWA W 320 460 460 880 880 870 800 800 940
eNer. Pojed. UdArU j 0-4 12,5 12,7 26 7,6-26 42 42 42 55
liCZbA UdArÓW 1/min 0-3200 3000 3000 2160 930-2160 1400 1400 1400 850

UChWyt SdS PlUS SdS MAx SdS MAx SdS MAx SdS MAx SZeśCiokąt 
- 30mm

SZeśCiokąt 
- 30mm

SZeśCiokąt 
- 30mm

SZeśCiokąt 
- 31,7mm

WAgA kg 3,2 5,9 5,9 10,5 10,5 16,5 15 18 32,0
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30 szlifierki kątowe

G12SR3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoC (W) 730
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,4

| moc 730 W, średnica tarczy 115 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowi-
ca ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa  
(254 mm długości) | trwały i wydajny silnik odporny na przeciążenia | wyposażenie standardowe: osłona 
tarczy, rękojeść boczna, klucz  

G12SA3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoC  (W) 1300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,9

G13SR3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 730
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,5

| moc 730 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica ułatwiająca 
manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa (254 mm długości) | trwały  
i wydajny silnik odporny na przeciążenia | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna,  klucz

| moc 1300 W, średnica tarczy 115 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | ergonomiczna obudowa o długości 283 mm | łożysko igiełkowe w głowicy 
zwiększające kulturę pracy szlifierki | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | silnik nowej generacji  
o wysokiej odporności na przeciążenia | doskonała izolacja uzwojeń silnika | bardzo długa żywotność szczo-
tek węglowych | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna, tarcza do szlifowania 

G12SS
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 115
MoC (W) 580
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,4

| moc 580 W, średnica tarczy 115 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa (254 mm 
długości) | trwały i wydajny silnik odporny na przeciążenia | dostęp do szczotek węglowych z zewnątrz | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz  
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G13SD
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC (W) 800
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,6

G13SE2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1200
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,9

| moc 800 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica ułatwiająca 
manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa (250 mm długości) | trwały  
i wydajny silnik odporny na przeciążenia | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | wyposażenie standar-
dowe: osłona tarczy, rękojeść boczna klucz  

| moc 1200 W, średnica tarczy 125 mm | nowoczesny, bardzo estetyczny wygląd zewnętrzny | blokada wrze-
ciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica ułatwiająca manewrowanie | łożysko igiełkowe w głowicy 
zwiększające kulturę pracy szlifierki | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | silnik nowej generacji odporny 
na przeciążenia | doskonała izolacja uzwojeń silnika | wyłącznik świadomego uruchamiania | osłona tarczy  
z zatrzaskiem szybko zaciskowym | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | wyposażenie standardowe: 
osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna, tarcza do szlifowania

G13SB3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,9

| moc 1300 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | ergonomiczna obudowa o długości 283 mm  | łożysko igiełkowe w głowicy 
zwiększające kulturę pracy szlifierki | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | silnik nowej generacji  
o wysokiej odporności na przeciążenia | doskonała izolacja uzwojeń silnika | bardzo długa żywotność szczo-
tek węglowych | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna, tarcza do szlifowania 

G13yD
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1110
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 1,7

| moc 1110 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | elek-
troniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem | płynny rozruch silnika | układ elektroniczny zapew-
niający stałą prędkość obrotową | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | bardzo długa żywotność 
szczotek węglowych | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz 
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MODEL JM G12SS G12SR3 G12SA3 G13SR3 G13SD G13SE2 G13SB3 G13YD G13V G13YC G15YC
średNiCA tArCZy mm 115 115 115 125 125 125 125 125 125 125 150

MoC NoMiNAlNA W 580 730 1300 730 800 1200 1300 1110 1110 1500 1500

MAkS. MoC WyjśCioWA W 630 950 1900 950 1000 1900 1900 1730 1730 2800 2800

Prędkość obrotoWA 1/min 11 000 10 000 11 000 10 000 10 000 10 000 11 000 10 000 2800- 
-10 000 10 000 8500

rodZAj gWiNtU M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

WAgA kg 1,4 1,4 1,9 1,4 1,6 1,9 1,9 1,7 1,7 2,0 2,0

| moc 1500 W, średnica tarczy 150 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | łożysko igiełkowe w głowicy zwiększające kulturę pracy szlifierki | doskonałe zabez-
pieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem 
| płynny rozruch silnika | układ elektroniczny zapewniający stałą prędkość obrotową | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | 
przeznaczona do ciężkich prac szlifierskich | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna, 
tarcza do szlifowania

G15yC
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 150
MoC  (W) 1500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 2

szlifierki kątowe

Szlifierki kątowe 115-150 mm

G13V
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1110
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 2800-10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 1,7

| moc 1110 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | 
elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem | płynny rozruch silnika | układ elektroniczny 
zapewniający stałą prędkość obrotową | regulowana prędkość obrotowa | wysokiej jakości, doskonale 
izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, 
rękojeść boczna, klucz  

G13yC
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 2| moc 1500 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-

twiająca manewrowanie | łożysko igiełkowe w głowicy zwiększające kulturę pracy szlifierki | doskonałe zabez-
pieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem 
| płynny rozruch silnika | układ elektroniczny zapewniający stałą prędkość obrotową | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | 
przeznaczona do ciężkich prac szlifierskich | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna, 
tarcza do szlifowania
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G18SH2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 4,3

| moc 2000 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | wyłącznik 
świadomego uruchamiania | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści 
bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, 
klucz, rękojeść boczna 

| moc 2000 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna i nowoczesna obu-
dowa | wyłącznik świadomego uruchamiania | silnik nowej generacji o wysokiej odporności na przeciążenia 
| trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna 

G18SR
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 4,3

| moc 2300 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | wyłącz-
nik świadomego uruchamiania | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania 
rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: 
osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna 

| moc 2500 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | wyłącz-
nik świadomego uruchamiania | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania 
rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: 
osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G18SE3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5

G18SG2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 5
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G18SRU
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA (kg) 4,3

G18UA2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5

| moc 2000 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | nowoczesna i ergonomiczna obudowa | 
wyłącznik świadomego uruchamiania | silnik nowej generacji o wysokiej odporności na przeciążenia | płynny 
rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 
200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

| moc 2300 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | wyłącznik 
świadomego uruchamiania | nowoczesny, bardzo dobrze izolowany silnik odporny na przeciążenia | płynny 
rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 
200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

Szlifierki kątowe 180 mm

G18UB2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5

| moc 2500 W, średnica tarczy 180 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | wyłącz-
nik świadomego uruchamiania | nowoczesny, bardzo dobrze izolowany silnik odporny na przeciążenia 
| płynny rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek 
węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna 

MODEL JM G18SH2 G18SR G18SE3 G18SG2 G18U2 G18SRU G18UA2 G18UB2

średNiCA tArCZy mm 180 180 180 180 180 180 180 180

MoC NoMiNAlNA W 2000 2000 2300 2500 2000 2000 2300 2400

MAkS. MoC WyjśCioWA W 3500 3300 4600 4600 3500 3300 4600 4600

Prędkość obrotoWA 1/min 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

rodZAj gWiNtU M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

łAgodNy roZrUCh Nie Nie Nie Nie tAk tAk tAk tAk

WAgA kg 4,3 4,3 5,0 5,4 4,3 4,3 5,0 5,0
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G23SR
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 4,3

| moc 2000 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryntowy 
system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik 
| trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23SF2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 4,3

| moc 2000 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labi-
ryntowy system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale 
izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych 
(do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna 

G23SC3
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5

| moc 2300 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryntowy 
system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik 
| trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23SCy „UVP” 
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230 
MoC (W) 2400 
NAPięCie elektryCZNe (V)  230 
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600 
gWiNt WrZeCioNA M14
PoZioM WibrACji beZ obCiążeNiA (m/s²) 4,1 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db(A)) 89 
WAgA (kg)  5,1

| moc 2400 W, średnica tarczy 230 mm | system amortyzujący drgania UVP | niska głowica ułatwiająca mane-
wrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | labiryntowy system chłodzenia | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej 
| blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna
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Szlifierki kątowe 230 mm

szlifierki kątowe

G23SE2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5,0

| moc 2500 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryntowy 
system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik 
| trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | przeznaczona do bardzo ciężkich prac | bardzo długa żywotność 
szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23mR
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2400
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5,4

| moc 2400 W, średnica tarczy 230 mm | nowoczesny, futurystyczny wygląd | aluminiowy korpus odporny 
na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska gło-
wica ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | 
labiryntowy system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale 
izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych 
(do 200 rbh) | rękojeść boczna doskonale amortyzująca wibracje | przeznaczona do bardzo ciężkich prac | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

| moc 2600 W, średnica tarczy 230 mm | system amortyzujący drgania UVP | niska głowica ułatwiająca mane-
wrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | labiryntowy system chłodzenia | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej 
| blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | 
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23SEy „UVP” 
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230 
MoC (W) 2600 
NAPięCie elektryCZNe (V)  230 
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600 
gWiNt WrZeCioNA M14
PoZioM WibrACji beZ obCiąż. (m/s²)  4,1 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db(A)) 89 
WAgA (kg) 5,1 

MODEL JM G23SF2 G23SR G23SC3 G23SE2 G23SCY G23SEY G23MR

średNiCA tArCZy mm 230 230 230 230 230 230 230

MoC NoMiNAlNA W 2000 2000 2300 2500 2400 2600 2400

MAkS. MoC WyjśCioWA W 3500 3300 4600 4600 4600 4600 4600

Prędkość obrotoWA 1/min 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

rodZAj gWiNtU M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

SySteM UVP Nie Nie Nie Nie tAk tAk Nie

WAgA kg 4,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,1 5,4
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szlifierki kątowe

G23SRU
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 4,3

| moc 2000 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryn-
towy system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolo-
wany silnik | płynny rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność 
szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23UA2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5

| moc 2300 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica uła-
twiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryntowy 
system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | 
płynny rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek węglowych 
(do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23UAy „UVP” 
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230 
MoC (W) 2400
NAPięCie elektryCZNe (V) 230 
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600 
gWiNt WrZeCioNA M14
PoZioM WibrACji beZ obCiąż. (m/s²) 4,1 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db(A)) 89 
WAgA (kg) 5,1 

| moc 2400 W, średnica tarczy 230 mm | system amortyzujący drgania UVP | płynny rozruch sinika | 
niska głowica ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | labiryntowy system 
chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | 
trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | bardzo długa 
żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść 
boczna

G23UB2
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5 | moc 2500 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 

ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labirynto-
wy system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany 
silnik | płynny rozruch silnika | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek 
węglowych (do 200 rbh) | przeznaczona do bardzo ciężkich prac | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, 
klucz, rękojeść boczna
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Szlifierki 230 mm (łagodny rozruch)

szlifierki kątowe

G23mRU
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 5,4

| moc 2500 W, średnica tarczy 230 mm | nowoczesny futurystyczny wygląd | aluminiowy korpus odporny  
na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | niska głowica 
ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna obudowa | labiryntowy 
system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | płynny rozruch silnika | nowy, wysokiej jakości, 
doskonale izolowany silnik | trzy pozycje mocowania rękojeści bocznej | bardzo długa żywotność szczotek 
węglowych (do 200 rbh) | rękojeść boczna doskonale amortyzująca wibracje | przeznaczona do bardzo ciężkich 
prac | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

G23UBy „UVP” 
SZliFierkA kątoWA

średNiCA tArCZy (mm) 230 
MoC (W)  2600 
NAPięCie elektryCZNe (V)  230 
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600 
gWiNt WrZeCioNA M14
PoZioM WibrACji beZ obCiążeNiA (m/s²) 4,1 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db(A)) 89 
WAgA (kg) 5,1

| moc 2600 W, średnica tarczy 230 mm | system amortyzujący drgania UVP | płynny rozruch sinika | niska gło-
wica ułatwiająca manewrowanie | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | labiryntowy system chłodzenia | 
wyłącznik świadomego uruchamiania | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | trzy pozycje moco-
wania rękojeści bocznej | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | bardzo długa żywotność szczotek 
węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: osłona tarczy, klucz, rękojeść boczna

MODEL JM G23SRU G23UA2 G23UB2 G23UAY G23UBY G23MRU

średNiCA tArCZy mm 230 230 230 230 230 230

MoC NoMiNAlNA W 2000 2300 2500 2400 2600 2500

MAkS. MoC WyjśCioWA W 3300 4600 4600 4600 4600 4600

Prędkość obrotoWA 1/min 6600 6600 6600 6600 6600 6600

rodZAj gWiNtU M14 M14 M14 M14 M14 M14

SySteM UVP Nie Nie Nie tAk tAk Nie

WAgA kg 4,3 5,0 5,0 5,1 5,1 5,4
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3

 Walizka transportowa g13Sb2, g13SC, g13Se2, g13V, g13yC, 
g13yd

323712

 Walizka transportowa g23MrU, g23SC3, g23Se2, g23SF2 323713

szlifierki kątowe - akcesoria



40 szlifierka prosta, przecinarka, polerka

CC14SF 
PrZeCiNArkA

średNiCA tArCZy ZeWNętrZNA (mm) 355
średNiCA tArCZy WeWNętrZNA (mm) 25,4 
MAkS. śred. CięCiA PrZekr. ZAMkN. (mm) 65 
MAkS. średNiCA CięCiA rUr (mm)  120 
ZAkreS WykoNyW. Cięć (mm) 130 x 115 / 235 x 70 
Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min)  3800  
MoC (W)  2000
WAgA (kg) 16,5 

| moc 520 W, maks. średnica kamienia 25 mm | lekka i zwarta konstrukcja stworzona do pracy w trudno dostęp-
nych miejscach | długie, bardzo dobrze łożyskowane wrzeciono | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | 
możliwość zmiany tulejki zaciskowej (3, 6, 8 mm) | wysoko obrotowy silnik odporny na przeciążenia | bardzo 
długa żywotność szczotek węglowych | wyposażenie standardowe: klucz

| 355 / 2000 W | mocny i wytrzymały silnik | korpus z podwójną izolacją | ergonomiczna rękojeść ułatwiająca 
obsługę i transport urządzenia | szybkomocujące imadło | wyłącznik świadomego uruchamiania | blokada 
wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

GP2
SZliFierkA ProStA

średNiCA tUlejki ZACiSkoWej (mm) 6
MoC  (W) 520
MAkS. średNiCA kAMieNiA (mm) 25
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 25 000
średNiCA obUdoWy WrZeCioNA (mm) 35
WAgA  (kg) 1,7

SP18VA
PolerkA

średNiCA tArCZy (mm) 180
MoC  (W) 1250
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-600-3400
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 3,6
gWiNt WrZeCioNA M14
WAgA  (kg) 2,8| moc 1250 W, średnica tarczy 180 mm | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczna 

obudowa | labiryntowy system chłodzenia | nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | płynny 
rozruch silnika | elektroniczny układ utrzymujący stałą prędkość obrotową | system zabezpieczenia przed 
przeciążeniem | dwa rodzaje rękojeści dodatkowej | 6 bardzo precyzyjnych zakresów prędkości | bardzo 
długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: klucz, beret polerski 

tulejka zaciskowa średnica nr artykułu
3 mm Ø 932624
6 mm Ø 932627
8 mm Ø 985135
  1/8” Ø 985136
  1/4” Ø 932666Z

klucz płaski 12 mm 936553
17 mm 936638

ściernice trzpieniowe (WA60PV, Ø6 mm)

nr Ø długość nr artykułu

kA-1 32 mm 32 mm 939100

kA-2 19 mm 28 mm 939101

kA-3 17 mm 32 mm 939102

kA-4 25 mm 25 mm 939103

kA-5 16 mm 32 mm 939104

kA-6 32 mm 10 mm 939105

kA-7 25 mm 16 mm 939106

kA-8 16 mm 16 mm 939107

kA-9 25 mm 13 mm 939108

kA-10 32 mm 10 mm 939109

kA-11 16 mm 19 mm 949023

kA-12 16 mm 13 mm 949021

kA-13 13 mm 19 mm 949022
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bruzdownice

CnF35U
brUZdoWNiCA

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 10 000
MAkS. głębokość CięCiA (mm) 30
MAkS. odległość MiędZy tArCZAMi (mm) 25
WAgA  (kg) 3,8

| moc 1500 W, średnica tarczy 125 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | łożysko igiełko-
we w głowicy zwiększające kulturę pracy | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | elektroniczny system 
zabezpieczenia przed przeciążeniem | płynny rozruch silnika | układ elektroniczny zapewniający stałą pręd-
kość obrotową | wyłącznik świadomego uruchamiania | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | 
wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona 
do cięcia na sucho z użyciem tarcz diamentowych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, 
przecinak, walizka transportowa 

CnF65U
brUZdoWNiCA

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
MAkS. głębokość CięCiA (mm) 65
MAkS. odl. MiędZy tArCZAMi (mm) 40
WAgA  (kg) 10,5

| moc 2500 W, średnica tarczy 230 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | labiryntowy system chłodzenia | wyłącznik świadomego uruchamiania | 
nowy, wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | pro-
wadzenie rolkowe | płynny rozruch silnika | przeznaczona do cięcia na sucho z użyciem tarcz diamentowych 
| bardzo długa żywotność szczotek węglowych (do 200 rbh) | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść 
boczna, przecinak, walizka transportowa 

CnF45U
brUZdoWNiCA

| moc 1500 W, średnica tarczy 150 mm | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | łożysko igiełko-
we w głowicy zwiększające kulturę pracy | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | elektroniczny system 
zabezpieczenia przed przeciążeniem | płynny rozruch silnika | układ elektroniczny zapewniający stałą pręd-
kość obrotową | wyłącznik świadomego uruchamiania | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | 
wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona 
do cięcia na sucho z użyciem tarcz diamentowych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, 
przecinak, walizka transportowa 

średNiCA tArCZy (mm) 150
MoC  (W) 1500
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 8500
MAkS. głębokość CięCiA (mm) 40
MAkS. odl. MiędZy tArCZAMi (mm) 30
WAgA  (kg) 3,9
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Cm5SB
SZliFierkA kątoWA
do betoNU i kAMieNiA

Cm9SR
SZliFierkA kątoWA
do betoNU i kAMieNiA

Cm9UBy
SZliFierkA kątoWA
do betoNU i kAMieNiA

Cm12y
PrZeCiNArkA tArCZoWA

szlifierki kątowe, przecinarka tarczowa

| moc 1300 W, średnica tarczy 125 mm |szeroka podstawa ułatwiająca prowadzenie | blokada wrzeciona 
ułatwiająca wymianę tarczy | łożysko igiełkowe w głowicy zwiększające kulturę pracy | doskonały system 
odpylania | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik 
| bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona do cięcia na sucho z użyciem tarcz diamen-
towych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, walizka transportowa 

średNiCA tArCZy (mm) 125
MoC  (W) 1300
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000
MAkS. głębokość CięCiA 33
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.:
beZ obCiążeNiA (m/s²) 5,8
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s²) 5,9
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 86
PoZioM hAłASU Pod PełNyM
obCiążeNieM (db) 100
WAgA  (kg) 2,9

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2000
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
MAkS. głębokość CięCiA 60
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.:
beZ obCiążeNiA (m/s²) 5,3
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s²) 5,8
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 89
PoZioM hAłASU Pod PełNyM
obCiążeNieM (db) 105
WAgA  (kg) 7,7

| moc 2000 W, średnica tarczy 230 mm | szeroka podstawa ułatwiająca prowadzenie | blokada wrzeciona 
ułatwiająca wymianę tarczy | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | wysokiej jakości, doskonale 
izolowany silnik | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona do cięcia na sucho z użyciem 
tarcz diamentowych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, walizka transportowa 

średNiCA tArCZy (mm) 230
MoC  (W) 2600
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 6600
MAkS. głębokość CięCiA 60
PoZioM WibrACji W UkłAdZie PrZeStrZ.:
beZ obCiążeNiA (m/s²) 5,3
Pod PełNyM obCiążeNieM (m/s²) 5,8
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 89
PoZioM hAłASU Pod PełNyM
obCiążeNieM (db) 105
WAgA  (kg) 8,1

| moc 2600 W, średnica tarczy 230 mm |szeroka podstawa ułatwiająca prowadzenie | blokada wrzeciona 
ułatwiająca wymianę tarczy | możliwość podłączenia urządzenia odsysającego | wysokiej jakości, doskonale 
izolowany silnik | płynny rozruch silnika | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona do 
cięcia na sucho z użyciem tarcz diamentowych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, walizka 
transportowa 

średNiCA tArCZy ZeWNętrZNA (mm) 305
średNiCA tArCZy WeWNętrZNA (mm) 22,2
MoC  (W) 2400
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
Prędkość obrotoWA (1/min) 5000
MAkS. głębokość CięCiA (mm) 100
MAkS. głębokość PojedyN. CięCiA (mm) 50
WAgA  (kg) 11,5| moc 2400 W, średnica tarczy 305 mm | doskonale wywarzona konstrukcja | blokada wrzeciona ułatwiają-

ca wymianę tarczy | niski poziom wibracji i hałasu | wysokiej jakości, doskonale izolowany silnik z układem 
płynnego rozruchu | bardzo długa żywotność szczotek węglowych | przeznaczona do cięcia na sucho  
z użyciem tarcz diamentowych | wyposażenie standardowe: klucz, rękojeść boczna, walizka transportowa 
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44 wiertarka kątowa, wiertarki

D6SH
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 6,5 / 9
Prędkość obrotoWA (1/min) 4500
MoC (W)  240
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 0,8-6,5
gWiNt WrZeCioNA 3/8” x 24
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 3,6
WAgA  (kg) 0,9

| 6 mm / 240W | zwarta i ergonomiczna obudowa | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | wysoka 
prędkość obrotowa | doskonała do wiercenia małych otworów w stali, drewnie i tworzywach 

D10VC2(S)
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 10 / 25
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-2300
MoC (W) 460
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 0,8-10
gWiNt WrZeCioNA 3/8” x 24 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 10,1
WAgA (kg) 1,3

| 10 mm / 460W | zwarta i ergonomiczna obudowa (260 mm długości) | elektroniczna regulacja prędkości  
i momentu obrotowego | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny silnik odporny na przeciąże-
nia | rękojeść antypoślizgowa | doskonale łożyskowana przekładnia w cylindrycznej obudowie | przeznaczona  
do wiercenia małych otworów w stali, drewnie i tworzywach 

D10yB
WiertArkA kątoWA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 10 / 20
Prędkość obrotoWA (1/min) 500-2300
MoC (W) 500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 0,8-10
gWiNt WrZeCioNA 3/8” x 24 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 12
WAgA (kg) 1,5| 10 mm / 500 W | zwarta i ergonomiczna obudowa (wysokość głowicy 84 mm) | elektroniczna regulacja 

prędkości | system zapewniający stałą prędkość obrotową | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | 
nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach

D10VF
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 10 / 25
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-3000
MoC (W) 710
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 0,8-10
gWiNt WrZeCioNA 3/8” x 24 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 16,8
WAgA (kg) 1,8

| 10 mm / 710 W | zwarta i ergonomiczna obudowa | elektroniczna regulacja prędkości | możliwość zmiany 
kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | rękojeść antypoślizgowa | doskonale 
łożyskowana przekładnia w cylindrycznej aluminiowej obudowie | przeznaczona do bardzo ciężkich prac w stali, 
drewnie i tworzywach | wyposażenie standardowe: walizka transportowa
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wiertarki, wiertarka udarowa

D10VG
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 10 / 32
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-1200
MoC (W) 710
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 0,8-10
gWiNt WrZeCioNA 3/8” x 24 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 38,9
WAgA (kg) 1,9

D13VF
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 40
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-850
MoC (W) 710
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
ZAkreS UChWytU 1,5-13
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 50
WAgA  (kg) 2

| 10 mm / 710 W | zwarta i ergonomiczna obudowa | elektroniczna regulacja prędkości | możliwość zmiany 
kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | rękojeść antypoślizgowa | doskonale 
łożyskowana przekładnia w cylindrycznej aluminiowej obudowie | przeznaczona do bardzo ciężkich prac w stali, 
drewnie | idealna do wiercenia w mokrym drewnie | wyposażenie standardowe: walizka transportowa

| 13 mm / 710 W | zwarta i ergonomiczna obudowa | elektroniczna regulacja prędkości | możliwość zmiany 
kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | rękojeść antypoślizgowa | doskonale 
łożyskowana przekładnia w cylindrycznej aluminiowej obudowie | przeznaczona do bardzo ciężkich prac w stali, 
drewnie i tworzywach | wyposażenie standardowe: walizka transportowa 

D13VG
WiertArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 40
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-600
MoC (W) 710
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 1,5-13
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 78,7
WAgA  (kg) 2

| 13 mm / 710 W | zwarta i ergonomiczna obudowa | elektroniczna regulacja prędkości | możliwość zmiany 
kierunku obrotów (P/l) | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia | rękojeść antypoślizgowa | doskonale 
łożyskowana przekładnia w cylindrycznej aluminiowej obudowie | przeznaczona do bardzo ciężkich prac w stali  
i drewnie | idealna do wiercenia w mokrym drewnie | wyposażenie standardowe: walizka transportowa 

FDV16VB2
WiertArkA UdAroWA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 13 / 25 / 16
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-2900
MoC (W) 550
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-46 400
ZAkreS UChWytU (mm) 1,5-13
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
WAgA (kg) 1,6

| 16 mm / 550 W | estetyczna i ergonomiczna obudowa | elektroniczna regulacja prędkości i momentu 
obrotowego | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | doskonale łożyskowane wrzeciono | nowoczesny 
silnik odporny na przeciążenia | rękojeść antypoślizgowa | uchwyt szybkomocujący | wyposażenie standar-
dowe: walizka transportowa, rękojeść boczna 
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DV16V
WiertArkA UdAroWA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 13 / 25 / 16
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-2900
MoC (W) 590
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-34 600
ZAkreS UChWytU (mm)  1,5-13
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
WAgA (kg) 1,6

| 16 mm / 590 W | estetyczna i ergonomiczna obudowa | aluminiowy korpus doskonale oddający ciepło | 
wysoka prędkość wiercenia | elektroniczna regulacja prędkości i momentu obrotowego | możliwość zmiany 
kierunku obrotów (P/l)| doskonale łożyskowane wrzeciono | nowoczesny silnik odporny na przeciążenia 
| rękojeść antypoślizgowa | uchwyt szybkomocujący | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, 
rękojeść boczna

DV20VB2
WiertArkA UdAroWA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 13 / 40 / 20
Pręd. obr. W PrAWo (1/min) 0-1000, 0-3000
Pręd. obr. W leWo (1/min) 0-600, 0-1800
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-8000, 0-26 000
MoC (W) 790
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
ZAkreS UChWytU (mm) 1,5-13
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 54
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
WAgA (kg) 2,2

VTV16
WiertArkA UdAroWA

| 20 mm / 790 W | podwójna regulacja prędkości (potencjometr i siła nacisku) | nowa walizka z miejscem na 
osprzęt | dwubiegowa przekładnia | elektroniczna regulacja prędkości i momentu obrotowego | możliwość 
zmiany kierunku obrotów (P/l) | rękojeść antypoślizgowa | słupkowy przełącznik kierunku obrotów | atrakcyjny 
wygląd zewnętrzny z nowej linii wiertarek (dV16V) | aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia mechaniczne | 
nowoczesny, doskonale izolowany, wydajny silnik odporny na przeciążenia | wyposażenie standardowe: walizka 
transportowa, rękojeść boczna

| 35 mm  /  800 W | sprzęgło bezpieczeństwa | elektroniczna regulacja prędkości i momentu obrotowego | doskonałe 
łożyskowanie | wydajny silnik odporny na przeciążenia | dwubiegowa przekładnia | aluminiowy korpus odporny  
na uszkodzenia i doskonale oddający ciepło | przeznaczona do bardzo ciężkich prac | wyposażenie standardowe: 
rękojeść boczna

MODEL JM D6SH D10VC2 D10YB D10VF D10VG D13VF D13VG

MAkS. średNiCA WierCeNiA W StAli mm 6,5 10 10 10 10 13 13

MAkS. średNiCA Wier. W dreWNie mm 9 25 25 25 32 40 40

MoC NoMiNAlNA W 240 460 500 710 710 710 710

MoC WyjśCioWA W 150 290 320 460 460 460 460

gWiNt WrZeCioNA 3/8 x 24 3/8 x 24 3/8 x 24 1/2 x 20 1/2 x 20 1/2 x 20 1/2 x 20

ZAkreS UChWytU mm 0,8 x 6,5 0,8 x 10 0,8 x 10 1,5 x 13 1,5 x 13 1,5 x 13 1,5 x 13

Prędkość obrotoWA 1/min 4500 0-2300 500-2300 0-3000 0-1200 0-850 0-600

WAgA kg 0,9 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,0

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo / betoN (mm) 16 / 40 / 35
Prędkość obrotoWA (1/min) 0-700, 0-1400
MoC (W) 800
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-11 200, 0-20 000
ZAkreS UChWytU (mm) 3,2-16
gWiNt WrZeCioNA 5/8” x 16 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 70
WAgA (kg) 3,8
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MODEL JM FDV16VB2 DV16V DV20VB2 VTV16
MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA W STALI mm 13 13 13 16
MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA  
W DREWNIE

mm 25 25 40 40

MAKS. ŚREDNICA WIER. W BETONIE mm 16 16 20 35
MOC WYJŚCIOWA W 360 380 510 520
MOC NOMINALNA W 550 590 790 800
ZAKRES UCHWYTU mm 1,5 x 13 1,5 x 13 1,5 x 13 1,5 x 16
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 1/min 0-2900 0-2900 0-3000 0-1400
LICZBA UDARÓW 1/min 0-46 400 0-34 600 0-26 000 0-20 000
MAKS. MOMENT OBROTOWY Nm 32 32 54 70
GWINT WRZECIONA 1/2 x 20 1/2 x 20 1/2 x 20 5/8 x 16
WAGA kg 1,6 1,6 2,2 3,8

wiertarki udarowe

4

wiertarko-mieszarka, wiertarka na podstawie magnetycznej

D13
WiertArko-MieSZArkA

MAkS. średNiCA WierCeNiA:
StAl / dreWNo (mm) 13 / 40
Prędkość obrotoWA (1/min) 550
MoC (W) 720
NAPięCie elektryCZNe  (V) 230
ZAkreS UChWytU (mm) 1,5-13
gWiNt WrZeCioNA 1/2” x 20 UNF
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 55
WAgA  (kg) 3

| 13 mm / 720 W | urządzenie przeznaczone do mieszania | możliwość zmiany kierunku obrotów (P/l) | 
prawostronny ruch wrzeciona przeznaczony do mieszania płynnych materiałów | lewostronny do mieszania 
gęstych materiałów | solidny i trwały silnik odporny na przeciążenia | aluminiowa obudowa przekładni 
doskonale oddająca ciepło | dodatkowa rękojeść boczna pozwalająca na zastosowanie urządzenia jako 
wiertarki

Bm20y
WiertArkA NA PodStAWie MAgNetyCZNej

MAkS. średNiCA WierCeNiA W StAli 
WiertłAMi SPirAlNyMi (mm) 13 
MAkS. średNiCA FreZoWANiA StAli 
WiertłAMi trePANACyjNyMi (mm) 30 
MAkS. głębokość FreZoWANiA (mm) 55 
liCZbA obrotÓW beZ obCiąż. (1/min) 550 
liCZbA obrotÓW Pod obCiąż. (1/min) 440 
MAkSyMAlNy MoMeNt obr.  (Nm) 55 
SiłA PrZylegANiA  
PodStAWy MAgNetyCZNej (kg) 1200 
MoC (W) 720 
WAgA (kg) 11,7 

| 30 mm / 720 W | wysoka precyzja frezowania otworów | zakres wiercenia wiertłami spiralnymi  
(1-13 mm) | zakres wycinania otworów frezami (13-30 mm) | automatyczne doprowadzanie płynu chłodzą-
cego | wysoki moment obrotowy 55 Nm | ergonomiczna konstrukcja | łatwa do zamontowania
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50 piły szablaste „tygrysice”

CR13V
PiłA SZAblAStA „tygrySiCA”

MAkS. śred. CięCiA dreWNA (mm) 300
MAkS. śred. CięCiA blAChy StAl. (mm)  19
MAkS. śred. CięCiA rUr (mm) 130
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1010
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2800
Skok brZeSZCZotU (mm) 29
WAgA (kg) 3,3

| moc 1010 W, maks. średnica cięcia drewna 300 mm | ergonomiczna obudowa | płynna regulacja pręd-
kości | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem 
| uchwyt pozwalający na mocowanie brzeszczotu w dwóch pozycjach | silnik nowej generacji odporny na 
przeciążenia |  wyposażenie standardowe: walizka transportowa, brzeszczot 

CR13VC
PiłA SZAblAStA „tygrySiCA”

MAkS. śred. CięCiA dreWNA (mm) 300
MAkS. śred. CięCiA blAChy StAl.  (mm) 19
MAkS. śred. CięCiA rUr (mm) 130
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1010
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2800
Skok brZeSZCZotU (mm) 29
WAgA (kg) 3,3| moc 1010 W, maks. średnica cięcia drewna 300 mm | ergonomiczna obudowa | płynna regulacja pręd-

kości | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem 
| uchwyt pozwalający na mocowanie brzeszczotu w dwóch pozycjach | rękojeść antypoślizgowa | silnik 
nowej generacji odporny na przeciążenia | wyposażenie standardowe: walizka transportowa, brzeszczot 

CR13VA
PiłA SZAblAStA „tygrySiCA”

MAkS. śred. CięCiA dreWNA (mm) 300
MAkS. śred. CięCiA blAChy StAl. (mm) 19
MAkS. śred. CięCiA rUr (mm) 130
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1050
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-2800
Skok brZeSZCZotU (mm) 32
WAgA (kg) 4

| moc 1050 W, maks. średnica cięcia drewna 300 mm | ergonomiczna obudowa | ruch wahadłowy typu 
Swing | bezstopniowa regulacja ruchu wahadłowego | płynna regulacja prędkości | szybkomocujący 
beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | hermetyczny system ochrony przed wodą i pyłem | szybki 
demontaż stopki oporowej | uchwyt pozwalający na mocowanie brzeszczotu w dwóch pozycjach | rękojeść 
antypoślizgowa | silnik nowej generacji odporny na przeciążenia | wyposażenie standardowe: walizka 
transportowa, brzeszczot

CR13VBy
PiłA SZAblAStA „tygrySiCA”

MAkS. średNiCA CięCiA: 
dreWNA / blAChy StAl. / rUr (mm) 300 / 19 / 130
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1150
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-3000
PoZioM WibrACji W Ukł. PrZeStrZ.:
beZ obCiążeNiA (m/s²) 6,8
Pod PełNyM obCiąż. (m/s²) 9,0
PoZioM hAłASU beZ obCiąż. (db) 90,8
PoZioM hAłASU Pod PełNyM
obCiążeNieM (db) 91,3
Skok brZeSZCZotU (mm) 32
WAgA (kg) 4,4

| moc 1150 W, maks. średnica cięcia drewna 300 mm | rewalacyjny niski poziom wibracji i hałasu | ergo-
nomiczna obudowa | ruch wahadłowy typu Swing | bezstopniowa regulacja ruchu wahadłowego | płynna 
regulacja prędkości | szybkomocujący beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | hermetyczny system 
ochrony przed wodą i pyłem | szybki demontaż stopki oporowej | uchwyt pozwalający na mocowanie 
brzeszczotu w dwóch pozycjach | rękojeść antypoślizgowa | silnik nowej generacji odporny na przeciążenia 
| wyposażenie standardowe: walizka transportowa, brzeszczot
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CJ110mV
WyrZyNArkA

MoC (W) 720
MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm) 110
MAkS. WyS.CięCiA StAli Węgl.(mm) 10
MAkS. WyS.CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
liCZbA SUWÓW (1/min) 850-3000
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 25
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
Skok brZeSZCZotU (mm) 26
WAgA (kg) 2,2
rodZAj UChWytU żelAZkoWy

| moc 720 W, maks. średnica cięcia drewna 110 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | agresywna stylistyka połączona z funkcjonalnością | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu 
| elektroniczna regulacja prędkości | minimalny promień cięcia 25 mm | doskonały system odpylania | 4 pozycje 
ruchu wahadłowego brzeszczotu | stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: 
klucz hex, walizka transportowa, przyłącze do odkurzacza

| moc 400 W, maks. średnica cięcia drewna 65 mm | uchwyt żelazkowy | rękojeść wykonana techniką Soft grip 
| agresywna stylistyka połączona z funkcjonalnością | elektroniczna regulacja prędkości | zintegrowany system 
odpylania | wyposażenie standardowe: brzeszczot, klucz hex

CJ65V3
WyrZyNArkA

MoC (W) 400 
MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm)   65 
MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm)   6 
liCZbA SUWÓW (1/min) 0-3000 
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 84 
NAPięCie (V) 230 
WAgA (kg) 1,5 

CJ110mVA
WyrZyNArkA

MoC (W) 720
MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm) 110
MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm) 10
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM ((mm) 30
liCZbA SUWÓW (1/min) 850-3000
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 25
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
Skok brZeSZCZotU (mm) 26
WAgA (kg) 2,2
rodZAj UChWytU grZybkoWy

| moc 720 W, maks. średnica cięcia drewna 110 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | agresywna stylistyka połączona z funkcjonalnością | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu 
| elektroniczna regulacja prędkości | minimalny promień cięcia 25 mm | doskonały system odpylania | 4 pozycje 
ruchu wahadłowego brzeszczotu | stopa pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: 
klucz hex, walizka transportowa, przyłącze do odkurzacza

CJ120V
WyrZyNArkA

MoC (W) 740
MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm) 120
MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm) 10
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
liCZbA SUWÓW (1/min) 850-3000
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 25
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
Skok brZeSZCZotU (mm) 26
WAgA (kg) 2,3
rodZAj UChWytU żelAZkoWy

| moc 740 W, maks. średnica cięcia drewna 120 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | elektroniczna regulacja prędkości | minimalny 
promień cięcia 25 mm | doskonały system odpylania | 4 pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu | stopa 
pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: klucz hex, walizka transportowa, przyłącze 
do odkurzacza 
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Piły szablaste „tygrysice”

wyrzynarki

wyrzynarki

CJ120VA
WyrZyNArkA

MoC (W) 740
MAkS. WyS. CięCiA dreWNA (mm) 120
MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm) 10
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 30
liCZbA SUWÓW (1/min) 850-3000
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 25
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
Skok brZeSZCZotU (mm) 26
WAgA (kg) 2,3
rodZAj UChWytU grZybkoWy

| moc 740 W, maks. średnica cięcia drewna 120 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu | elektroniczna regulacja prędkości | minimalny 
promień cięcia 25 mm | doskonały system odpylania | 4 pozycje ruchu wahadłowego brzeszczotu | stopa 
pokryta zabezpieczającą warstwą niklu | wyposażenie standardowe: klucz hex, walizka transportowa, przyłącze 
do odkurzacza 

MODEL JM CR13V CR13VC CR13VA CR13VBY

MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA RUR mm 130 130 130 130

MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA DREWNA mm 300 300 300 300

MAKSYMALNA ŚREDNICA BLACHY STALOWEJ mm 19 19 19 19

MOC NOMINALNA W 1010 1010 1050 1150

MOC WYJŚCIOWA W 650 650 680 780

LICZBA SUWÓW 1/min 0-2800 0-2800 0-2800 0-3000

SYSTEM UVP NIE NIE NIE TAK

SKOK BRZESZCZOTU mm 29 29 32 32

RUCH WAHADŁOWY BRZESZCZOTA „SWING” NIE NIE TAK TAK

REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NIE TAK TAK TAK

WAGA kg 3,3 3,3 4,0 4,4

MODEL JM CJ65V3 CJ110MV CJ110MVA CJ120V CJ120VA

MoC W 400 720 720 740 740

MAkSyMAlNA WySokość CięCiA dreWNA mm 65 110 110 120 120

MAkSyMAlNA WySokość CięCiA StAli WęgloWej mm 6 10 10 10 10

MAkSyMAlNA WySokość CięCiA AlUMiNiUM mm 18 30 30 30 30

liCZbA SUWÓW 1/min 0-3000 850-3000 850-3000 850-3000 850-3000

MiNiMAlNy ProMień CięCiA mm 25 25 25 25 25

NAPięCie V 230 230 230 230 230

Skok brZeSZCZotU mm 18 26 26 26 26

WAgA kg 1,5 2,2 2,2 2,3 2,3

rodZAj UChWytU żelAZko żelAZko grZyb żelAZko grZyb
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5

pilarki tarczowe ręczne

C6mFA
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1010
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 165
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA  90° (mm) 57
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 38
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie (V) 230
WAgA (kg) 3,4
dłUgość CAłkoWitA (mm) 276

| 1010 W, 57 mm | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | przystosowana do współ-
pracy z urządzeniem odpylającym | bardzo sztywna i precyzyjna stopa pokryta warstwą niklu | trwała  
i ergonomiczna obudowa |wyłącznik świadomego uruchamiania | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe 
| możliwość zastosowania listwy prowadzącej | w standardzie tarcza tCt - 40 zębów | wyposażenie stan-
dardowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego

C6BU2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1100
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 165
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 55
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 40
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 3,5
dłUgość CAłkoWitA (mm) 293

C6U2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1100
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 165
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 55
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 40
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 3,5
dłUgość CAłkoWitA (mm) 293

C7mFA
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1010
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 190
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA  90° (mm) 68
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 46
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 3,5
dłUgość CAłkoWitA (mm) 291

| 1100 W, 55 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | aluminiowy stolik 
pokryty tworzywem (PtFe) zapewniającym łagodny poślizg | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpy-
lającym | ergonomiczna i lekka konstrukcja | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | hamulec elektryczny | najniższy w swojej klasie poziom hałasu | możliwość zastosowania listwy 
prowadzącej | wyposażenie standardowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego 

| 1100 W, 55 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | przystosowana 
do współpracy z urządzeniem odpylającym | aluminiowy stolik ze stopą pokrytą warstwą niklu | ergonomiczna  
i lekka konstrukcja | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego uruchamiania | 
najniższy w swojej klasie poziom hałasu | możliwość zastosowania listwy prowadzącej | wyposażenie standar-
dowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego

| 1010 W, 68 mm | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | przystosowana do współpracy  
z urządzeniem odpylającym | bardzo sztywna i precyzyjna stopa pokryta warstwą niklu | trwała i ergonomiczna 
obudowa | wyłącznik świadomego uruchamiania | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | możliwość zas-
tosowania listwy prowadzącej | w standardzie tarcza tCt - 40 zębów | wyposażenie standardowe: klucz hex, 
tarcza, prowadnica cięcia równoległego
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C7U2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1200
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 190
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 66
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 48
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 4
dłUgość CAłkoWitA (mm) 312

| 1200 W, 66 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | aluminiowy 
stolik ze stopą pokrytą warstwą niklu | idealnie wyprofilowana rękojeść prowadząca wykonana w systemie 
soft touch | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | ergonomiczna i lekka konstrukcja 
| doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego uruchamiania | najniższy w swojej 
klasie poziom hałasu | możliwość zastosowania listwy prowadzącej | wyposażenie standardowe: klucz hex, 
tarcza, prowadnica cięcia równoległego 

C7BU2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 1200
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 190
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 66
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 48
Prędkość obrotoWA (1/min) 5500
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 4
dłUgość CAłkoWitA (mm) 312

| 1200 W, 66 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | aluminio-
wy stolik pokryty tworzywem (PtFe) zapewniającym łagodny poślizg | idealnie wyprofilowana rękojeść 
prowadząca wykonana w systemie soft touch | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym 
| ergonomiczna i lekka konstrukcja | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego 
uruchamiania | hamulec elektryczny | najniższy w swojej klasie poziom hałasu | możliwość zastosowania 
listwy prowadzącej | wyposażenie standardowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego 

| 2000 W, 86 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | idealnie wyprofilo-
wana rękojeść prowadząca wykonana w systemie soft touch | aluminiowy stolik ze stopą pokrytą warstwą niklu 
| przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | ergonomiczna i lekka konstrukcja | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego uruchamiania | najniższy w swojej klasie poziom hałasu 
| wyposażenie standardowe: klucz hex, tarcza, prowadnica cięcia równoległego

C9U2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 2000
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 235
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 86
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 65
Prędkość obrotoWA (1/min) 5000
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 6,8
dłUgość CAłkoWitA (mm) 397

C9BU2
PilArkA tArCZoWA ręCZNA

MoC (W) 2000
średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 235
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
MAkS. WySokość CięCiA 90° (mm) 86
MAkS. WySokość CięCiA 45° (mm) 65
Prędkość obrotoWA (1/min) 5000
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
WAgA (kg) 6,8
dłUgość CAłkoWitA (mm) 397

| 2000 W, 86 mm | silnik nowej generacji przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | idealnie wypro-
filowana rękojeść prowadząca wykonana w systemie soft touch | aluminiowy stolik pokryty tworzywem (PtFe) 
zapewniającym łagodny poślizg (C9bU2) | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | ergono-
miczna i lekka konstrukcja | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | wyłącznik świadomego uruchamiania | 
hamulec elektryczny (C9bU2) | najniższy w swojej klasie poziom hałasu | wyposażenie standardowe: klucz hex, 
tarcza, prowadnica cięcia równoległego
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5

pilarki tarczowe ręczne - akcesoria

MODEL JM C6MFA C7MFA C6U2 C6BU2 C7U2 C7BU2 C9U C9U2 C9BU2

średNiCA tArCZy ZeW. mm 165 190 165 165 190 190 235 235 235

średNiCA tArCZy WeW. mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30

MoC NoMiNAlNA W 1010 1010 1100 1100 1200 1200 1750 2000 2000

głębokość CięCiA mm 57 68 54 54 66 66 86 86 86

hAMUleC elektryCZNy Nie Nie Nie tAk Nie tAk Nie Nie tAk

StoPA PośliZgoWA mm Nikiel Nikiel Nikiel teFloN Nikiel teFloN Nikiel Nikiel teFloN

Prędkość obrotoWA 1/min 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5000 5000 5000

WAgA kg 3,4 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 7,1 6,8 6,8

Pilarki tarczowe ręczne
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C10FCE2
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm)  255
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90° (mm) 59 x 144 / 89 x 101
CięCie Pod kąteM 52° (mm) 59 x 89
CięCie Pod kąteM 45° + SkoS 45° (mm) 41 x 102
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1520
Prędkość obrotoWA (1/min)  5000
WAgA (kg) 12

C10FSH
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 255
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90° (mm) 85 x 312 - 90 x 280
CięCie Pod kąteM 45° (mm) 85 x 218 - 90 x 190
CięCie  
Pod kąt. 45°+SkoS 45°(mm)  55 x 218 - 60 x 190
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MAkS. kąt CięCiA (°) leWy 45°, PrAWy 57°
MAkS. kąt PoChyl. Piły (°) leWy 45°, PrAWy 45°
MoC (W) 1090
Prędkość obrotoWA (1/min)  3800
WAgA (kg) 19,5

C10FSB
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 255
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90° (mm) 85 x 312 - 90 x 280
CięCie Pod kąteM 45° (mm) 85 x 218 - 90 x 190
CięCie  
Pod kąt. 45°+SkoS 45°(mm) 55 x 218 - 60 x 190
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MAkS. kąt CięCiA (°) leWy 45°, PrAWy 57°
MAkS. kąt PoChyl. Piły (°) leWy 45°, PrAWy 45°
MoC (W)  1090
Prędkość obrotoWA (1/min)  3800
WAgA  (kg) 19,5

| moc 1090 W, maks. średnica cięcia 90 mm | elektroniczny system podtrzymania obrotów niezależnie od obciążenia 
| ergonomiczny kształt korpusu silnika | płynny rozruch silnika | laserowy wskaźnik cięcia | możliwość cięcia  
na długości do 312 mm | doskonała powtarzalność cięcia | trzeci punkt podparcia, ułatwiający cięcie małych elementów 
| precyzyjnie wykonany odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciąże-
niem | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | przystosowana  
do współpracy z urządzeniem odpylającym | zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach | wyposażenie 
standardowe: tarcza, klucz, worek na pył

| moc 1090 W, maks. średnica cięcia 90 mm | elektroniczny system podtrzymania obrotów niezależnie od obcią-
żenia | ergonomiczny kształt korpusu silnika | płynny rozruch silnika | możliwość cięcia na długości do 312 mm 
| doskonała powtarzalność cięcia | trzeci punkt podparcia, ułatwiający cięcie małych elementów | precyzyjnie 
wykonany odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem 
| doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | przystosowana 
do współpracy z urządzeniem odpylającym | zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach | wyposażenie 
standardowe: tarcza, klucz, worek na pył 

| moc 1520 W, maks. średnica cięcia 89 mm | doskonała powtarzalność cięcia | pozioma antypoślizgowa rękojeść 
ułatwiająca pracę operatorowi | zwarta i lekka obudowa łatwa do przenoszenia | precyzyjnie wykonany odlew stołu 
zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | doskonałe zabezpieczenie 
przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | okładzina antypoślizgowa typu Soft grip, jednocześ-
nie redukująca drgania | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | zatrzaskowe blokowanie stołu  
w 9 pozycjach | obrót stołu w prawo / lewo 0-52° | pochylenie głowicy piły w lewo -3°-48° | wyposażenie 
standardowe: tarcza, klucz, worek na pył   

C10FCH2
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm)  255
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90° (mm) 59 x 144  / 89 x 101
CięCie Pod kąteM 52° (mm) 59 x 89
CięCie Pod kąteM 45° + SkoS 45° (mm) 41 x 102
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1520
Prędkość obrotoWA (1/min)  5000
WAgA (kg) 12

| moc 1520 W, maks. średnica cięcia 89 mm | doskonała powtarzalność cięcia | pozioma antypo-
ślizgowa rękojeść ułatwiająca pracę operatorowi | zwarta i lekka obudowa łatwa do przenoszenia 
| precyzyjnie wykonany odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy 
pod dużym obciążeniem | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwia-
jąca wymianę tarczy | okładzina antypoślizgowa typu Soft grip, jednocześnie redukująca drgania | 
przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozy-
cjach | laserowy wskaźnik cięcia | obrót stołu w prawo / lewo 0-52° | pochylenie głowicy piły  
w lewo -3°-48° | wyposażenie standardowe: tarcza, klucz, worek na pył
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MODEL JM C10FCE C10FCH C10FSB C10FSH C12LC C12LCH C12FCH C12LSH

średNiCA tArCZy mm 255 255 255 255 305 305 305 305

średNiCA tArCZy WeW. mm 30 30 30 30 30 30 30 30

MoC NoMiNAlNA W 1520 1520 1090 1090 1520 1520 1520 1520

MAkS. głębokość CięCiA mm 89 89 90 90 98 98 98 120

lASeroWy WSkAŹNik Nie tAk Nie tAk Nie tAk tAk tAk

elektroNiCZNy CZytNik Nie Nie Nie Nie tAk tAk Nie tAk

Prędkość obrotoWA 1/min 5000 5000 3800 3800 4000 4000 4000 4000

WAgA kg 12,0 12,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 30,0

średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 305
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 22,2
CięCie Pod kąteM 90°  (mm) 105 x 312 - 120 x 260
CięCie Pod kąteM 52°  (mm) 105 x 220 - 120 x 180
MAkS. kąt CięCiA leWy 45° - PrAWy 57°
MAkS. kąt PoChyleNiA Piły leWy 45° - PrAWy 45°
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1520
Prędkość obrotoWA (1/min) 4000
WyMiAry d x W x S (mm) 595 x 930 x 710
WAgA (kg) 30

5

pilarki stołowe ukośnice

C12LCH
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 305
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90°  (mm) 61,5 x 200 - 98 x 155
CięCie Pod kąteM 52°  (mm) 61,5 x 120
CięCie Pod kąteM 45°+ SkoS 45° (mm) 40 x 140
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1520
Prędkość obrotoWA (1/min) 4000
WyMiAry l x h x W (mm) 625 x 775 x 610
WAgA (kg) 19,5

| moc 1520 W, maks. średnica cięcia 98 mm | doskonała powtarzalność cięcia | pozioma antypoślizgowa ręko-
jeść ułatwiająca pracę operatorowi | zwarta i lekka obudowa łatwa do przenoszenia | precyzyjnie wykonany 
odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | okładzina antypoślizgowa typu  
Soft grip, jednocześnie redukująca drgania | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | 
zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach | obrót stołu w prawo / lewo 0-52° | pochylenie głowicy piły 
w lewo -3°-48° | elektroniczny czytnik zastosowanych kątów | laserowy wskaźnik cięcia | 
wyposażenie standardowe: tarcza, klucz, worek na pył 

C12FCH
PilArkA StołoWA UkośNiCA

średNiCA tArCZy ZeW. (mm) 305
średNiCA tArCZy WeW. (mm) 30
CięCie Pod kąteM 90°  (mm) 61,5 x 200 - 98 x 155
CięCie Pod kąteM 52°  (mm) 61,5 x 120
CięCie Pod kąteM 45° + SkoS 45° (mm) 40 x 140
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1520
Prędkość obrotoWA (1/min) 4000
WyMiAry l x h x W (mm) 625 x 775 x 610
WAgA (kg)    19,5

| moc 1520 W, maks. średnica cięcia 98 mm | doskonała powtarzalność cięcia | pozioma antypoślizgowa ręko-
jeść ułatwiająca pracę operatorowi | zwarta i lekka obudowa łatwa do przenoszenia | precyzyjnie wykonany 
odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy | okładzina antypoślizgowa typu  
Soft grip, jednocześnie redukująca drgania | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | 
zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach | obrót stołu w prawo / lewo 0-52° | pochylenie głowicy piły 
w lewo -3°-48° | laserowy wskaźnik cięcia | wyposażenie standardowe: tarcza, klucz, worek na pył 

Pilarki stołowe ukośnice

C12LSH
PilArkA StołoWA UkośNiCA

| moc 1520 W, maks. średnica cięcia 120 mm | ergonomiczny kształt korpusu silnika | nowoczesny system 
posuwu działający na długości tylko 930 mm | laserowy wskaźnik cięcia | elektroniczny czytnik 
zastosowanych kątów | możliwość cięcia na długości do 312 mm | doskonała powtarzalność cięcia | 
precyzyjnie wykonany odlew stołu zapewniający dokładne cięcie | silnik przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy 
| przystosowana do pracy z urządzeniem odpylającym | zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach | 
wyposażenie standardowe: tarcza, klucz, worek na pył 
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w6V4
WkrętArkA

MAkS. śred. Wkręt. do dreWNA (mm) 6 
MAkS. śred. Wkręt. SAMogWiNt. (mm)  6
MAkS. śred. śrUb gWiNtoWANyCh (mm) 6
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 10,4 
MoC (W) 620
UChWyt NArZędZiA  1/4” (6,35 mm) bit
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-4500 
WAgA (kg) 1,4 

| 4500/min / 6 mm / 620 W | elektroniczna regulacja prędkości | nowoczesny, odporny na przeciążenia 
silnik | aluminiowy korpus przekładni pokryty elastomerem  | idealnie wyprofilowana i doskonałe wyważona 
konstrukcja | rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip

w6VA4
WkrętArkA

MAkS. śred. Wkręt. do dreWNA (mm) 6 
MAkS. śred. Wkręt. SAMogWiNt. (mm)  6
MAkS. śred. śrUb gWiNtoWANyCh (mm) 6
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 14,3 
MoC (W) 620
UChWyt NArZędZiA  1/4” (6,35 mm) bit
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-3000 
WAgA (kg) 1,4 

| 3000/min / 6 mm / 620 W | elektroniczna regulacja prędkości | nowoczesny, odporny na przeciążenia 
silnik | aluminiowy korpus przekładni pokryty elastomerem | idealnie wyprofilowana i doskonałe wyważona 
konstrukcja | rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip 

w6Vm
WkrętArkA

MAkS. śred. Wkręt. do dreWNA (mm) 6 
MAkS. śred. Wkręt. SAMogWiNt. (mm)  6
MAkS. śred. śrUb gWiNtoWANyCh (mm) 6
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 8,8 
MoC (W) 620
UChWyt NArZędZiA 1/4” (6,35 mm) bit
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-6000 
WAgA (kg) 1,4 

| 6000/min / 6 mm / 620 W | elektroniczna regulacja prędkości | nowoczesny, odporny na przeciążenia 
silnik | aluminiowy korpus przekładni pokryty elastomerem | idealnie wyprofilowana i doskonałe wyważona 
konstrukcja | rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip
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w6VB3
WkrętArkA

MAkS. śred. Wkręt. do dreWNA (mm) 6 
MAkS. śred. Wkręt. SAMogWiNt. (mm)  6
MAkS. śred. śrUb gWiNtoWANyCh (mm) 6
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 17,7 
MoC (W) 620
UChWyt NArZędZiA  1/4” (6,35 mm) bit
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-2600 
WAgA (kg) 1,5

w8VB2
WkrętArkA

MAkS. śred. Wkręt. do dreWNA (mm) 6,2 
MAkS. śred. Wkręt. SAMogWiNt. (mm)  6
MAkS. śred. śrUb gWiNtoWANyCh (mm) 8
MAkS. MoMeNt obrotoWy (Nm) 27,6 
MoC (W) 620
UChWyt NArZędZiA 1/4” (6,35 mm) bit
Prędkość obrotoWA (1/min)  0-1700 
WAgA (kg) 1,5

| 1700/min / 6,2 mm / 620 W | elektroniczna regulacja prędkości | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | 
aluminiowy korpus przekładni pokryty elastomerem | idealnie wyprofilowana i doskonałe wyważona konstrukcja 
| rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip

| 2600/min / 6 mm / 620 W | elektroniczna regulacja prędkości | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | 
aluminiowy korpus przekładni pokryty elastomerem | idealnie wyprofilowana i doskonałe wyważona konstrukcja 
| rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip

MODEL JM W6V4 W6VA4 W6VM W6VB3 W8VB2

MAkS. średNiCA WkrętÓW do dreWNA mm 6 6 6 6 6,2

MAkS. średNiCA WkrętÓW SAMogWiNtUjąCyCh mm 6 6 6 6 6

MAkS. średNiCA śrUb gWiNtoWANyCh mm 6 6 6 6 8

MAkS. MoMeNt obrotoWy Nm 10,4 14,3 8,8 17,7 27,6

MoC W 620 620 620 620 620

UChWyt NArZędZiA 1/4” (6,35mm) bit 1/4” (6,35mm) bit 1/4” (6,35mm) bit 1/4” (6,35mm) bit 1/4” (6,35mm) bit

Prędkość obrotoWA 1/min 0-4500 0-3000 0-6000 0-2600 0-1700

WAgA kg 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

wkrętarki



62

MODEL JM WR14VB WR16SA WR22SA

PołąCZeNiA śrUboWe / odPoWiedZiAlNe M10-M18 / M8-M14 M12-M22 / M12-M16 M12-M24 / M16-M22

Prędkość obrotoWA beZ obCiążeNiA 1/min 0-1800 / 0-2300 0-1900 0-1800

liCZbA UdArÓW 1/min 0-2100 / 0-2800 0-2100 0-2000

MAkSyMAlNy MoMeNt obrotoWy Nm 180 / 250 360 610

MoC W 420 480 850

UChWyt NArZędZiA 1/2” kwadrat 1/2” kwadrat 3/4” kwadrat

WAgA kg 2,2 2,8 5,0

klucze udarowe

klucze udarowe

wR16SA
klUCZ UdAroWy

PołąCZeNiA śrUboWe  M12-M22
PołąCZeNiA odPoWiedZiAlNe  M12-M16
Pręd. obr. beZ obCiąż. (1/min) 0-1900
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-2100 
MAkS. MoMeNt obr. (Nm)   360 
MoC (W) 480
UChWyt NArZędZiA 1/2” kWAdrAt
WAgA (kg) 2,8| 360 Nm / 480 W | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | głowica pokryta elastomerem zabez-

pieczającym obrabiany materiał | możliwość zamocowania rękojeści dodatkowej pod dowolnym kątem 
| aluminiowy korpus przekładni | rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip | 
idealnie wyważona konstrukcja

wR22SA
klUCZ UdAroWy

PołąCZeNiA śrUboWe  M12-M24
PołąCZeNiA odPoWiedZiAlNe M16-M22
Pręd. obr. beZ obCiąż.  (1/min) 0-1800 
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-2000 
MAkS. MoMeNt obr. (Nm)   610 
MoC (W) 850
UChWyt NArZędZiA 3/4” kWAdrAt
WAgA (kg) 5| 610 Nm / 850 W | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | głowica pokryta elastomerem zabez-

pieczającym obrabiany materiał | możliwość zamocowania rękojeści dodatkowej pod dowolnym kątem 
| aluminiowy korpus | rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip | idealnie 
wyważona konstrukcja 

wR14VB
klUCZ UdAroWy

PołąCZeNiA śrUboWe  M10-M18
PołąCZeNiA odPoWiedZiAlNe  M8-M14
Pręd. obr. beZ obCiąż. (1/min) 0-1800 / 0-2300 
liCZbA UdArÓW (1/min) 0-2100 / 0-2800 
MAkS. MoMeNt obr. (Nm)  180 / 250 
MoC  (W) 420
UChWyt NArZędZiA  1/2” kWAdrAt
WAgA (kg) 2,2

| 180 Nm / 250 Nm / 420 W | dwubiegowa przekładnia | nowoczesny, odporny na przeciążenia silnik | 
słupkowy przełącznik kierunku obrotów | głowica pokryta elastomerem zabezpieczającym obrabiany materiał 
| rękojeść główna wyłożona okładziną antypoślizgową typu Soft grip | możliwość zamocowania rękojeści 
dodatkowej pod dowolnym kątem 
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Frezarki

MODEL JM M8V2 M12V2

średNiCA tUlejki ZACiSkoWej mm 8 12

MAkS. głębokość FreZoWANiA mm 60 65

NAPięCie elektryCZNe V 230 230

MoC W 1150 2000

Prędkość obrotoWA  1/min 11 000-25 000 8000-22 000

WAgA kg 3,6 6,3

m8V2
FreZArkA gÓrNoWrZeCioNoWA

średNiCA tUlejki ZACiSkoWej (mm) 8 
MoC SilNikA (W) 1150 
MAkS. głębokość FreZoWANiA (mm) 60 
Prędkość obrotoWA (1/min) 11 000-25 000  
NAPięCie (V) 230 
WAgA (kg) 3,6 

| moc 1150 W, średnica tulejki zaciskowej 8 mm | regulacja prędkości obrotowej w rękojeści prowadzącej 
| system automatycznej regulacji zakresu frezowania | silnik nowej generacji o mocy 1150 W | możliwości 
zastosowania tulejki zaciskowej Ø 6 mm | elektroniczny system podtrzymania obrotów | rewolwerowy 
system ustawiania głębokości frezowania | rękojeści boczne regulowane w trzech pozycjach | doskonałe 
zabezpieczenie przeciwpyłowe | płynny rozruch silnika | wyposażenie standardowe: frez palcowy, prowad-
nica równoległa, klucz, pierścień kopiujący 

m12V2
FreZArkA gÓrNoWrZeCioNoWA

średNiCA tUlejki ZACiSkoWej (mm) 12
MoC SilNikA (W) 2000 
MAkS. głębokość FreZoWANiA (mm)  65 
Prędkość obrotoWA (1/min) 8000-22 000 
NAPięCie (V) 230 
WAgA (kg) 6,3 

| moc 2000 W, średnica tulejki zaciskowej 12 mm | regulacja prędkości obrotowej w rękojeści prowadzącej 
| system automatycznej regulacji zakresu frezowania | silnik nowej generacji o mocy 2000 W | możliwo-
ści zastosowania tulejek zaciskowych Ø 6 mm i Ø 8 mm | elektroniczny system podtrzymania obrotów | 
rewolwerowy system ustawiania głębokości frezowania | rękojeści boczne regulowane w trzech pozycjach | 
doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | płynny rozruch silnika | wyposażenie standardowe: frez palcowy, 
prowadnica równoległa, klucz, pierścień kopiujący
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Szlifierki taśmowe
MODEL JM SB8V2 SB10S2 SB10V2

MoC W 1020 1020 1020

Prędkość tAśMy b/o m/min 250-450 420 240-420

regUlACjA PrędkośCi tAk Nie tAk

roZMiAr tAśMy SZliFierSkiej mm 76 x 533 100 x 610 100 x 610

PoZioM hAłASU b/o  db 87 88 88

WAgA kg 4,3 5,2 5,2

szlifierki taśmowe

SB8V2
SZliFierkA tAśMoWA

SB10V2
SZliFierkA tAśMoWA

SB10S2
SZliFierkA tAśMoWA

WyMiAry tAśMy (mm) 76 x 533
Prędkość tAśMy (m/min) 250-450
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1020
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 87
WAgA (kg) 4,3

| moc 1020 W, szerokość taśmy 76 mm | regulowana prędkość taśmy | prosty montaż i regulacja taśmy 
ściernej | możliwość zastosowania taśmy o długości 533 mm | łatwa wymiana paska napędowego | dosko-
nałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczny kształt obudowy | rękojeść prowadząca wykonana  
techniką Soft grip | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | silnik przystosowany do 
pracy pod dużym obciążeniem | wyposażenie standardowe: taśma ścierna, worek na pył 

| moc 1020 W, szerokość taśmy 100 mm | regulowana prędkość taśmy | prosty montaż i regulacja taśmy 
ściernej | możliwość zastosowania taśmy o długości od 610 do 620 mm | łatwa wymiana paska napędo-
wego | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | ergonomiczny kształt obudowy | rękojeść prowadząca 
wykonana techniką Soft grip | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | silnik przystoso-
wany do pracy pod dużym obciążeniem | wyposażenie standardowe: taśma ścierna, worek na pył 

WyMiAry tAśMy (mm) 100 x 610
Prędkość tAśMy (m/min) 240-420
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1020
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 88
WAgA (kg) 5,2

WyMiAry tAśMy (mm) 100 x 610
Prędkość tAśMy (m/min) 420
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 1020
PoZioM hAłASU beZ obCiążeNiA (db) 88
WAgA (kg) 5,2

| moc 1020 W, szerokość taśmy 100 mm | prosty montaż i regulacja taśmy ściernej | możliwość zastosowa-
nia taśmy o długości od 610 do 620 mm | łatwa wymiana paska napędowego | doskonałe zabezpieczenie 
przeciwpyłowe | ergonomiczny kształt obudowy | rękojeść prowadząca wykonana techniką Soft grip | 
przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | silnik przystosowany do pracy pod dużym 
obciążeniem | wyposażenie standardowe: taśma ścierna, worek na pył 
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strug, szlifierki mimośrodowe, szlifierka oscylacyjna

P20SA2
StrUg

SZerokość Noży (mm) 82
MAkS. głębokość FelCoWANiA (mm) 25
głębokość FreZoWANiA  (mm) 3
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 720
Prędkość obrotoWA (1/MiN) 14 000
WAgA (kg) 3

| moc 720 W, szerokość noży 82 mm | bezstopniowa regulacja głębokości strugania i felcowania | trwała 
i solidna stopa wykonana z jednolitego odlewu | ergonomiczny kształt obudowy | nacięcie w stopie w 
kształcie litery V do fazowania krawędzi | silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | wypo-
sażenie standardowe: noże 

SV13yB
SZliFierkA MiMośrodoWA

Prędkość obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 12 000
średNiCA rUChU oSCylACyjNego (mm)  3,2
średNiCA tAlerZA SZliFierSkiego (mm) 122
średNiCA PAPierU śCierNego (mm) 125
MoC (W) 230
WAgA (kg) 1,4 

| 125 mm / 230 W | ergonomiczna konstrukcja idealnie dostosowana do dłoni operatora | korpus wyłożony 
elastomerem o właściwościach antypoślizgowych | doskonały system odprowadzania pyłu z możliwością 
podłączenia odkurzacza | silnik nowej generacji, odporny na przeciążenia | doskonale łożyskowana kon-
strukcja zapewniająca efektywną pracę | szybka wymiana papieru (rzep) | wyposażenie standardowe: papier 
ścierny, worek na pył 

SV13yA
SZliFierkA MiMośrodoWA

Pręd. obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 7000-12 000
średNiCA rUChU oSCylACyjNego (mm)  3,2
średNiCA tAlerZA SZliFierSkiego (mm) 122
średNiCA PAPierU śCierNego (mm) 125
MoC (W) 230
WAgA (kg) 1,4 

SV12SG
SZliFierkA oSCylACyjNA

WyMiAry PAPierU śCierNego (mm) 114 x 140
WyMiAry StoPy SZliFierSkiej (mm) 110 x 100
Skok oSCylACji (mm) 1,5
Pręd. obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 14 000
liCZbA oSCylACji (1/min) 28 000
MoC (W) 200
WAgA (kg) 1,1

| 110 x 100 mm / 200 W | nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja obłożona wykładziną antypoślizgową | kor-
pus idealnie dostosowany do dłoni operatora | wydajny system odpylania z możliwością podłączenia odkurzacza 
| silnik nowej generacji, odporny na przeciążenia | doskonale łożyskowana konstrukcja | bardzo duża wydajność 
szlifowania | wyposażenie standardowe: papier ścierny, worek na pył 

| 125 mm / 230 W | ergonomiczna konstrukcja idealnie dostosowana do dłoni operatora | korpus wyłożony 
elastomerem o właściwościach antypoślizgowych | doskonały system odprowadzania pyłu z możliwością pod-
łączenia odkurzacza | układ elektroniczny umożliwiający regulację prędkości obrotowej | silnik nowej generacji, 
odporny na przeciążenia | doskonale łożyskowana konstrukcja zapewniająca efektywną pracę | podtrzymanie 
prędkości obrotowej | szybka wymiana papieru (rzep) | walizka transportowa | wyposażenie standardowe: 
papier ścierny, worek na pył  
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SV12SH
SZliFierkA oSCylACyjNA / deltA

WyM. PAPierU śCierN. (mm) 110 x 100 / 96 x 96
WyM. StoPy SZliFierSkiej (mm) 110 x 190
Skok oSCylACji (mm) 1,5
Pręd. obr. beZ obCiążeNiA (1/min) 14 000
liCZbA oSCylACji (1/min) 28 000
MoC (W) 200
WAgA (kg) 1

| 110 x 100 mm / 96 x 96 / 200 W | nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja obłożona wykładziną antypośliz-
gową | korpus idealnie dostosowany do dłoni operatora | stopa delta z możliwością szlifowania dwustronnego 
| wydajny system odpylania z możliwością podłączenia odkurzacza | silnik nowej generacji, odporny na przecią-
żenia | doskonale łożyskowana konstrukcja | bardzo duża wydajność szlifowania | wyposażenie standardowe: 
papier ścierny, worek na pył

SV12V
SZliFierkA oSCylACyjNA

WyMiAry StoPy (mm) 114 x 228
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
MoC (W) 300
Prędkość obrotoWA (1/min) 4000-10 000
liCZbA oSCylACji (1/min) 8000-20 000
Skok oSCylACji (mm) 2,4
WAgA (kg)  2,8

| moc 300 W, szerokość stopy 114 x 228 mm | elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | niski poziom 
wibracji | doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe | łatwy montaż i wymiana papieru ściernego | ergono-
miczny kształt obudowy | przystosowana do współpracy z urządzeniem odpylającym | silnik przystosowany 
do pracy pod dużym obciążeniem | wyposażenie standardowe: papier ścierny, worek na pył 

VB16y
giętArko-PrZeCiNArkA
do PrętÓW ZbrojeNioWyCh

 CięCie  gięCie
PojedyNCZA oPerACjA: 
Pręty o średNiCy Ø 10 mm 2 szt. 3 szt.
PojedyNCZA oPerACjA: 
Pręty o średNiCy Ø 12 mm 1 szt. 2 szt.
PojedyNCZA oPerACjA: 
Pręty o średNiCy Ø 16 mm 1 szt. 1 szt.
średNiCA MAteriAłÓW (mm) 8-16
oZNACZeNiA koloryStyCZNe 
średNiC PrętÓW obrAbiANyCh: 
biAły - Ø10 mm, CZerW. - Ø12 mm, żÓłty - Ø16 mm
MoC (W) 510
WyMiAry d x W x S (mm) 466 x 212 x 231
WAgA (kg) 17,0

| 16 mm / 510 W | gięcie prętów pod czterema kątami: 45°, 90°, 135°, 180° | urządzenie służące do cięcia 
i gięcia prętów zbrojeniowych | wysoka dokładność w każdym zakresie gięcia | minimalny czas trwania 
operacji, sprzęgło bezpieczeństwa | lekka i łatwa do przenoszenia konstrukcja
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8

odkurzacze

wDE1200
odkUrZACZ

PrZePłyW PoWietrZA (l/min)  2880
MAkS. PodCiśNieNie (mbar)  220
PojeMNość ZbiorNikA brUtto (l)   24
PojeMNość ZbiorNikA Netto (l)  16
NAPięCie elektryCZNe (V)  230
MoC (W)  1200
WAgA (kg)  8,6

| moc 1200 W, przepływ powietrza 2880 l/min | 
niski poziom hałasu 71,5 db | możliwość współpracy  
z elektronarzędziami od 40 do 2000 W | automat do 
jednoczesnego załączania narzędzia i odkurzacza | 
silnik przystosowany do pracy przy dużym zapyleniu | 
urządzenie przystosowane do pracy na mokro | wypo-
sażenie standardowe: zestaw nasadek roboczych, rury 
2 szt., filtr silnika, koła

wDE3600
odkUrZACZ

PrZePłyW PoWietrZA (l/min)  3300
MAkS. PodCiśNieNie (mbar)  220
PojeMNość ZbiorNikA brUtto (l)  30
PojeMNość ZbiorNikA Netto (l)  25
NAPięCie elektryCZNe (V)   230
MoC (W)  1200
WAgA (kg)  10,6

| moc 1200 W, przepływ powietrza 3300 l/min | 
niski poziom hałasu 71,5 db | możliwość współpracy  
z elektronarzędziami od 40 do 2000 W | automat do 
jednoczesnego załączania narzędzia i odkurzacza | 
silnik przystosowany do pracy przy dużym zapyleniu| 
urządzenie przystosowane do pracy na mokro | wypo-
sażenie standardowe: zestaw nasadek roboczych, rury 
2 szt., filtr silnika, koła 

| moc 1200 W, przepływ powietrza 3500 l/min | 
oryginalny system odsysania hitachi | system auto-
matycznego oczyszczania filtra | przeznaczony do prac 
na sucho i mokro | zbiornik wykonany ze stali „inox” 
| unikatowe wzornictwo i ergonomia | automat 
do jednoczesnego załączania narzędzia i odkurza-
cza | możliwość współpracy z elektronarzędziami  
od 100 do 2300 W | urządzenie niezastąpione  
w pracach wykończeniowych | wyposażenie standar-
dowe: zestaw nasadek roboczych, rury 2 szt., uchwyt, 
adapter do elektronarzędzi

| moc 1200 W, przepływ powietrza 3500 l/min | 
oryginalny system odsysania hitachi | przeznaczony 
do prac na sucho i mokro | unikatowe wzornictwo 
i ergonomia | automat do jednoczesnego załącza-
nia narzędzia i odkurzacza | możliwość współpracy  
z elektronarzędziami od 100 do 2300 W | urządzenie 
niezastąpione w pracach wykończeniowych | wypo-
sażenie standardowe: zestaw nasadek roboczych, rury 
2szt., uchwyt, adapter do elektronarzędzi 

RP35yE
odkUrZACZ

PrZePłyW PoWietrZA (l/min)  3500
MAkS. PodCiśNieNie (mbar)  252
PojeMNość ZbiorNikA brUtto (l)  32
PojeMNość ZbiorNikA Netto (l)  16
NAPięCie elektryCZNe (V)   230
MoC (W)  1200
WAgA (kg)  12,4

RP35yB
odkUrZACZ

PrZePłyW PoWietrZA (l/min)  3500
MAkS. PodCiśNieNie (mbar)  252
PojeMNość ZbiorNikA brUtto (l)  25
PojeMNość ZbiorNikA Netto (l)  22
NAPięCie elektryCZNe (V)   230
MoC (W)  1200
WAgA (kg)  8,4
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NOŻYCE

71

9



72 nożyce do blach falistych, nożyce do blach prostych

Cn16SA
NożyCe do blACh FAliStyCh

MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm)  1,6
MAkS. WyS. CięCiA StAli NierdZ. (mm) 1,2
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 2,3
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W)  400
liCZbA SkokÓW SteMPlA (1/min) 2300
SZerokość ślAdU SteMPlA (mm) 5
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 40
WAgA (kg) 1,6

| moc 400 W, maks. grubość cięcia stali węglowej 1,6 mm | nowy ergonomiczny kształt obudowy idealny 
do manewrowania jedną ręką | doskonała prędkość cięcia 1,8 m/min | możliwość cięcia w trzech kierun-
kach | minimalny promień cięcia po łuku 40 mm | szerokość śladu tylko 5 mm | wyrzucanie opiłków w dół 
(doskonale widoczna linia cięcia) | zestaw tnący pozwalający na przecięcia 300 m blachy ze stali węglowej | 
silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | wyposażenie standardowe: klucze hex do wymiany 
stempla 

CE16SA
NożyCe do blACh ProStyCh

MAkS. WyS. CięCiA StAli Węgl. (mm) 1,6
MAkS. WyS. CięCiA StAli NierdZ. (mm) 1,2
MAkS. WyS. CięCiA AlUMiNiUM (mm) 2,3
NAPięCie elektryCZNe (V) 230
MoC (W) 400
liCZbA SkokÓW (1/min) 4700
MiNiMAlNy ProMień CięCiA (mm) 25
WAgA (kg) 1,6

| moc 400 W, maks. grubość cięcia stali węglowej 1,6 mm | nowy ergonomiczny kształt obudowy idealny 
do manewrowania jedną ręką | doskonała prędkość cięcia 6,3 m/min | minimalny promień cięcia po łuku 
25 mm | zestaw tnący pozwalający na przecięcia 3200 m blachy ze stali węglowej | osłona bezpieczeństwa 
| silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem | wyposażenie standardowe: klucz hex do prze-
stawiania ostrza, szczelinomierz 
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ZSZYWACZE, SZTYFCIARKI,
GWOŹDZIARKI, OSADZAK 

GAZOWY, KOMPRESORY
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n5024A
ZSZyWACZ 50 MM (2”)

nT65mA3
SZtyFCiArkA  (34o) 65 MM

n5008AC
ZSZyWACZ 50 MM (2”)

nT65m2
SZtyFCiArkA 65 MM

WyMiAry d x W x S (mm) 365 x 250 x 85
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,05
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 150
SZerokość ZeWNętrZNA ZSZyWek (mm) 25,4
dłUgość ZSZyWek (mm) 25-50
łąCZeNie klejone żywicą

WAgA (kg) 2,1

WyMiAry d x W (mm) 365 x 254
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,14
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 150
SZerokość ZeWNętrZNA ZSZyWek (mm) 11,1
dłUgość ZSZyWek (mm) 25-50
łąCZeNie klejone żywicą

WAgA (kg) 2| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | maks. 
prędkość wbijania 3 zszywki / s | łatwy dostęp do zakleszczonych zszywek | ręcznie regulowana głębokość 
wbijania | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | trwała i odporna na uszkodzenia listwa prowadzą-
ca zszywki z metalową powłoką | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne 

WyMiAry d x W x S (mm) 295 x 285 x 71
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,2
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 100
SZtyFty (mm) 1,4-1,65
dłUgość SZtyFtÓW (mm) 20-65
łąCZeNie klejone żywicą

WAgA (kg) 1,7
| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | dwa tryby pracy: pojedynczy / ciągły | precyzyjnie reagujący 
mechanizm wyzwalacza | maks. prędkość wbijania 3 sztyfty / s | łatwy dostęp do zakleszczonych gwoździ | 
regulowana głębokość wbijania | rękojeść  typu Soft grip podnosząca komfort pracy | zintegrowany system 
odpylania | regulacja kierunku wylotu powietrza | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary 
ochronne, walizka transportowa 

WyMiAry d x W x S (mm) 343 x 305 x 76
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,2
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 100
SZtyFty (mm) 2,4-3,0
dłUgość SZtyFtÓW (mm) 32-65
łąCZeNie taśma 34°

WAgA (kg) 1,9

| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | dwa tryby pracy: pojedynczy / ciągły | precyzyjnie reagujący 
mechanizm wyzwalacza | maks. prędkość wbijania 3 sztyfty / s | łatwy dostęp do zakleszczonych gwoździ | 
regulowana głębokość wbijania | rękojeść  typu Soft grip podnosząca komfort pracy | zintegrowany system 
odpylania | regulacja kierunku wylotu powietrza | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary 
ochronne, walizka transportowa 

L A B C

25 (1)

23,3
(,917)

1,45
(,057)

1,61
(,063)

32 (1-1/4)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

L A B C

25 (1)

7,85

(,309)

1,45

(,057)

1,61

(,063)

32 (1-1/4)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

L 25(1) - (2-1/2)

A 2,8 (,110)

B 1,4 (,054)

C 1,3 (,050)

D 1,65 (,065)

L 32 (1-1/4) - 65 (2-1/2)

A 2,4 (,095)

B 3,0 (,12)

C 1,1 (,045)

D 1,8 (,072)

| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | maks. 
prędkość wbijania 3 zszywki / s | łatwy dostęp do zakleszczonych zszywek | ręcznie regulowana głębokość 
wbijania | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | trwała i odporna na uszkodzenia listwa prowadzą-
ca zszywki z metalową powłoką | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne 

zszywacze, sztyfciarki
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nV45AB2
gWoŹdZiArkA bębNoWA 45 MM

nV50AH
gWoŹdZiArkA bębNoWA 50 MM

nR65Ak
gWoŹdZiArkA tAśMoWA 65 MM

nV90AB
gWoŹdZiArkA bębNoWA 90 MM

| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | maks. 
prędkość wbijania 3 gwoździe / sek. | pojemny i wygodny do załadowania magazynek | ręcznie regulowa-
na głębokość wbijania | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | gumowe nakładki zapobiegające 
ześlizgiwaniu gwoździarki z dachu | wstawki oporowe wykonane z węglika, wydłużają żywotność dźwigni 
zwalniającej | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne 

WyMiAry d x W (mm) 250 x 264
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 4,8-8,3
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,3
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 120
średNiCA głoWy gWoŹdZiA (mm) 10,5
średNiCA trZoNU gWoŹdZiA (mm) 3,0
dłUgość gWoŹdZiA (mm) 22-45
łąCZeNie zwój łączony drutem
WAgA (kg) 2,5

WyMiAry d x W (mm) 252 x 269
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 4,9-8,3
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 0,8
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 200-800
średNiCA głoWy gWoŹdZiA (mm) 4,6-4,8
średNiCA trZoNU gWoŹdZiA (mm) 1,8-2,3
dłUgość gWoŹdZiA (mm) 27-50
łąCZeNie zwój łączony drutem
WAgA (kg) 1,4 | doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | maks. 

prędkość wbijania 3 gwoździe / s | pojemny i wygodny do załadowania magazynek | ręcznie regulowana 
głębokość wbijania | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | regulacja kierunku wylotu powietrza | 
wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne, walizka transportowa 

WyMiAry d x W (mm) 292 x 389
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 2,7
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 150-300
średNiCA głoWy gWoŹdZiA (mm) 6-7,9
średNiCA trZoNU gWoŹdZiA (mm) 2,5-3,8
dłUgość gWoŹdZiA (mm) 45-90
łąCZeNie zwój łączony drutem
WAgA (kg) 3 | doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | maks. pręd-

kość wbijania 3 gwoździe / s | pojemny i wygodny do załadowania magazynek | ręcznie regulowana głębokość 
wbijania | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | regulacja kierunku wylotu powietrza | wyposażenie 
standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne, walizka transportowa 

WyMiAry d x W (mm) 443 x 331
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5,4-8,3
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 1,8
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 44
średNiCA głoWy gWoŹdZiA (mm) 7,1
średNiCA trZoNU gWoŹdZiA (mm) 3,3-4,1
dłUgość gWoŹdZiA (mm) 65
łąCZeNie taśma papierowa 22°
WAgA (kg) 2,9

| doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | 
gwoździarka wyposażona w system naprowadzania służący do łączenia drewnianych elementów za pomocą 
metalowych łączników | wygodny do załadowania aluminiowy magazynek | maks. prędkość wbijania 
2 gwoździe / s | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | regulacja kierunku wylotu powietrza | 
ergonomiczna konstrukcja wysokości od osi wylotu gwoździa do końca korpusu tylko 38 mm | wyposażenie 
standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne 

10

L 22 (7/8) - 45 (1-3/4)

d 3,0 (,120)

D 10,5 (,413)

L 27 (1-1/16) - 50 (2)

d 1,8 (,071) - 2,3 (,091)

D 4,6 (,181) - 4,8 (,189)

L 45 (1-3/4) - 90 (3-1/2)

d 2,5 (,099) - 3,8 (,150)

D 6,0 (,236) - 7,9 (,311)

L 38 (1-1/2) - 64 (2-1/2)

d 3,3 (,131) - 4,1 (,162)

D 7,1 (,280)

gwoździarki bębnowe, gwoździarka taśmowa
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nR90AD
gWoŹdZiArkA tAśMoWA 90 MM

WyMiAry d x W x S (mm) 462 x 332 x 125
ZAkreS CiśNieNiA roboCZego (bar) 5-8,5
ZUżyCie PoWietrZA NA jedeN Cykl (l) 2,5
PojeMNość MAgAZyNkA (szt.) 50-74
średNiCA głoWy gWoŹdZiA (mm) 6,8-7,6
średNiCA trZoNU gWoŹdZiA (mm) 2,9-3,8
dłUgość gWoŹdZiA (mm) 50-90
łąCZeNie taśma papierowa 34°
WAgA (kg) 3,2

| nowoczesna i agresywna stylistyka | doskonale wywarzona i lekka konstrukcja | przystosowana do pracy 
jedną ręką | szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza | wygodny do załadowania aluminiowy 
magazynek | maks. prędkość wbijania 3 gwoździe / s | gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy | ręcz-
nie regulowana głębokości wbijania | wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne 

Nr artykułu Pojemność liczba strzałów Wymiary (mm) rodzaj gazu

A753600 40 g 1200 31,5 x 187 propan-butan

POJEMNIK Z GAZEM DO NR90GC, NR90GC2, NC40G

L 50 (2) - 90 (3-1/2)

d 2,9 (,113) - 3,8 (,148)

D 6,8 (,266) - 7,6 (,300)

L 50 (2) - 90 (3-1/2)

d 2,9 (,113) - 3,8 (,148)

D 6,8 (,266) - 7,6 (,300)

gwoździarka taśmowa, gwoździarka gazowa

| 90 mm / 7,2 V | doskonale wyważone i łatwe w obsłudze urządzenie | rękojeść wyłożona okładziną anty-
poślizgową typu Soft Grip | hak pomocniczy do zawieszania w czasie przerwy | unikatowe wzornictwo i ergo-
nomia| urządzenie niezastąpione w pracach dekarsko-budowlanych | minimalny czas trwania pojedynczej  
operacji (2 strzały / s) 

nR90GC2
gWoŹdZiArkA

WySokość (mm) 376 
dłUgość (mm) 347
SiłA PojedyNCZego UdArU (j) 80 
rodZAj gWoŹdZi  d - głoWA
PojeMNość ZASobNikA (szt.)    37-42 
średNiCA gWoŹdZi (mm) 3-3,3 
dłUgość gWoŹdZi głAdkiCh (mm) 50-90
dłUgość gWoŹdZi PierśCieN. (mm) 50-75 
żyWotNość Poj. Z gAZeM 1200 strzałów
NAPięCie elektryCZNe (V) 7,2
łąCZeNie taśma papierowa 34°
WAgA (kg) 3,5
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EC58
koMPreSor 1,0 kM

nC40G
oSAdZAk gAZoWy

WySokość (mm) 376
dłUgość (mm) 347
SiłA PojedyNCZego UdArU (j) 80
rodZAj łąCZeNiA gWoŹdZi taśma elastyczna
PojeMNość ZbiorNikA (szt.) 42
średNiCA gWoŹdZi (mm) 2,6
dłUgość gWoŹdZi (mm) 15-40
żyWotNość Poj. Z gAZeM (StrZAły) 1200
NAPięCie (V) 7,2
WAgA (kg) 3,7

| 40 mm / 7,2 V | doskonale wywarzone i łatwe w obsłudze urządzenie | rękojeść wyłożona okładziną 
antypoślizgową typu Soft grip | prosty system załadunku gwoździ - dwa ruchy | hak pomocniczy do 
zawieszania w czasie przerwy | unikatowe wzornictwo i ergonomia | urządzenie niezastąpione w pracach 
dekarsko-budowlanych | minimalny czas trwania pojedynczej operacji (2 strzały / s)

MoC ZNAMioNoWA SilNikA (kW/kM) 0,75 / 1
MAkS. CiśNieNie roboCZe (bar) 8
WydAjNość eFektyWNA
(NAdCiśNieNie 6,9 bAr) (l/min) 51
NAPięCie (V) 230
liCZbA CyliNdrÓW (szt.) 1
PojeMNość ZbiorNikA (l) 6
WyMiAry d x S x W (mm)  460 x 275 x 410
SMAroWANie  bezolejowe
WAgA (kg) 8,5

EC68
koMPreSor 1,5 kM

MoC ZNAMioNoWA SilNikA (kW/kM) 1,1 / 1,5
MAkS. CiśNieNie roboCZe (bar) 8
WydAjNość eFektyWNA
(NAdCiśNieNie 6,9 bAr) (l/min) 65
NAPięCie (V) 230
liCZbA CyliNdrÓW (szt.) 1
PojeMNość ZbiorNikA (l) 24
WyMiAry d x S x W (mm) 630 x 315 x 590
SMAroWANie olejowe
WAgA (kg) 28

10

osadzak gazowy, kompresory



78 kompresory

EC2010 / EC1800
koMPreSor 2,5 kM

MoC ZNAMioNoWA SilNikA (kW/kM) 1,9 / 2,5
MAkS. CiśNieNie roboCZe (bar) 10
WydAjNość eFektyWNA
(NAdCiśNieNie 6,9 bAr) (l/min) 200
NAPięCie (V) 230
liCZbA CyliNdrÓW (szt.) 2
PojeMNość ZbiorNikA (l) 20
WyMiAry d x S x W (mm) 520 x 430 x 790
SMAroWANie olejowe
WAgA (kg) 43

EC98 / EC1000
koMPreSor 1,5 kM

EC138 / EC1400
koMPreSor 2,0 kM

MoC ZNAMioNoWA SilNikA (kW/kM) 1,1 / 1,5
MAkS. CiśNieNie roboCZe (bar) 8
WydAjNość eFektyWNA
(NAdCiśNieNie 6,9 bAr) (l/min) 88
NAPięCie (V) 230
liCZbA CyliNdrÓW (szt.) 1
PojeMNość ZbiorNikA (l) 10
WyMiAry d x S x W (mm) 550 x 190 x 490
SMAroWANie olejowe
WAgA (kg) 16,5

MoC ZNAMioNoWA SilNikA (kW/kM) 1,5 / 2
MAkS. CiśNieNie roboCZe (bar) 8
WydAjNość eFektyWNA
(NAdCiśNieNie 6,9 bAr) (l/min) 130
NAPięCie (V) 230
liCZbA CyliNdrÓW (szt.) 1
PojeMNość ZbiorNikA (l) 20
WyMiAry d x S x W (mm) 520 x 430 x 790
SMAroWANie bezolejowe
WAgA (kg) 26,5
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MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 2,4
MoC NoMiNAlNA (kW) 2,2
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 9,6
PojeMNość SilNikA (cm3) 181
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 4,4 / 6
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 11
CZAS PrACy Ciągłej (h) 10
PoZioM hAłASU (db) 95
WyMiAry d x W x S (mm) 564 x 422 x 440
WAgA (kg) 46

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 3,5
MoC NoMiNAlNA (kW) 2,8
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 12,2
PojeMNość SilNikA (cm3) 296
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 5,9 / 8
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 18
CZAS PrACy Ciągłej (h) 10
PoZioM hAłASU (db) 98
WyMiAry d x W x S (mm) 628 x 495 x 495
WAgA (kg) 72

agregaty prądotwórcze

E24
AgregAt PrądotWÓrCZy

E35mA
AgregAt PrądotWÓrCZy

| 2,4 kVA / 2,2 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | panel czołowy z woltomie- 
rzem  | niezawodny i ekonomiczny silnik Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda:  
2 x 16 A, 1 x 12 V dC | duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu | niski poziom hałasu dzięki efektyw-
nemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

| 3,5 kVA / 2,8 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | panel czołowy z woltomie- 
rzem | niezawodny i ekonomiczny silnik Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda:  
2 x 16 A, 1 x 12 V dC | duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu | niski poziom hałasu dzięki efektyw-
nemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

SilNik CZteroSUWoWy ohV,  
ChłodZ. PoWietrZ., PojeMNość (cm3) 80
MAkS. MoC WyjśCioWA SilNikA (kW) 1,8
PAliWo: regUlArNA beNZyNA beZoło-
WioWA, PojeMNość bAkU (l) 3,8
olej do SilNikÓW 4-SUWoWyCh (10W-30), 
PojeMNość bAkU (l) 0,4
MoC WyjśCioWA geNerAtorA (VA) 1050 
MoC ZNAMioNoWA (VA) 950 
CZęStotliWość (hz) 50
MoC dlA PrądU StAłego (W) 100
NAPięCie ZNAMioNoWe (V) 12
Prąd ZNAMioNoWy (A) 8,3
WyMiAry d x S x W (mm) 400 x 330 x 390
WAgA (kg)  20

E10U
AgregAt PrądotWÓrCZy iNVerteroWy

| lekki, bardzo cichy agregat prądotwórczy | mikroprocesorowa kontrola jakości prądu (technologia inverte-
rowa) | przeznaczony do elektroniki, oświetlenia, elektronarzędzi | blokada startu w przypadku małej ilości 
(braku) oleju | zabezpieczenie nadprądowe AC/dC - bezpiecznik obwodowy | dwa gniazda 230 V, gniazdo 
prądu stałego 12 V

inverter - mikroprocesorowa kontrola jakości prądu. Umożliwia podłączenie i prace urządzeń elektronicznych 
oraz takich, które wymagają stabilnego napięcia, np.: komputery, UPS itp.
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MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 4
MoC NoMiNAlNA (kW) 3,3
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 14,3
PojeMNość SilNikA (cm3) 296
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 7,4 / 10
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 18
CZAS PrACy Ciągłej (h) 9,5
PoZioM hAłASU (db) 98
WyMiAry d x W x S (mm) 628 x 495 x 495
WAgA (kg) 74

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 5
MoC NoMiNAlNA (kW) 4,2
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 18,3
PojeMNość SilNikA (cm3) 391
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 9,6 / 13
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 18
CZAS PrACy Ciągłej (h) 8
PoZioM hAłASU (db) 99
WyMiAry d x W x S (mm) 685 x 500 x 500
WAgA (kg) 81

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 5,7
MoC NoMiNAlNA (kW) 5,1
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 22,2
PojeMNość SilNikA (cm3) 391
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 9,6 / 13
roZrUCh ręczny / starter
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 18
CZAS PrACy Ciągłej (h) 7
PoZioM hAłASU (db) 99
WyMiAry d x W x S (mm) 685 x 500 x 500
WAgA (kg) 83 / 88

11

agregaty prądotwórcze

E40mA
AgregAt PrądotWÓrCZy

E50mA
AgregAt PrądotWÓrCZy

E57mA / E57mA(S)
AgregAt PrądotWÓrCZy

| 4,0 kVA / 3,3 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | panel czołowy z woltomie- 
rzem | niezawodny i ekonomiczny silnik Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda:  
2 x 16 A, 1 x 12 V dC | duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu | niski poziom hałasu dzięki efektyw-
nemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

| 5,0 kVA / 4,2 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | panel czołowy z woltomie- 
rzem | niezawodny i ekonomiczny silnik Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda:  
2 x 16 A, 1 x 12 V dC | duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu | niski poziom hałasu dzięki efektyw-
nemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

| 5,7 kVA / 5,1 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | model e57MA(s) wyposażony  
w elektryczny rozrusznik (zestaw nie zawiera akumulatora)| panel czołowy z woltomierzem | niezawodny  
i ekonomiczny silnik Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda: 2 x 16 A, 1 x 12 V 
dC | duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu | niski poziom hałasu dzięki efektywnemu tłumikowi | 
wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 



82 agregaty prądotwórcze

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 4,2
MoC NoMiNAlNA (kW) 3,6
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 15,7
PojeMNość SilNikA (cm3) 296
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 7,4 / 10
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 6
CZAS PrACy Ciągłej (h) 3
PoZioM hAłASU (db) 98
WyMiAry d x W x S (mm) 683 x 492 x 485
WAgA (kg) 58

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 3,5
MoC NoMiNAlNA (kW) 2,8
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 12,2
PojeMNość SilNikA (cm3) 296
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 5,9 / 8
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 6,0
CZAS PrACy Ciągłej (h) 3
PoZioM hAłASU (db) 98
WyMiAry d x W x S (mm) 683 x 492 x 485
WAgA (kg) 55

MAkS. MoC WyjśCioWA (kVA) 2,4
MoC NoMiNAlNA (kW) 2,2
NAPięCie NoMiNAlNe (V) 230
Prąd WyjśCioWy (A) 9,1
PojeMNość SilNikA (cm3) 181
SilNik MitSUbiShi / MoC (kW/kM) 4,4 / 6
roZrUCh ręczny
PojeMNość ZbiorNikA PAliWA (l) 3,8
CZAS PrACy Ciągłej (h) 3
PoZioM hAłASU (db) 95
WyMiAry d x W x S (mm) 589 x 400 x 405
WAgA (kg) 37

E42mB
AgregAt PrądotWÓrCZy

| 4,2 kVA / 3,6 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | niezawodny i ekonomiczny silnik 
Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda: 2 x 16 A | niski poziom hałasu dzięki 
efektywnemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

E35mB
AgregAt PrądotWÓrCZy

| 3,5 kVA / 2,8 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | niezawodny i ekonomiczny silnik 
Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda: 2 x 16 A | niski poziom hałasu dzięki 
efektywnemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 

E24SB
AgregAt PrądotWÓrCZy

| 2,4 kVA / 2,2 kW | agregat prądotwórczy do profesjonalnego użytku | niezawodny i ekonomiczny silnik 
Mitsubishi ohV | generator bezszczotkowy jednofazowy | gniazda: 2 x 16 A | niski poziom hałasu dzięki 
efektywnemu tłumikowi | wbudowany czujnik oleju | urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem 
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SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

WIERTARKI I WIERTARKI UDAROWE
d6Sh 360439e 340391e 994734 999041
dg-6 931615e 950560g 950564Z 999041
dg-8 Pr-StoP 950560g 950564Z 999041
dSV-8 931615e 950560g 316257 999041
dU-10 971666e 971665e 971667Z 999041
d10yA 985409e 985408g 963633 999021
d10yb 360528e 340469e 314603 999021
d13t 360029e 340030g 994734 999041

d13t2 360474e 340421e 314887 999041
d13 981657e 982797l 971667Z 999043

d13SA 360268 340242 958400Z 999043
dC120V 360342e 340302e 302470 999043
d10VA 983183e Pr-StoP 316257 999041
d10VC 991887e 991886e 316257 999041

d10VC2 360596e 340547e 321632 999041
d10Vd 360029e 340030g 994393 999041
d10VF 360542e 340504e 320195 999041
d10Vg 360543e 340504e 320195 999041
d10Vj 360655e 340589e 322854 999041
d13V 983443e 981101e 316257 999041

d13Vb 360029e 340030g 994393 999041
d13Vb2 360474e 340421e 314921 999041
d13Vb3 360652e 340587e 322854 999041
d13VF 360543e 340504e 320195 999041
d13Vg 360543e 340504e 320195 999041
dMr-13 981657e Pr-StoP 971667Z 999043
d10V1 360112e 991886e 994393 999041
dW15y 360203e 992639g 316257 999041
dC120V 360342e 340302e 302470 999043

dC120VA 360524e 340465e 318730 999043
dM20V 360652e 340650e 325337 999044
dV13V 963238e 963237g 316257 999041
dV14V 360029e 340030g 994393 999041
dV16V 360626e 340573e 321632 999041
dV18V 360655e 340589e 322854 999041

dV20Vb 360474e 340421e 314921 999041
dV20Vb2 360652e 340587e 322854 999041
dV20V2 360029e 340030g 994393 999041
dV20t 360029e 340030g 971667Z 999041

dV20t2 360474e 340421e 314887 999041
dV20V Pr-StoP 984109g 971667Z 999041

dV20V3 360029e 340030g 994393 999041
FdV16Vb 360207e 340222e 303663 999041
FdV16Vb2 360207e 340222e 321632 999041

VtP-13 971666e 971665e 971667Z 999041
VtP13A 971666e 971665e 971667Z 999041
VtV-13 971666e 971665e 316257 999041

VtP-16A 981611e 981610e 971667Z 999073
VtP-19 Pr-StoP Pr-StoP 931573 999035
VtV-16 981611e 980945e 318344 999073

WKRĘTARKI
W4ye 360371e 340331e 305791 999021
W4yF 360371e 340331e 305791 999021
W6SA 982611M 983470g 971667Z 999041
W6SC 360114e 340100g 971667Z 999041
W6V 982557M 982585M 316257 999041

W6V1 360113e 340099e 316257 999041
W6V2 360210e 340224g 303698 999041

SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

W6V3 360510e 340436e 314921 999041
W6V4 360673e 340599e 323479 999091
W6VA 982611M 982585M 316257 999041

W6VA1 360114e 340099e 316257 999041
W6VA2 360212e 340224g 303698 999041
W6VA3 360512e 340436e 314921 999041
W6VA4 360671e 340599e 323479 999091
W6Vb 985314e 985313j 316257 999072

W6Vb2 360492e 340436e 314921 999041
W6Vb3 360675e 340599e 323479 999091
W6Ve 992707e 985313j 316257 999072
W6VF 992707e 985313j 316257 999072
W6VM 360677e 340599e 323479 999091
W8Vb 360492e 340436e 314921 999041

W8Vb2 360675e 340599e 323479 999091
MŁOTOWIERTARKI / MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE

dh14V Pr-StoP 971665e 316257 999041
dh16V Pr-StoP 971665e 316257 999041

dh18Vb 360365e 340322e 302053 999072
dh20Pb 360446e 340398e 314921 999072
dh20V 992929e 992927M 980922Z 999070

dh20Vb 360084g 340119g 316257 999041
dh22V 984170e 984064M 980922Z 999021

dh22Vb 360149e 340188g 302053 999041
dh22Vd 360161e 340188g 302053 999041
dh24Pb 360446e 340398e 314921 999072

dh24Pb2 360648e 340581e 322825 999088
dh24Pb3 360720e 340635e 324536 999072
dh24Pd 360446e 340398e 314921 999072

dh24Pd2 360646e 340581e 322825 999088
dh24Pd3 360746e 340635e 324536 999041
dh24PC 360446e 340398e 314921 999072

dh24PC2 360648e 340581e 322825 999088
dh24PC3 360720e 340635e 324536 999072
dh24Vb 360149e 340188g 302053 999072
dh24Vd 360161e 340188g 302053 999072
dh25PA 360505e 340451k 318033 999070
dh25Pb 360505e 340451k 318033 999070
dh30Pb 360561e 340507j 319592 999073
dh30PC 360561e 340507j 319592 999073

dh30PC2 360768e 340672e 325675 999073
Vrt-22A Pr-StoP Pr-StoP 971824Z 999021
VrV-16 980910e 980908g 980922Z 999070
dh28y 980691e 986090k 992891 999073

dh38yA 981971e 981970e 992891 999043
dh38yb 981971e 981970e 981533Z 999043

dh38yb1 360122e 981970e 990941 999073
dh38yF 360122e 981970e 990941 999073
dh40FA 360410e 360361e 313093 999073
dh40Fr 360591e 340542e 313093 999073
dh40MA 360410e 340361e 313093 999073
dh40Mr 360591e 340542e 313093 999073
dh50Mr 360819e 340712e 990941 999044
dh40Mry 360591e 340680e 990941 999073
dh50Mry 360819e 340712e 990941 999044
dh40yb 360410e 340361e 313093 999073
dh45Mr 360737e 340646e 313093 999071
dh50Mb 360520e 340463e 313093 99077
dh50SA Pr-StoP 985471F 992891 999038

części zamienne
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SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

dh50SA1 985472e 985471F 992891 999071
dh50Sb 985472e 985471F 992891 999071
PrP-38 Pr-StoP Pr-StoP 971824Z 999043
Vry-38 981971e 981970e 992891 999043

MŁOTY UDAROWE I WYBURZENIOWE
h25PV 360660e 340593e 323086 999056
h30PV 360550e 340498e 319592 999073
h41SA 360360e 340317e 992891 999073
h45MA 360360e 340326k 306143 999073
h45Mr 360571e 340519h 306143 999073
h45Mry 360571e 340681e 306143 999073
h45SA 981971e 981970e 992891 999043
h45Sr 360571e 340519h 306143 999043
h55SA 985472e 985471g 992891 999071
h60MA 360486e 340430e 306143 999074
h60Mr 360691e 340608e 306143 999074
h65Sb 360286e 340259e 306143 999074

h65Sb2 360286e 340259e 306143 999086
h65Sd 360286e 340259e 306143 999086

h65Sd2 360286e 340259k 306143 999086
h70SA 360286e 340488e 992891 999086
h70Sd 360286e 340488e 992891 999086

h85 956536e 985234e 992891 999044
h90SA Pr-StoP 340014e 992891 999044
h90SC 360262e 340238e 992891 999074

KLUCZE
Wh14 986055e 986049e 985103 999021
Wh16 985183e 985181k 985103 999021

Wr16SA 360687e 340605e 320528 999021
Wh22 985284e 985282e 985103 999043

Wr22SA 360700e 340620e 320528 999043
NOŻYCE

Ce16 360098e 340127l 980778 999021
Ce-16SA 360622e 340567e 314603 999021

CN16 360098e 340127l 980778 999021
CN16SA 360622e 340567e 314603 999021

SZLIFIERKI PROSTE
gP2 985134e 985133e 980778 999021

x-100 360110e 340144h 980778 999021
URZĄDZENIA BATERYJNE

Cl10d 307627 307626
Cl10d2 303988 319413

Cr18dMr 360703 319861 999058 324468
Cr24dV 360555 319861 999058 319846
d10d 302413 Pr-StoP

d10db 992080 992071
d10dC 992104 992071
d10dd 995426 303395
d10dF 306883 301724
db10dl 329581 329582
db3dl 326311 326310

d10dF2 306028 301724
d10dg 998360 303395
d10dh 995426 301724
d10dj 995426 303633
d6d 302413 984299

dh15d 303988 303987
dh15dV 306995 303987
dh20dV 360494 316154 316143+ 316153

SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

dh24dV 360663 319811 999090 323156
dh24dVA 360663 319811 999090 323156
dN10dy 308315 308306
dN12dy 321967 321968
dS10dV 311964 306967

dS10dV2 311964 311970
dS10dVA 303788 303771
dS12dM 360627 320775 999054 322520
dS12dVA 315820 315814
dS12dVb 318245 320931
dS12dVb2 318245 320931
dS12dVF 318245 318244
dS12dVF2 318245 318244
dS12dVF3 324119 318244
dS13dV 303788 303771

dS13dV2 311964 311963
dS14dl 360658 322994 999054 322996

dS14dMr 360658 322994 999054 322996
dS14dV 315140 315139

dS14dVA 315140 317064
dS14dVb 320145 320144
dS14dVb2 320145 320144
dS14dVF 320145 320648
dS14dVF2 320145 320648
dS14dVF3 324498 324483
dS14dFl 324498 324483
dS18dl 360657 322994 999054 322996

dS18dMr 360657 322994 999054 322996
dS18dVb 320091 319756
dS18dVb2 320091 319756
dS18dVb3 324498 324497
dS18dFl 324498 324497
dS9dVA 315820 315814
dS9dVb 318245 320931

dS9dVb2 318245 320931
dS9dVF 318245 318244

dS9dVF2 318245 318244
dS9dVF3 324119 318244
dtC-10 980830 985705
dV10d 302413 Pr-StoP

dV10dA 995426 305081
dV10dV 303788 305081

dV10dVA 312664 312665
dV12dV 318245 319966
dV14dl 360721 322994 999054 322996
dV14dSl 360820 329173 999054 322520
dV14dMr 360721 322994 999054 322996
dV14dV 320145 320144
dV14dCl 327154 327157
dV18dl 360701 322994 999054 322996

dV18dMr 360701 322994 999054 322996
dV18dV 320091 319756
dV24dV 360553 319811 999058 319846
Wh10d Pr-StoP 985103 991468 Pr-StoP
Wh10dl 360842 329550 999054 329588

Wh12d/db 302728 307648
Wh12dAF 321917 321874
Wh12dC 306308 318907
Wh12dh 316783 999054 316173

12

części zamienne
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SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

Wh12dM 360557 319906 999054 319919
Wh12dM2 360599 319906 999054 321668
Wh12dMr 360641 319906 999054 322723
Wh14dl 360712 321533 999054 324235
Wh14dM 360613 321533 999054 320916
Wh14dMr 360712 324227 999054 324235
Wh14dSl 360752 329707 999054 322744
Wh18dl 360713 321533 999054 324235
Wh9dM 360564 319906 999054 319919

Wr12dAF 321917 321874
Wr12dh 316783 999054 316173
Wr12dM 360557 319906 999054 319919
Wr12dM2 360599 319906 999054 321668
Wr12dMr 360641 319906 999054 322723
Wr14dh 318382 999058 318381
Wr14dl 360712 321533 999054 324235
Wr14dM 360575 321533 999054 320916
Wr14dMr 360712 324227 999054 324235
Wr14Vb 360689e 319412 999021 340607e
Wr14dSl 360752 329707 999054 322744
Wr14Vby 360689e 340607e 319412 999021
Wr18dl 360713 321533 999054 324235
Wr18dMr 360713 324227 999054 324235
Wr8dh 316783 999054 316782

WYRZYNARKI
Cj14dSl 319760 328333

Cj65 963638e 963432g 963633 999021
Cj65S2 360277e 340249e 305793 999075
Cj65V 963638e 963643h 971667Z 999021

Cj65V2 360277e 340249e 305791 999075
Cj65V3 360724e 340631e 323086 999041
Cj65VA 963638e 963643h 963633 999021

Cj65VA2 360277e 340249e 305766 999075
Cj65Vb Pr-StoP Pr-StoP 963633 999021
Cj110V 360277e 340249e 305791 999075

Cj110VA 360277e 340249e 303082 999075
Cj110MV 360741e 340545e 325085 999041
Cj10MVA 360764e 340666e 955509 999041
Cj120V 360593e 340545e 314887 999041

Cj120VA 360593e 340545e 955509 999041
PILARKI TARCZOWE

C6bU 360479e 340424e 316445 999056
C6bU2 360728e 340424g 316445 999056
C6SA 961933e 961932e 306977 999038
C6U 360186e 340197e 302470 999043

C6U2 360729e 340641e 963756Z 999043
C7bU 360480e 340425e 316445 999056

C7bU2 360726e 340425g 316445 999056
C7MFA 360694e 340614e 963756Z 999043

C7U 360188e 340201e 302470 999043
C7U2 360727e 340640e 963756Z 999043
C8U 360217e 340236k 981533Z 999038
C9U 360213e 340226h 981533Z 999038

C9U2 360759e 340660Q 325357 999038
C13U 360406F 340369F 313523 999044
PSM-7 961933e 961932e 306977 999038
PSM-8 961933e 961835e 961810Z 999044
PSM-9 961819e 961835e 961810Z 999044
PSP-9 Pr-StoP Pr-StoP Pr-StoP 999044

SYMBOL WIRNIK STOJAN ŁĄCZNIK SZ. WĘGL. SILNIK MAGNES

PSU-6 958374e Pr-StoP 971667Z 999043
PSU-7 Pr-StoP Pr-StoP Pr-StoP 999044
PSU-8 Pr-StoP Pr-StoP Pr-StoP 999044
PSU-9 Pr-StoP Pr-StoP 981533Z 999044

PSU-13 Pr-StoP Pr-StoP 961610Z 999044
PILARKI ŁAŃCUCHOWE

CS-280A 960272e 960270k 960280Z 999023
CS-350A 960272e 960270k 960280Z 999038
CS35b 985548e 960270k 306977 999038

ODKURZACZE
rP35yb 360817 340710 325931 999066
rP35ye 360817 340710 325931 999102

Wde1000 710007 710037A 710036
Wde1200 710007 710037A 710036
Wde3600 710007 710037A 710036,00
rNt1200 710108 710122
rNt1225 40010012

SZLIFIERKO-POLERKI / POLERKI
SAy-150A 980785e 980783e 980778 999021
SAh-180 Pr-StoP Pr-StoP 937906 999038
SAt-180 953297e 953231e 931573 999043
SP18VA 360576e 340526e 320941 999043

PILARKI SZABLASTE
Cr10V 983581e 983580j 971667Z 999073
Cr10dl 329987 329988
Cr12V 360070e 953580j 971667Z 999043
Cr13V 360616e 340563j 323520 999043

Cr13VA 360514e 340459j 318505 999043
Cr13Vby 360795e 340698e 318505 999043
Cr13VC 360581e 340479e 318505 999043
Cr17y 360272e 340246g 960280Z 999043

STRUGI
F-20A 958697e 958693l 971667Z 999021
F-30A 958864e 958905e 931573 999043
FU-20 Pr-StoP Pr-StoP 971667Z 999041
P20SA 990652e 990651l 971667Z 999041

P20SA2 990652e 990651l 963756Z 999041
P20Se 958697e 958693l 963756Z 999041
P50 963466e 963484g 931573 999038

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE
SV8SA 360369e 340329e 311948 999041
SV12 Pr-StoP Pr-StoP 971667Z 999021

SV12SA 987172F 987171g 987173 999041
SV12Sd 360124e 340156h 971667Z 999041
SV12Se 360124e 340156h 971667Z 999041
SV12SF 360369e 340329e 311948 999041
SV12Sg 360637e 340578e 311948 999041
SV12Sh 360637e 340578e 311948 999041
SV12V 360124e 340156h 971667Z 999041

SZLIFIERKI TAŚMOWE
Sb10S2 360797e 340700e 325085 999043
Sb10V2 360797e 340700e 325085 999043
Sb8V2 360797e 340700e 325085 999043
Sb-75 953145F 340104l 931573 999043

Sb-110 953037F 953119k 931573 999038
Sb10t 953145F 340104l 306977 999043
Sb10V 953145F 340104l 306977 999043

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE
SV13yA 360696e 340616e 311948 999041

części zamienne




