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 VRTACÍ KLADIVO HR2230 VRTACÍ KLADIVO HR1830

 Příkon  440 W
Otáčky naprázdno 0–1 500 min–1

Počet příklepů  0–5 000 min–1

Síla jednotlivého příklepu  1,3 J
Vrtací výkon do betonu Ø 18 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/24 mm
Hmotnost 1,9 kg

� Upnutí SDS-Plus
� Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
� Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou 

hmotností, ideální pro práce nad hlavou
� Velmi nízké vibrace
� Vrtání nebo příklepové vrtání
 � Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

� Upnutí SDS-Plus
� Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
� Vrtání nebo příklepové vrtání
� Elektronický vypínač
� Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

 Příkon  710 W
Otáčky naprázdno 0–1 050 min–1

Počet příklepů  0–4 050 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,3 J
Vrtací výkon do betonu Ø 22 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 2,6 kgHR1830 HR2230

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810

� Upnutí SDS-Plus
 � Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� 40násobné nastavení sekáče
� Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
� Elektronický vypínač, levý / pravý chod
� Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou 

manipulaci
 � Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť

 Příkon  800 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů 0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,9 J
Vrtací výkon do betonu Ø 28 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 3,4 kg

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810T

 Příkon  800 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů  0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,9 J
Vrtací výkon do betonu Ø 28 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 3,4 kg

 � Upnutí SDS-Plus
� Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla
� Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� 40násobné nastavení sekáče
� Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
� Elektronický vypínač, levý / pravý chod
 � Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného 

nástroje
� Pogumovaná protiskluzová rukoje

HR2810 HR2810T

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811F

 � Upnutí SDS-Plus
� S LED pracovním osvětlením
� Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
� Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� 40násobné nastavení sekáče
� Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
� Elektronický vypínač, levý / pravý chod

 Příkon  800 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů  0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,9 J
Vrtací výkon do betonu Ø 28 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 3,4 kg

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811FT

 Příkon  800 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů  0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,9 J
Vrtací výkon do betonu Ø 28 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 3,6 kg

 � Upnutí SDS-Plus
� Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla
� S LED pracovním osvětlením
� Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
� Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� 40násobné nastavení sekáče
� Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
� Elektronický vypínač, levý / pravý chod

HR2811F HR2811FT

 VRTACÍ KLADIVO HR2460

 � Upnutí SDS-Plus
� Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
� Vrtání nebo příklepové vrtání
� Elektronický vypínač s aretací chodu
� Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

 Příkon  780 W
Otáčky naprázdno  0–1 100 min–1

Počet příklepů  0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,7 J
Vrtací výkon do betonu Ø 24 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 2,8 kg

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470/HR2470T

Příkon 780 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů 0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,7 J
Vrtací výkon do betonu/ocele/dřeva Ø 24/13/32 mm
Hmotnost 3 kg

� Upnutí SDS-Plus
� Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
� 40násobné nastavení sekáče
� Elektronický vypínač s aretací chodu
� Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
� HR2470T – rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus 

a rychlosklíčidla

HR2460 HR2470THR2470

HR2470T

 KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM HR2432

 � Upnutí SDS-Plus
� Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku 

je ideální při práci nad hlavou
� Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
� 40násobné nastavení sekáče
� Elektronický vypínač s aretací chodu
� Levý / pravý chod

Příkon 780 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů 0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,2 J
Vrtací výkon do betonu/ocele/dřeva Ø 24/13/32 mm
Hmotnost 3,2 kg

 VRTACÍ KLADIVO HR2800

Příkon  800 W
Otáčky naprázdno 0–1 100 min–1

Počet příklepů 0–4 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,9 J
Vrtací výkon do betonu Ø 28 mm
 do ocele/dřeva Ø 13/32 mm
Hmotnost 3,4 kg

� Upnutí SDS-Plus
� Vrtání nebo příklepové vrtání
� Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
� Elektronický vypínač, levý / pravý chod
� Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou 

manipulaci
� Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť

HR2432 HR2800

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C

 � Upnutí SDS-Plus
� Nový přepínač pro volbu vrtání, příklepového vrtání nebo 

sekání
� Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
 � 24násobné nastavení sekáče

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno  315–630 min–1

Počet příklepů 1 650–3 300 min–1

Síla jednotlivého příklepu  6,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku 32 mm
 Ø vrtací korunky 90 mm
Hmotnost 5,2 kg

 KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210C/HR3210FCT

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min–1

Počet příklepů 1 650–3 300 min–1

Síla jednotlivého příklepu  6,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku 32 mm
 Ø vrtací korunky 90 mm
Hmotnost HR32010C/HR3210FCT 5,3/5,4 kg

 � Upnutí SDS-Plus
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy
� Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
� Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
� HR3210FCT – Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus 

a rychlosklíčidla, osvětlení pracovní plochy

HR3210CHR3200C
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NOVINKA

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

� Upnutí SDS-Max
� Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
� Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
� Bez celerozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti

nastavení otáček
� Odolné proti příklepům při volnoběhu
� Samoodpojovací uhlíky
� 12násobné nastavení sekáče
� Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

� Upnutí SDS-Max
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
� 16násobné nastavení sekáče 

 Příkon  1 050 W
Otáčky naprázdno 680 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 2 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  6,2 J
Vrtací výkon vrták Ø 40 mm
 vrtací korunka Ø 105 mm
Hmotnost 6,2 kg

 Příkon  1 100 W
Otáčky naprázdno 235–480 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 350–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  9,5 J
Vrtací výkon vrták Ø 40 mm
 vrtací korunka Ø 105 mm
Hmotnost 6,2 kg HR4001C HR4002

NOVINKA

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3541FC

� Upnutí SDS-Max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE – podstatně nižší vibrace než 

model HR3540C
� Nový přepínač pro volbu vrtání, příklep. vrtání nebo sekání
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
� Vysoký vrtací výkon – při použití větších průměrů vrtáků 

(>28 mm) umožňuje dvojnásobnou rychlost práce ve 
srovnání s HR3200C

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 650–3 300 min–1

Síla jednotlivého příklepu  6,3 J
Vrtací výkon vrták Ø / vrtací korunka Ø 35/90 mm
Hmotnost 5,6 kg

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3540C

� Upnutí SDS-Max
� Nový přepínač pro volbu vrtání, příklep. vrtání nebo sekání
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
� Vysoký vrtací výkon – při použití větších průměrů vrtáků 

(>28 mm) umožňuje dvojnásobnou rychlost práce ve 
srovnání s HR3200C

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno 315–630 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 650–3 300 min–1

Síla jednotlivého příklepu  6,3 J
Vrtací výkon vrták Ø / vrtací korunka Ø 35/90 mm
Hmotnost 5,2 kg HR3540C HR3541FC

NOVINKA

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4010C  KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

� Upnutí SDS-Max
 � ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE zajišťující nižší vibrace než 

u modelu HR4001C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
� 16násobné nastavení sekáče 

� Upnutí SDS-Max
 � ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy 

zajišťující nižší vibrace než u HR4510C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
� 16násobné nastavení sekáče 

 Příkon  1 100 W
Otáčky naprázdno 235–480 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 350–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  9,5 J
Vrtací výkon vrták Ø 40 mm
 vrtací korunka Ø 105 mm
Hmotnost 6,6 kg

 Příkon  1 100 W
Otáčky naprázdno 235–480 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 350–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  9,5 J
Vrtací výkon vrták Ø 40 mm
 vrtací korunka Ø 105 mm
Hmotnost 6,6 kgHR4011CHR4010C

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

 Příkon  1 350 W
Otáčky naprázdno 130–280 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 250–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,7–13,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 45 mm
 vrtací korunka Ø 125 mm
Upínání nástroje  SDS-Max
Hmotnost 8,2 kg

� Upnutí SDS-Max
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
� 16násobné nastavení sekáče 
 � Odolné proti úderům při chodu naprázdno

HR4501C

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4510C

  � Upnutí SDS-Max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE podstatně nižší vibrace 

než u HR4501C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
   � Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
� 16násobné nastavení sekáče
� Odolné proti úderům při chodu naprázdno

 Příkon  1 350 W
Otáčky naprázdno 130–280 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 250–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,7–13,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 45 mm
 vrtací korunka Ø 125 mm
Hmotnost 8,8 kgHR4510C

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C

  � Upnutí SDS-Max
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo 

vypínače
� 16násobné nastavení sekáče
 � Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

 Příkon  1 500 W
Otáčky naprázdno 130–260 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 075–2 150 min–1

Síla jednotlivého příklepu  20,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 52 mm
 vrtací korunka Ø 160 mm
Hmotnost 11,2 kg

NOVINKA

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4511C

 � Upnutí SDS-Max
 � ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy 

zajišťující nižší vibrace než u HR4510C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
 � 16násobné nastavení sekáče
� Odolné proti úderům při chodu naprázdno

HR4511C

 Příkon  1 350 W
Otáčky naprázdno 130–280 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 250–2 750 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,7–13,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 45 mm
 vrtací korunka Ø 125 mm
Hmotnost 8,8 kg HR5201C

 KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5211C KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5210C

   � Upnutí SDS-Max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy 

zajišťující podstatně nižší vibrace než  u HR5210C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
 � Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

   � Upnutí SDS-Max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE zajišťující nižší vibrace 

než u modelu HR5201C
� Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
� Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
� Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
 � Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

 Příkon  1 500 W
Otáčky naprázdno 130–260 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 075–2 150 min–1

Síla jednotlivého příklepu  20,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 52 mm
 vrtací korunka Ø 160 mm
Hmotnost 12 kg

 Příkon  1 500 W
Otáčky naprázdno 130–260 min–1

Počet příklepů při volnoběž. ot. 1 075–2 150 min–1

Síla jednotlivého příklepu  20,0 J
Vrtací výkon vrták Ø 52 mm
 vrtací korunka Ø 160 mm
Hmotnost 12 kg HR5210C HR5211C
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 � Upnutí nástroje šestihran 28mm
� Nízká hlučnost
� K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových 

pilířů
� Aretace vypínače pro trvalý provoz
� Vysoký výkon při nízké hmotnosti
� Boční rukojeť otočná o 360°
� Pogumovaná rukojeť

 Příkon  1 500 W
Počet příklepů  1 450 min–1

Síla jednotlivého příklepu  27.5 J
Hmotnost  18,1 kg

  BOURACÍ KLADIVO HM1304B

� Upnutí nástroje šestihran 30mm
 � Odolné proti příklepům naprázdno
� Samoodpojovací uhlíky
� K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových 

pilířů

 Příkon 1 240 W
Počet příklepů 1 200 min–1

Síla jednotlivého příklepu  33,7 J
Hmotnost 18,1 kg

  BOURACÍ KLADIVO HM1400

HM1304B HM1400

 � Upnutí SDS-max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE snižuje vibrace až o 70 %
� Mimořádná síla příklepu 25,5 J při hmotnosti 10,8 kg
� Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při 

zatížení
� Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače 
� Samoodpojovací uhlíky
� Odolné proti úderům naprázdno
� Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení 

počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci 
s minimem vibrací

Příkon 1 500 W
Počet příklepů 950–1 900 min–1

Síla jednotlivého příklepu 25,5 J
Hmotnost 10,8 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1213C

NOVINKA
HM1203C HM1213C

 � Upnutí SDS-max
� Mimořádná síla příklepu 25,5 J při hmotnosti 10 kg
� Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při 

zatížení
� Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače 
� Samoodpojovací uhlíky
� Odolné proti úderům naprázdno

Příkon 1 500 W
Počet příklepů 950–1 900 min 

Síla jednotlivého příklepu 25,5 J
Hmotnost 9,7 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1203C

NOVINKA

LEHKÁ SEKACÍ HLADIVA HK1820/HK1820L

 Příkon  550 W
Počet příklepů 0–3 200 min–1

Síla jednotlivého příklepu  3,9 J
Hmotnost HK1820/HK1800L 3,2/5,1 kg

 � Upnutí SDS-Plus 
� Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
� Ideální k otloukání omítky, zbytků malty a starých kachliček
� 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
� Možnost nastavení počtu příklepů
� Velký elektronický vypínač
� Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této 

třídě – jen 10 m/s2)
� Aretace vypínače pro trvalý provoz
� Snadná údržba
� HK1820L – součástí stroje je prodloužená rukojeť a kolečka

HK1820

NOVINKA

 LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK0500

 � Upínání nástrojů Makita
� K odsekávání obkladaček,dlaždic a zbytků malty
� Vhodné i pro práci nad hlavou
� Odolné proti příklepům naprázdno
� Samoodpojovací uhlíky
� S elektronikou

 Příkon  550 W
Počet příklepů 2 000–3 500 min–1

Síla jednotlivého příklepu  2,8 J
Hmotnost 3,2 kgHK0500

 Příkon  900 W
Počet příklepů  2 900 min–1

Síla jednotlivého příklepu  7,6 J
Hmotnost  5,5 kg

� Upínání nástroje Makita s rychlouzávěrem
� Při hmotnosti jen 5,5 kg snadno ovladatelné lehké kladivo 

pro sekání prorážení otvorů, otloukání omítky atd.
� Rukojeť tlumící zpětné rázy, přestavitelná o 360°
� Odolné proti úderům naprázdno
� Samoodpojovací uhlíky

 SEKACÍ KLADIVO HM1810T

HM0810T

 SEKACÍ KLADIVO HM0860C

 � Upnutí SDS-max
� Kompaktní kladivo ve třídě 5 kg s mimořádnou sílou 

příklepu 12 joulů
� Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů i při 

zatížení
� S pozvolným rozběhem pro přesné nasazení
� Signalizace závady kabelu nebo vypínače
� 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
� Samoodpojovací uhlíky
� Odolné proti úderům naprázdno

 Příkon 1 100 W
Počet příklepů 1 100–2 650 min–1

Síla jednotlivého příklepu  1,8–12 J
Hmotnost 5,1 kgHM0860C

 SEKACÍ KLADIVO HM1200B

� Upnutí Bosch šestihran 19 mm
� Pro sekání, prorážení, otloukání omítky atd.
� Rukojeť s tlumením zpětného rázu pro práci bez vibrací 

a více komfortu při používání
� Odolné proti úderům při chodu naprázdno
� Samoodpojovací uhlíky
� Kotva s patentovaným povrstvením cik-cak z epoxidové 

pryskyřice

 Příkon  940 W
Počet příklepů 2 000 min–1

Síla jednotlivého příklepu  11,7 J
Hmotnost 9,6 kg HM1202CHM1200B

 Příkon 1 450 W
Počet příklepů 950–1 950 min–1

Síla jednotlivého příklepu  5,6–21,9 J
Hmotnost 9,7 kg

 � Upnutí SDS-max
� Kompaktní kladivo ve třídě 5 kg s mimořádnou sílou 

příklepu 12 joulů
� Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů i při 

zatížení
� S pozvolným rozběhem pro přesné nasazení
� Signalizace  závady kabelu nebo vypínače
� 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
� Samoodpojovací uhlíky
� Odolné proti úderům naprázdno

 SEKACÍ KLADIVO HM1202C

 � Upnutí nástroje šestihran 30 mm
� Nízká hlučnost
� Aretace vypínače pro trvalý provoz
� Vysoký výkon při nízké hmotnosti
� Boční rukojeť otočná o 360°
� Pogumovaná rukojeť

 Příkon 1 500 W
Počet příklepů 1 450 min–1

Síla jednotlivého příklepu  27,5 J
Hmotnost 15,5 kg

  BOURACÍ KLADIVO HM1304

HM1304HM1214C

 � Upnutí SDS-max
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE snižuje vibrace až o 70 %
� Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení 

počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci 
s minimem vibrací

� Mimořádná síla příklepu 25,5 J
� Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při 

zatížení
� Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače 
� Samoodpojovací uhlíky
� Odolné proti úderům naprázdno

Příkon 1 500 W
Počet příklepů 950–1 900 min 

Síla jednotlivého příklepu 25,5 J
Hmotnost 12,3 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1214C

NOVINKA
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  ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1621K

 � Silný motor
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Velký dobře ovladatelný vypínač
� Nový přepínač směru otáčení
� S rychloupínacím sklíčidlem
� V praktickém přepravním kufru

 Příkon 650 W
Otáčky naprázdno 0–2 800 min–1

Počet úderů naprázdno 0–44 800 min–1

Vrtací výkon beton/ocel/dřevo 16/13/30 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost 2,0 kg

 � Vysoká rychlost vrtání a silný motor
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací  a aretací
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Velký dobře ovladatelný vypínač
� Nový přepínač směru otáčení
� Se sklíčidlem s ozubeným věncem
 � HP1620K v praktickém transportním kufru

  ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
HP1620/HP1620K

 Příkon 650 W
Otáčky naprázdno 0–2 800 min–1

Počet úderů naprázdno 0–44 800 min–1

Vrtací výkon beton/ocel/dřevo 16/13/30 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost 2,0 kg HP1620 HP1621K

HP1620K

HP2071

 � Silný motor
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače
� Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
� Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací

a aretací
� Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
 � HP2071F s vestavěným pracovním osvětlením

 Příkon 1 010 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázdno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Počet úderů naprázdno  0–24 000 min–1 0–58 000 min–1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 16 mm 8 mm
 do železa 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla  2,0–13 mm
Hmotnost   2,6 kg

  2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071/HP2071F

  VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6501/6501X

6501 6501X

 Příkon 230 W
Otáčky naprázdno 4 500 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 6501 0,5–6,5 mm
Upínací rozsah sklíčidla 6501X 0,8–6,5 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 9/6,5 mm
Hmotnost 0,9 kg

 � Kompaktní vrtačka o hmotnosti 900 gramů pro horizontální 
a vertikální práce a pro práce nad hlavou

� Lehká a snadno ovladatelná
� Přístroj ideální k sériovému vrtání, např. otvorů pro slepé 

nýty, šrouby do plechu apod.
� 6501 se sklíčidlem s ozubeným věncem
� 6501X s rychloupínacím sklíčidlem

  2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070

 � Silný motor
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače
� Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
� Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a are-

tací
� Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

 Příkon 1 010 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázdno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Počet úderů naprázdno  0–24 000 min–1 0–58 000 min–1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 16 mm 8 mm
 do železa 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla  2,0–13 mm
Hmotnost   2,6 kg

 � Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
� Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
 � HP2051F se zabudovaným pracovním osvětlením

 Příkon 720 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Počet úderů naprázdno  0–24 000 min–1 0–58 000 min–1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 13 mm 8 mm
 do železa 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla  1,5–13 mm
Hmotnost 2,5 kg

  2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051/HP2051F

HP2070HP2051

  ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6412

 Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–3 000 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 1,5–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli 10/25 mm
Hmotnost 1,3 kg

 � Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností 
pouze 1,2 kg

� Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot 
nástroje

� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Velký vypínač, k dobrému uchopení
� Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Se sklíčidlem s ozubeným věncem

  ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6413

 Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–3 000 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 1,5–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli 10/25 mm
Hmotnost 1,1 kg

 � Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450W a hmotností 
pouze 1,2 kg

� Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot 
nástroje

� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Velký vypínač, k dobrému uchopení
� Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� S rychloupínacím sklíčidlem

64136412

  BOURACÍ KLADIVO HM1801

 Příkon  2 000 W
Počet příklepů  1 000 min–1

Síla jednotlivého příklepu  63 J
Hmotnost  29,7 kg

 � Upnutí nástroje šestihran 28 mm
� Nejefektivnější nastavení příklepů ve své třídě (63 J)
� 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
� Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
� Signalizace poruchy kabelu a vypínače
� Samoodpojovací uhlíky
� Nízká hlučnost

  BOURACÍ KLADIVO HM1810

 Příkon  2 000 W
Počet příklepů  1 000 min–1

Síla jednotlivého příklepu  63 J
Hmotnost  32,3 kg

 � Upnutí nástroje šestihran 28 mm
� ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE snižuje vibrace až o 70 %
� Nejsilnější bourací kladivo ve své třídě
� 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
� Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
� Kontrolka hlásí poruchu kabelu a vypínače
� Samoodpojovací uhlíky
� Nízká hlučnost

HM1810HM1801

 � Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
� Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť

 ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
HP1630K/HP1631K

 Příkon 710 W
Otáčky naprázdno 0–3 200 min–1

Počet úderů naprázdno 0–48 000 min–1

Vrtací výkon beton/ocel/dřevo 16/13/30 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost 1,9 kg

 � Vysoká rychlost vrtání a silný motor
� S elektronickou regulací a aretací chodu
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
 � HP1630K sklíčidlo s ozubeným věncem v transportním kufru
 � HP1631K s rychlosklíčidlem v transportním kufru

P říkon 720 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Počet úderů naprázdno  0–24 000 min–1 0–58 000 min–1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 13 mm 8 mm
 do železa 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost   2,5 kg

  2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050

HP2050HP1630K

HP1631K

NOVINKA

HP1631K
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  ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP3003   ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4001

 � Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou 

a bezpečnou práci
� Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým 

krouticím momentem
� Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo 

šroubování
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

 Příkon 750 W
Otáčky naprázdno 0–900 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Krouticí moment max.  51 Nm 
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 38/13 mm
Hmotnost 2,3 kg

 � Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou 

a bezpečnou práci
� Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím 

momentem
� Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo 

šroubování
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

 Příkon 710 W
Otáčky naprázdno 0–1 200 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 1–10 mm
Krouticí moment max.  36 Nm 
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 32/10 mm
Hmotnost 2,1 kg DP3003 DP4001

 2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA DP4010

Příkon 720 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Vrtací výkon do oceli 13 mm 8 mm
 do dřeva 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost 2,3 kg

  ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4700

 � S rychloupínacím sklíčidlem
� Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
� Boční rukojeť pro jisté vedení, použitelná vlevo a vpravo
� Vhodný i pro řezání závitů a pro náročné šroubovací práce
� Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

 Příkon 510 W
Otáčky naprázdno 0–550 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Kroutící moment max. 38 Nm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 36/13 mm
Hmotnost 2,0 kg DP4700 DP4010

 � Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
� Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru 

umožňují nejtvrdší nasazení
� Chod L/P s elektronickou regulací a trvalou aretací
� Mechanická dvoustupňová převodovka
� Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě 

zablokovaného nástroje
� Upínací krk 43 mmn

NOVINKA

 2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA DP4011

 Příkon 720 W
  1. přev. st. 2. přev. st.
Otáčky naprázno  0–1 200 min–1 0–2 900 min–1

Vrtací výkon do oceli 13 mm 8 mm
 do dřeva 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Hmotnost 2,3 kg

 � Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
� Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru 

umožňují nejtvrdší nasazení
� Chod L/P s elektronickou regulací a trvalou aretací
� Mechanická dvoustupňová převodovka
� Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě 

zablokovaného nástroje
� Upínací krk 43 mmn

DP4011

NOVINKA

 4RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6300-4

 � Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
� Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou

a elektronickým přepínáním otáček
� Variabilní kroutící moment ve čtyřech stupních pro různé 

materiály
� Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání

kapalin

 Příkon  650 W
Otáčky naprázdno  1. přev. st. 2. přev. st.
 nízké 500 min–1 1 100 min–1

 vysoké 600 min–1 1 300 min–1

Rozsah upínání sklíčidla  1,5–13 mm
Průměr vrtáku do dřeva  do 30 mm
 do oceli  do 13 mm
Hmotnost 2,9 kg

  ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DP4003/DP4003K

 � Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou 

a bezpečnou práci
� Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím 

momentem
� Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo 

šroubování
� DP4003K v praktickém přepravním kufru

 Příkon 750 W
Otáčky naprázdno 0–600min–1

Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Krouticí moment max.  73 Nm 
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 38/13 mm
Hmotnost 2,4 kg

DP4003 6300-4

DP4003K

  VRTAČKA 6013B/6013BR

 � Vysoký kroutící moment vhodný pro náročné šroubování 
a vrtání

� S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
� Vhodná i pro hadovité vrtáky
� Upínací krk 43 mm
� 6013B dodávka bez sklíčidla, vřetenový závit 1/2" × 20 UNF
� 6013BR chod vpravo / vlevo

  6013B 6013BR
Příkon  620 W 650 W
Otáčky naprázdno  550 min–1 550 min–1

Upínací rozsah sklíčidla  — 1,5–13 mm
Průměr vrtáku do dřeva 36 mm 36 mm
 do oceli 13 mm 13 mm
Hmotnost  2,9 kg 2,9 kg

  VRTAČKA 6305

 Příkon 850 W
Otáčky naprázdno  1 300 min–1

Upínací rozsah sklíčidla  2–13 mm
Průměr vrtáku do dřeva/oceli 13/30 mm
Hmotnost 2,6 kg

 � Vysoce výkonný motor
� Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrdší 

nasazení
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
� Kontrolka signalizuje závadu kabelu, vypínače nebo motoru
� Upínací krk 43 mm
� Zvnějšku vyměnitelné uhlíky
� Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání
� Dodávaná s komfortní přídavnou rukojetí

63056013B

  ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6408

� S rychloupínacím sklíčidlem
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Velký vypínač s elektronikou a optimálně umístěným 

přepínačem chodu vpravo / vlevo
� I pro malé prostory: Vzdálenost horní hrany převodovky 

od špičky sklíčidla jen 24 mm
� Upínací krk 43 mm

 Příkon 530 W
Otáčky naprázdno 0–2 500 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 1–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli 25/10 mm
Hmotnost 1,4 kg

   ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6510LVR

� Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
� Univerzálně použitelná k vrtání, šroubování, zahlubování 

a řezání závitů
� Plynulé elektronické nastavení otáček pro různé materiály
� Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

 Příkon 400 W
Otáčky naprázdno 0–1 050 min–1

Upínací rozsah sklíčidla 1–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 18/10 mm
Hmotnost 1,48 kg6510LVR6408



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby. 7

   ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6842

 Příkon  470 W
Otáčky naprázdno  4 700 min–1

Šrouby  4 mm Ø × 25–55 mm
Hmotnost  2,0 kg

 � Specialista na sádrokartonové desky
� Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání
� Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
� Tichá, robustní spojka
� Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek) 
� Vedení šroubů z robustního hliníkového odlitku
� Aretace spínače pro trvalý provoz
� Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
� Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4"

  ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6844

 Příkon  470 W
Otáčky naprázdno  3 000 min–1

Šrouby  4 mm Ø × 45–75 mm
Hmotnost  2,1 kg

 � Výkonný profesionální přístroj pro dřevěné desky 
� Vysoký krouticí moment klesnutím otáček
� Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
� Tichá, robustní spojka
� Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek) 
� Vedení šroubů z robustního hliníkového odlitku
� Aretace spínače pro trvalý provoz
� Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
� Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4"

6844 6842

  ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA4000LR

 Příkon 710 W
Otáčky naprázdno úhel 1 10–400 min–1

Otáčky naprázdno úhel 2 20–900 min–1

Otáčky naprázdno přímé 0–600 min–1

Kroutící moment úhel 1 123 Nm
Kroutící moment úhel 2 255 Nm
Kroutící moment přímé 87 Nm
Vrtací výkon  do 38 mm
Rozsah upínání sklíčidla 2–13 mm 
Hmotnost 4,0 kg

 � Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka
� Ideální manipulace při náročném šroubování
� Úhlová hlava přestavitelná o 360°
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Mimořádné nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špice 

sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky

  ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA DA6301

 Příkon  810 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň 300 min–1

 2. stupeň 1 200 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 0,5–13 mm
Vrtací výkon do dřeva spirálový vrták 36 mm
 do oceli 13 mm
Hmotnost  4,7 kg

 � S bezpečnostní prokluzovou spojkou
� Díky nízkým otáčkám a vysokému kroutícímu momentu 

vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání 
hustých a viskozních materiálů

� Přední rukojeť přestavitelná o 90°
� Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny
� Mechanická dvourychlostní převodovka

DA4000LR DA6301

  DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA
VRTÁNÍ „NASUCHO“ DBM080

 � Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
� Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele 

a převodovku při zablokování nástroje
� Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika 

pro stabilní otáčky při zatížení
� Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole 

teploty nedochází k přetěžování vrtačky

 Příkon 1 300 W
Otáčky naprázdno 0–2 000 min–1

Vrtací výkon 82 mm
Upínání nástroje M18
Průměr upínacího krku 46 mm
Hmotnost 3,4 kg

  DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA
VRTÁNÍ „NASUCHO“ DBM130

 � Robustní dvourychlostní převodovka
� Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
� Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele 

a převodovku při zablokování nástroje
� Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika 

pro stabilní otáčky při zatížení
� Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole 

teploty nedochází k přetěžování vrtačky 

 Příkon 1 700 W 
Otáčky naprázdno 1. stupeň 0–1 000 min–1

 2. stupeň 0–2 000 min–1

Vrtací výkon 1. stupeň max. 132 mm
 2. stupeň max. 70 mm
Upínání nástroje M18
Průměr upínacího krku 53 mm
Hmotnost 5,5 kgDBM130DBM080

UT2204

  MÍCHAČKA UT2204

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno 550 min–1

Průměr míchací lopatky max. 220 mm 
Hmotnost 3,4 kg

 � Kompaktní, šikovný míchací přístroj
� Míchací nástroje použitelné až do průměru 220 mm
� Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, 

nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Závitový dřík z nerezové oceli
� Signalizace závady kabelu a vypínače
� Prachotěsný motor a uhlíky
� Se sklíčidlem s ozubeným věncem 192883-3 ji lze používat 

jako vrtačku

  MÍCHAČKA UT120

 � Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 50 kg
� Použitelná pro průměr míchacího nástroje až 140 mm
� Elektronická regulace otáček a konstantní elektronika pro 

stejnoměrné otáčky při zatížení
� Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole 

teploty nedochází k přetěžování vrtačky

 Příkon  1 150 W
Otáčky naprázdno 250–580 min–1

Průměr míchací lopatky max. 140 mm
Upínání nástroje M14 
Hmotnost 3,2 kgUT120

 JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230

 � Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů 
až do 252 mm

� Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele 
a převodovku při zablokování nástroje

� Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika 
pro stabilní otáčky při zatížení

 Příkon 2 500 W 
Otáčky naprázdno 1. stupeň 0–390 min–1

 2. stupeň 0–1 040 min–1

 3. stupeň 0–1 700 min–1

Průměr vrtáku 1. stupeň 180–252 mm
 2. stupeň 102–182 mm
 3. stupeň 25–102 min–1

Upínání nástroje M18
Průměr upínacího krku 53 mm
Hmotnost 5,5 kg

  MÍCHAČKA UT1305

 Příkon  850 W
Otáčky naprázdno 1 300 min–1

Průměr míchací lopatky max. 165 mm 
Hmotnost 3,3 kg

 � Kompaktní, šikovný míchací přístroj
� Míchací listy použitelné až do průměru 165 mm
� Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, 

nátěrového tmelu atd.
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Závitový dřík z nerezové oceli
� Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
� Prachotěsný motor a uhlíky
� Se sklíčidlem s ozubeným věncem P-04329 ji lze používat 

jako vrtačku

UT1305DBM230

NOVINKA

 ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3011F

 � Silný motor
� Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm 

od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Pro práci na těžko přístupných místech
� Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť 
� S pracovním osvětlením

 Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–2 400 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 0,8–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 25/10 mm
Hmotnost 1,6 kg

   ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F

 � Silný motor
� Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm 

od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
� Pro práci na těžko přístupných místech
� Otvor se závitem M8 pro přídavnou rukojeť 
� S pracovním osvětlením

 Příkon 450 W
Otáčky naprázdno 0–2 400 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 0,5–10 mm
Vrtací výkon do dřeva/oceli do 25/10 mm
Hmotnost 1,6 kg DA3011FDA3010F



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.8

 � Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou 
a bezpečnou práci

� Ideální ke zpracovávání sádrokartonových desek na kovo-
vých nebo dřevěných konstrukcích

� Robustní hliníková převodová skříň s vybroušenými 
uloženími ložisek pro klidný chod

� Protiprachový elektronický vypínač s optimálně umístěným 
přepínačem chodu L/P

� Nastavitelný třmen pásu

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–2 500 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby do 6 mm
Rychlošrouby do 6 mm
Hmotnost 1,8 kg

 � Profesionální šroubovák pro nejvyšší nároky s jednoduše 
stavitelným regulačním systémem hloubkového dorazu

� Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a 

bezpečnou práci
� Protiprachový elektronický vypínač s optimálně umístěným 

přepínačem chodu L/P
� Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem 

pro standardní nástroje
� 4 m dlouhý rychlovýměnný kabel s ochranou proti zalomení

  ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6825R

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–6 000 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby —
Rychlošrouby do 4 mm
Hmotnost 1,5 kg

  ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6827

6825R 6827

1/4" 1/4"

  ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6821

 � Robustní šroubovák na sádrokartony s pláštěm šroubováku 
ze sklotextilové vrstvené plastické hmoty

� Ideální pro rychlou práci při uchycování sádrokartonových 
desek na  tenkostěnné ocelové stojany

� Nově vyvinutý, lehce obsluhovatelný, vhodný pro sériové 
šroubování

� Lehce nastavitelný hloubkový doraz
� Velký elektronický vypínač s optimálně umístěným 

přepínačem chodu L/P

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–4 000 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby do 6 mm
Rychlošrouby do 5 mm
Hmotnost 1,2 kg

  ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6822

 � Elektronický šroubovák s tichým vypínáním
� Nově vyvinutý, lehce ovladatelný regulační systém hloub-

kového dorazu pro sériové spojování šrouby s konstantní 
závrtnou hloubkou

� Ideální k rychlému zašroubování stavebních šroubů – 
sádrokartonové desky na kovové nebo dřevěné vnitřní kon-
strukce

� Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem 
pro standardní násuvné nástroje

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–4 000 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby do 6 mm
Rychlošrouby do 5 mm
Hmotnost 1,4 kg

6821 6822

1/4" 1/4"

 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6823

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–2 500 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby do 6 mm
Rychlošrouby do 6 mm
Hmotnost 1,5 kg

 � Profesionální šroubovák pro nejvyšší nároky a jednoduše 
stavitelný regulační systém hloubkového dorazu

� Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť
� Proti prachu chráněný elektronický spínač s integrovaným 

spínačem P/L
� Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem 

pro standardní nástroje
� 4 m připojné vedení s lepší ochranou proti zalomení

 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 6824

 Příkon 570 W
Otáčky naprázdno 0–4 500 min–1

Upínání nástroje šestihran 1/4"
Samořezné šrouby do 6 mm
Rychlošrouby do 5 mm
Hmotnost 1,4 kg

 � Profesionální šroubovák pro nejvyšší nároky a jednoduše 
stavitelný regulační systém hloubkového dorazu

� Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a 

bezpečnou práci
� Protiprachový elektronický vypínač s optimálně umístěným 

přepínačem chodu L/P
� Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem 

pro standardní nástroje
� 4 m připojné vedení s lepší ochranou proti zalomení

6823 6824

1/4" 1/4"

  ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6951

 � Nový elektronický vypínač
� Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák s velkým utaho-

vacím momentem
� Velká větrací štěrbina k lepšímu chlazení motoru
� Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem 

pro standardní násuvné nástroje
� S motorovou brzdou

 Příkon 300 W
Otáčky naprázdno 0–2 200 min–1

Počet úderů 0–3 000 min–1

Maximální utahovací moment 100 Nm
Upínání nástroje šestihran 1/4"
Standardní šrouby M5–M12
Strojní šrouby M4–M8
Hmotnost 1,3 kg6951

1/4"

 DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6904VH  ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200

 � Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg
� 1/2" vnější upínací čtyřhran
 � Možnost nastavení dvou rozdílných krouticích momentů
 � L/P chod

 Příkon 360 W
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0–2 100 min–1

 2. rychlost 0–2 400 min–1

Počet úderů 1. rychlost 0–2 500 min–1

 2. rychlost 0–3 000 min–1

Max. utahovací 1. rychlost 150 Nm
moment 2. rychlost 200 Nm
Upínání � 1/2"
Strandardní šrouby M10–M16
Pevnostní šrouby M10–M12
Samořezné šrouby 6 mm
Hmotnost 1,8 kg

 � Nová generace rázových utahováků s krouticím momentem 
200 Nm

� Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového
tlakového odlitku

� Elektronika a L/P chod
� Upínání nástroje 1/2", čtyřhran
� Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
� Dokonalé vyvážení stroje

 Příkon 380 W
Otáčky naprázdno  0–2 200 min–1

Počet úderů  0–2 200 min–1

Max. utahovací moment  200 Nm
Upínání � 1/2"
Strandardní šrouby M10–M16
Pevnostní šrouby M10–M12
Hmotnost  2,1 kg

6904VH TW0200

1/2"
■

1/2"
■

 RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD0101F

 � Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99kg)
� Maximální utahovací moment 100 Nm
� Hliníkový kryt převodovky
� L/P chod
� Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
� Osvětlení pracovní plochy

  ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6953

 Příkon 230 W
Otáčky naprázdno 0–3 600 min–1

Počet úderů 0–3 200 min–1

Maximální utahovací moment 100 Nm
Upínání nástroje šestihran 1/4"
Hmotnost 0,99 kg

 � Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák se silným utaho-
vacím momentem

� Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku
� L/P chod, vypínač s elektronickou regulací
� Upínání nástroje 1/2" �
� Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou 

a bezpečnou práci
� Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky

 Příkon 280 W
Otáčky naprázdno 0–3 000 min–1

Počet úderů 0–3 000 min–1

Maximální utahovací moment 150 Nm
Upínání nástroje � 1/2"
Standardní šrouby M10–M16
Strojní šrouby M8–M12
Hmotnost 1,5 kgTD0101F 6953

1/4" 1/2"
■

NOVINKA
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  RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905B

 � 1/2" vnější upínací čtyřhran pro obvyklé nástrčkové nářadí
� Kolébkový vypínač pro L/P chod
� Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy 

a bez poškození hlav šroubů
� Dokonalé vyvážení stroje

 Příkon 340 W
Otáčky naprázdno 1 700 min–1

Počet úderů 2 000 min–1

Maximální utahovací moment 300 Nm
Upínání � 1/2"
Šrouby M12–M20
Hmotnost 2,7 kg

  RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905H

 � 1/2" vnější upínací čtyřhran
� Dokonalé vyvážení stroje
� Přepínač chodu vpravo/vlevo integrován ve středové rukojeti
� Pouze 2,3 kg
� Gumová ochrana převodovky

 Příkon 470 W
Otáčky naprázdno 2 200 min–1

Počet úderů 2 600 min–1

Max. utahovací moment 300 Nm
Upínání � 1/2"
Strandardní šrouby M12–M20
Pevnostní šrouby M12–M16
Hmotnost 2,3 kg

6905H 6905B

  RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

 � 3/4" upínací zařízení pro obvyklé nástrčkové nářadí
� Enormně vysoký utahovací moment
� Kolébkový vypínač pro L/P chod
� Dokonalé vyvážení stroje
� Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy 

a bez poškození hlav šroubů

 Příkon 620 W
Otáčky naprázdno 1 700 min–1

Počet úderů 1 600 min–1

Maximální utahovací moment 600 Nm
Upínání � 3/4"
Strandardní šrouby M16–M22
Pevnostní šrouby M16–M20
Hmotnost 5,6 kg

  RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350

 � Nová generace rázových utahováků s krouticím momentem 
350 Nm

� Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlako-
vého odlitku

� Kolébkový vypínač pro L/P chod
� Upínání nástroje 1/2", čtyřhran
� Dokonalé vyvážení stroje
� Dodávka v praktickém transportním kufříku

 Příkon  400 W
Otáčky naprázdno 2 000 min–1

Počet úderů 2 000 min–1

Max. utahovací moment 350 Nm
Upínání  � 1/2"
Strandardní šrouby  M12–M22
Pevnostní šrouby M12–M16
Hmotnost  3,0 kg

TW0350 6906

  RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

 � Rázový utahovák s kroutícím momentem 1 000 Nm
� Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
� Kolébkový vypínač pro L/P chod
 � Zvnějšku vyměnitelné uhlíky

 Příkon  1 200 W
Otáčky naprázdno 1 400 min–1

Počet úderů 1 500 min–1

Max. utahovací moment 1 000 Nm
Upínání  � 1"
Strandardní šrouby  M24–M30
Pevnostní šrouby M22–M24
Hmotnost  8,6 kg TW1000

  NŮŽKY NA PLECH JS1600   NŮŽKY NA PLECH PRO TVARY JS1670

 � Střižná špona roluje spirálovitě stranou, aniž by poškrábala 
povrch

� Čistý, hladký a plynulý střih
� Pro přímé a oblé střihy do rádiusu 150 mm

 Příkon 260 W
Počet zdvihů 4 500 min–1

Nejmenší střižný rádius 150 mm
Max. střižný výkon ušlechtilá ocel 1,2 mm
 měkká ocel 1,6 mm
 hliník 2,0 mm
Hmotnost 1,4 kg

 � Čisté, hladké a plynulé střihy
� Střih je možno vést vpravo i vlevo (pravo a levotočivý)
� Pouze 30 mm střižný rádius pro nejmenší zakřivené střihy
� Střižná špona roluje spirálovitě stranou, aniž by poškrábala 

povrch

 Příkon 260 W
Počet zdvihů 4 500 min–1

Nejmenší střižný rádius 30 mm
Max. střižný výkon ušlechtilá ocel 0,7 mm
 měkká ocel 1,0 mm
 hliník 1,5 mm
Hmotnost 1,4 kg

JS1660 JS1670

  PROSTŘIHOVAČ JS1600   PROSTŘIHOVAČ JS3200

 � Snadno ovladatelné
� Vysoce zatížitelný, zápustkově kovaný řezací stůl
� Odpadá přeostřování nožů pomocí rychle vyměnitelných 

8 násobných vratných nožů
� Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
� Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
� Jednoduše vyměnitelné otočné nože

 Příkon 300 W
Počet zdvihů 4 000 min–1

Nejmenší rádius 30 mm
Maximální tloušťka řežu
 ušlechtilá ocel 1,2 mm
 měkká ocel 1,6 mm
Hmotnost 1,8 kg

 � Prostřihovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
� Držadlo k jednoduché manipulaci
� Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné 

oboustranné nože
� Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
� Vysoce odolný, zápustkový řezací stůl
� Jednoduše vyměnitelné otočné nože

 Příkon 660 W
Počet zdvihů 1 600 min–1

Nejmenší rádius 50 mm
Max. řezná  ušlechtilá ocel 2,5 mm
tloušťka měkká ocel 3,2 mm
Hmotnost 3,4 kg

JS1600 JS3200

  PROSTŘIHOVAČ JN1601

 � Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
� Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
� Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
 � Jednoduchá výměna razníku a matrice
� Měřící drážky k prověření síly materiálu

 Příkon 550 W
Počet zdvihů 2 200 min–1

Průměrná hloubka prostřihu 22 mm
Šířka řezu 5 mm
Radius řezu vnitřní 45 mm
 vnější 50 mm
Střižný výkon při 250 N/mm2 � 2,5 mm
 při 400 N/mm2 � 1,6 mm
 při 600 N/mm2 �  1,2 mm
Hmotnost 1,6 kg

  PROSTŘIHOVAČ JN3200

 � Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
� Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
� Měřicí drážka k prověření síly materiálu
� Odvod špon směrem dolů
 � Řezný nástroj lehce vyměnitelný

 Příkon 660 W
Počet zdvihů 1 300 min–1

Průměrná hloubka prostřihu 42 mm
Šířka řezu 8 mm
Radius řezu vnitřní 120 mm
 vnější 128 mm
Střižný výkon při 250 N/mm2 � 3,2 mm
 při 400 N/mm2 � 2,5 mm
 při 600 N/mm2 �  1,5 mm
Hmotnost 3,4 kgJN3200JN1601

 � = Hliník, � = Měkká ocel, � = Ušlechtilá ocel  � = Hliník, � = Měkká ocel, � = Ušlechtilá ocel
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  ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H/9565H

 � Silný motor 1 100 W
� Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními 

rezervami
� Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným 

rázům a umožňuje plynulý rozběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a zlepšená izo-

lace statoru umožňují maximální zatížení přístroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
� Aretace vřetena

 9564H 9565H
 Příkon 1 100 W 1 100 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 115 mm 125 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2 M14 × 2
Hmotnost 2,3 kg 2,3 kg

  ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CH

 � Silný motor 1 200 W
� Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními 

rezervami
� Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným 

rázům a umožňuje plynulý rozběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
� Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
� S omezením rozběhového proudu

 Příkon 1 200 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 125 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 2,3 kg9564H 9562CH

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CV/9565CVR

 � Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
� Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům 

a umožňuje plynulý náběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
� Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
�  Regulace otáček
 � 9565CVR – s funkcí ANTIRESTART

 Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 2 800–11 000 min–1

Průměr kotouče 125 mm
Vřetenový závit M14 × 2 
Hmotnost 9565CV/9565CVR 2,4/2,2 kg 9565CV 9565CVL

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVL/9565CLR

 � Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
� Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům 

a umožňuje plynulý náběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� S aretací vřetena
� Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
 � Regulace otáček
 � 9565CLR – s funkcí ANTIRESTART

 Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 2 000–6 800 min–1

Průměr kotouče 125 mm
Vřetenový závit M14 × 2 
Hmotnost 9565CVL/9565CLR 2,4/1,9 kg 

9566C 9566CV

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9566C/9566CR

 � Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
� Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům 

a umožňuje plynulý náběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� S aretací vřetena
� Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
� S omezením rozběhového proudu
 � 9566CR – s funkcí ANTIRESTART

 Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 10 000 min–1

Průměr kotouče 150 mm
Vřetenový závit M14 × 2 
Hmotnost 9566C/9566CR 2,4/2,3 kg 

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CV/9566CVR

 � Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
� Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům 

a umožňuje plynulý náběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� S aretací vřetena
� Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
� S omezením rozběhového proudu
� Regulace otáček
 � 9566CVR – s funkcí ANTIRESTART

 Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 4 000–10 000 min–1

Průměr kotouče 150 mm
Vřetenový závit M14 × 2 
Hmotnost 9566CV/9566CVR 2,4/2,3 kg 

  ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVH

 � Silný motor 1 200 W
� Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními 

rezervami
� Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným 

rázům a umožňuje plynulý rozběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
� Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
� Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
�  Regulace otáček

 Příkon 1 200 W
Otáčky naprázdno 2 800–11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 125 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 2,3 kg

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9565C/9565CR

 � Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
� Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům 

a umožňuje plynulý náběh
� Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 

izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
� Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném 

držáku
� Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
� Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
� S omezením rozběhového proudu
 � 9565CR – s funkcí ANTIRESTART

Příkon 1 400 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr kotouče 125 mm
Vřetenový závit M14 × 2 
Hmotnost 9565C/9565CR 2,3/2,2 kg 9562CVH 9565C

  ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030

 � Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti 
vysokým teplotám

� Nová velmi odolná převodovka 
� Speciální protiprachová úprava motoru
� Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, 

malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti 
pod úhlem 20°

 Příkon 720 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 125 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 1,8 kg

  ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530

 Příkon 720 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 115 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 1,8 kg

 � Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti 
vysokým teplotám

� Nová velmi odolná převodovka 
� Speciální protiprachová úprava motoru
� Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, 

malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti 
pod úhlem 20°

GA4530 GA5030

NOVINKA NOVINKA

 ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN/9557HNK  ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN/9558HNK

 � Kompaktní a silná ruční bruska
� Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před 

agresivním brusným prachem
� Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
� Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
� Uhlíkové kartáčky lze měnit zvenku
� Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
� Aretace vřetena
 � 9558HNK v přepravním kufru

 Příkon 840 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 125 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 2,1 kg

 � Kompaktní a silná ruční bruska
� Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před 

agresivním brusným prachem
� Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
� Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
� Zvenčí vyměnitelné uhlíky
� Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
� Aretace vřetena
 � 9557HNK v přepravním kufru

 Příkon 840 W
Otáčky naprázdno 11 000 min–1

Průměr brusného kotouče 115 mm
Vřetenový upínací závit M14 × 2
Hmotnost 2,0 kg 9557HN 9558HN

NOVINKA

NOVINKA

9558HNK


