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Mașină de găurit cu acumulator - BS 18G2

Model
Acumulator Turații

(rpm)
Mandrină

(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn
BS 18G2
Li-152C

18
Li-ion 1.5 0-400

0-1500 1.5 - 13 13 34 AG.4935433950

• Maşină de găurit compactă și puternică.
• Două trepte de turaţii (0-400 / 0-1500 rpm).
• Cuplu maxim: 50Nm - 24 de poziții reglare 

cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Indicator pentru rezerva de putere a 

acumulatorului.
• Iluminare cu LED.
• Greutate: 1.8 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/1.5 Ah 
Li-ion, încărcător (30 min), cutie de transport.

1 - 2
13 mm

Mașină de găurit cu acumulator - BS 18C
• Maşină de găurit cu motor fără carcasă și 

cutie angrenaj compactă.
• 2 trepte de turaţii (0-450 / 0-1650 rpm).
• Cuplu maxim: 70 Nm.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva 

de putere a acumulatorului.
• Greutate:  2.0 kg.
• Sistem de ambreiaj integrat pentru un design 

compact.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah 
Li-ion, încărcător (80 min), mâner lateral, cutie 
de transport.

Model
Acumulator Turații

(rpm)
Mandrină

(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn
BS 18C
Li-402C

18
Li-ion 4.0 0 -   450

0 - 1650 1.5 - 13 13 45 AG.4935443994

1 - 2
13 mm

Mașină de găurit cu rotopercuție cu acumulator - BSB 18G2
• Maşină de găurit cu rotopercuție, compactă 

și puternică.
• Două trepte de turaţii (0-400 / 0-1500 rpm).
• Cuplu maxim: 50Nm - 24 de poziții reglare 

cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: 

găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Iluminare cu LED + indicator pentru rezerva 

de putere a acumulatorului.
• Greutate: 1.9 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/1.5 Ah 
Li-ion, încărcător (30 min), cutie de transport.

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn zidărie
BSB 18G2
Li-152C

18
Li-ion 1.5 0-400

0-1500 1.5 - 13 13 34 12 AG.4935433970

1 - 2
13 mm

187€-17%
228€

359€-16%
432€

259€-24%
341€

233€-15%
273€

200€-16%
239€

128€-19%
159€

Mașină de găurit cu rotopercuție cu acumulator - BSB 18

Ciocan rotopercutor cu acumulator - BBH 18 

• Maşină de găurit cu motor fără carcasă.
• Două trepte de turaţii (0-450 / 0-1600 rpm).
• Cuplu maxim: 80Nm - 24 de poziții reglare 

cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă FixTec - Rohm: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• 7200 - 25600 percuții pe minut.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: 

găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva 

de putere a acumulatorului.
• Greutate: 2.5 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah 
Li-ion, încărcător (80 min), mâner lateral, cutie 
de transport.

• Ciocan rotopercutor SDS pentru 
beton, până la 24 mm.

• Energie de impact: 2.3 J (EPTA)
• Posibilitate de lucru în mod “daltă” 

pentru aplicații ușoare.
• Posibilitatea de lucru „găurire” pentru 

lemn și metal (funcția rotopercuție 
dezafectată.).

• Prindere: SDS Plus.
• Selector cu 3 poziții a modului de 

lucru: găurire / rotopercuție / daltă.
• Greutate: 3.5 kg.

Model
Acumulator Turații

(rpm)
Mandrină

(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn zidărie
BSB 18
Li-402C

18
Li-ion 4.0 0-450

0-1600 1.5 - 13 13 55 16 AG.4935443452

Model
Acumulator Turații

(rpm)
Percuții
(bpm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn beton

BBH 18-0 fără
acumulator 1400 4200 13 30 24 AG.4935408330

Șurubelniță de impact cu acumulator - BSS 18C 12Z
• Șurubelniță de impact ultra-compactă..
• Prindere: pătrat, 1/2”.
• Sistem de iluminat cu 3 LED-uri.
• Greutate: 3.5 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și 
fără încărcător; cutie de carton.

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cuplu
max.
(Nm)

Percuții
(bpm)

Prindere
Cod articol

(V) (Ah)
BSS 18C
12Z-0

fără
acumulator 0-2900 360 3200 1/2” AG.4935446449

1/2”

SDS
Plus

1 - 2
13 mm

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător; cutie de carton.



Fierăstrău pendular cu acumulator - BST 18X

Polizor unghiular cu acumulator - BEWS 18-115

• Cutie de angrenaj metalică pentru o durată 
de viață crescută.

• Placa de bază din aliaj din aluminiu.
• Viteză variabilă.
• Tăiere eficientă, asigurată de frecvența de 

2050 de tăieri pe minut cu o cursă de 26 mm.
• Sistem de prindere FixTec pentru o înlocuire 

ușoară a lamei.
• Mâner anti-alunecare.
• Frână electronică pentru motor - lama 

fierăstrăului se oprește în câteva secunde.
• Greutate: 3.5 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și 
fără încărcător; 2 lame de tăiere, protecție de 
plastic pentru talpă, sistem de protecție așchii, 
cutie de carton.

• Polizor unghiular cu acumulator, compact și 
puternic.

• Sistem de protecție la suprasolicitare cu 
avertizare LED.

• Mâner lateral AVS, anti-vibrații (reduce 
vibrațiile cu 50%).

• Sistem de reglare al apărătorii, fără cheie.
• Sistem FixTec pentru schimbare disc, cu 

prindere M14.
• Indicator pentru rezerva de putere a 

acumulatorului.
• Greutate: 2.5 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori 
și fără încărcător, sistem de prindere FixTec și 
mâner AVS, cutie de carton.

Model
Acumulator Disc

(mm)
Turații
(rpm)

Adâncime 
de tăiere 

(mm)
Cod articol

(V) (Ah)

BEWS 18-115X-0 fără
acumulator 115 9000 28 AG.4935433319

Model
Acumulator Frecvență

(rpm) Înclinare
Adâncime
de tăiere 

(mm)
Cod articol

(V) (Ah)

BST 18X-0 fără
acumulator 0-2050 45° 80 AG.4935413130

26 mm

125€-19%
155€

118€-21%
150€

125€-27%
173€

99€-27%
137€

80€-19%
99.8€

205€-31%
298€

163€-15%
191€

Mașină de găurit cu acumulator - BS 14G2
• Două trepte de turaţii: 0-400 / 0-1500 rpm 

(G2) și 0-400 / 0-1700 (G3).
• Cuplu maxim: 36 Nm
• 24 de poziții reglare cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Iluminare cu LED (numai pentru Li-ion) 

și indicator pentru rezerva de putere a 
acumulatorului.

• Greutate: 1.7 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 14.4V Ah Li-ion, 
încărcător (30 min), cutie de transport.

Model
Acumulator Turații

(rpm)
Mandrină

(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn
BS 14G2
Li152C

14.4
Li-ion 1.5 0-400

0-1500 1.5 - 13 13 32 AG.4935431988

1 - 2
13 mm

Mașină de găurit cu acumulator - BS 12C2
• Maşină de găurit compactă cu cutie de 

angrenaj pentru uz industrial.
• Două trepte de turaţii (0-350 / 0-1500 rpm).
• Cuplu maxim: 34 Nm - 17 poziții reglare cuplu 

de înşurubare..
• Mandrină rapidă FixTec: 10 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Iluminare cu LED.
• Indicator pentru rezerva de putere a 

acumulatorului.
• Greutate: 0.9 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V/1.5 (2.0) Ah 
Li-ion, încărcător (50 min), geantă de transport.

Model
Acumulator Turație

(rpm)
Mandrină

(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn
BS 12C

LI-152B Gen III
12

Li-ion 1.5 0 - 350
0 - 1500 1.5 - 10 10 20 AG.4935448464

1 - 2 10 mm

Ciocan rotopercutor cu acumulator - BBH 12 
• Ciocan rotopercutor SDS pentru beton, 

până la 13 mm.
• Energie de impact: 0.9 J (EPTA)
• Posibilitate de lucru în mod “daltă” pentru 

aplicații ușoare.
• Posibilitatea de lucru „găurire” pentru lemn 

și metal (funcția rotopercuție dezafectată).
• Prindere: SDS Plus.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: 

găurire / rotopercuție / daltă.
• Greutate: 1.8 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V/4.0 
Ah Li-ion, încărcător (100 min), cutie de 
transport.

Model Acumulator Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn beton

BBH 12 Li-402C 12
Li-ion 4.0 0-800 5350 8 10 13 AG.4935443991

SDS
Plus

Șurubelnițe de impact cu acumulator - BSS 12C
• Șurubelniță de impact ultra-compactă..
• Prindere: HEX 1/4”.
• Iluminare cu LED
• Indicator pentru rezerva de putere a 

acumulatorului.
• Greutate: 1.0 kg.

Volumul livrării:
BSS 12C LI-202C 2 acumulatori 12V Ah Li-ion, 
încărcător (30 min), cutie de transport.
BSS 12C-0 se livrează fără acumulatori și fără 
încărcător; cutie de carton.

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cuplu
max.
(Nm)

Percuții
(bpm)

Prindere
Cod articol

(V) (Ah)
BSS 12C LI-202C 12 Li-ion 2.0 0-2000 115 3000 1/4” AG.4935443965
BSS 12C-0 fără acumulator 0-2000 115 3000 1/4” AG.4935446702

1/4”

AG.4935443965 AG.4935446702



13 mm

Mașină de găurit - BE 750 RE

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de 
găurire (mm) Cod articol
oțel lemn

BE 750 RE 750 0 - 3000 1.5 - 13 13 30 AG.4935449160

• Cu sistem de reglare și blocare a turației 
pe buton.

• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-
Block) pentru o stabilitate și durabilitate 
mare.

• O treaptă de turație: 0 - 3000.
• Cuplu maxim: 27 Nm.
• Mandrină cu cheie: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 1.9 kg.

Volumul livrării: geantă de transport.

750 W 59€-25%
79.4€

165€-19%
205€

Ciocan rotopercutor - KH 26 XE
• Mandrină rapidă FixTec.
• Prindere SDS Plus.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• Viteză variabilă, buton cu funcție de 

blocare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 2.7 kg.

Volumul livrării: mâner suplimentar, 
limitator de adâncime, cutie de transport.

800 W Percuție

Model Putere 
(W)

Turație
(rpm)

Percuție
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
diametru max. (mm) Cod articol
beton oțel lemn

KH 26 XE 800 0-1500 0-4500 2.5 26 13 30 AG.4935428910

1 - 2
13 mm

Mașină de găurit cu percuție - SB2E 1100 RV 
• 2 trepte de turație: 

0 - 1000 / 0 - 3200 rpm.
• Sistem anti-vibrații.
• Carcasă din metal, construcție robustă.
• Cuplu maxim: 60 Nm.
• Mandrină: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 2.9 kg.

Volumul livrării: mâner lateral, limitator 
de adâncime, cutie de transport.

Model Putere
(W)

Turații
2 trepte
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Cod articol

oțel beton zidărie lemn
SB2E

1100 RV 1100 0 - 1000
0 - 3200 1.5 - 13 13 22 24 40 AG.4935447375

1100 W Percuție 158€-16%
189€

Încărcătoare - 12 / 14.4 / 18 VAcumulatori 12V

Seria G

Alimentare - 220V

Lanternă cu acumulator - BAL 18
• Lanternă compactă cu lumină direcțională sau lumină difuză.
• Lumina direcțională / lumina difuză se obține prin rotația capului.
• Clemă de fixare.
• Se livrează fără baterie.

Model
Acumulator

Cod articol
(V) (Ah)

BAL 18 fără acumulator AG.4932352661

35€-38%
56.6€

Model Tip
baterie

Încărcare Preț (€/buc.)
Cod articolTensiune 

(V)
Timp
(min) Standard Ofertă

AL1214 G
Li-ion
Ni-Cd

12 - 14.4 60 70.30 45.00 AG.4932352481
AL1214 G3 12 - 14.4 60 72.50 38.00 AG.4932451098
AL1218 G 12 - 18 60 72.50 45.00 AG.4932352957
BL1218 Gen II 12 - 18 30 86.20 54.00 AG.4932352659
LL1230 Li-ion 12 30 70.30 43.00 AG.4932352096

Model Tip Capacitate
(Ah) Încărcător

Preț (€/buc.)
Cod articol

Standard Ofertă
L1220 G3 Li-ion 2.0

LL 1230
63.50 50.00 AG.4932451095

L1215 Li-ion 1.5 45.30 37.44 AG.4932352658
L1215 G3 Li-ion 1.5 52.10 44.00 AG.4932451094
Acumulatori pentru seria G
B1214 G Ni-Cd 1.4

BL 1218
52.10 36.00 AG.4932352532

L1215 R Li-ion 1.5 63.50 46.00 AG.4932430365



Polizoare - WS 6-115 / WS 6-125

Model Putere 
(W)

Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Adâncime 
max. de tăiere 

(mm)
Prindere Cod articol

WS 6-115 720 115 0 - 10000 28 M14 AG.4935413250
WS 6-125 720 125 0 - 10000 33 M14 AG.4935413490

• Apărătoarea se rotește la intervale 
de 90°.

• Cap din metal, plat, pentru o 
vizibilitate excelentă a piesei de lucru, 
ce permite accesul în spații înguste.

• Sistem de blocare a axului.
• Sistem de răcire optimizat cu protecție 

la supraîncălzire.
• Greutate: 1.9 kg.
 
Volumul livrării: mâner, flanşă de 
prindere, piuliţă M14, cheie.

720 W 125115

319€-22%
409€

Model Putere 
(W)

Turație
(rpm)

Percuție
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
diametru max. (mm) Cod articol
beton oțel lemn

PN 3500X 750 0-970 0-4200 3.4 30 16 40 AG.4935412210

Ciocan rotopercutor - PN 3500X
• Modul „Soft” reduce energia de impact 

pentru dăltuirea și găurirea în materiale 
sensibile.

• Sistem AVS - reduce vibrațiile.
• Prindere SDS Pluscu mandrină rapidă 

FixTec.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• Viteză variabilă, buton cu funcție de 

blocare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 3.6 kg.

Volumul livrării: mâner suplimentar, 
limitator de adâncime, cutie de transport.

750 W Percuție

Model Putere 
(W)

Turație
(rpm)

Percuție
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
diametru max. (mm) Cod articol
beton oțel lemn

KH 24 E 720 0-1500 0-4500 2.3 24 13 30 AG.4935428210

Ciocan rotopercutor - KH 24 E
• Mandrină rapidă FixTec.
• Prindere SDS Plus.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• Viteză variabilă, buton cu funcție de 

blocare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 2.6 kg.

Volumul livrării: mâner suplimentar, 
limitator de adâncime, 
cutie de transport.

720 W Percuție 136€-15%
159€

Model Putere 
(W)

Turație
(rpm)

Percuție
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
diametru max. (mm) Cod articol
beton oțel lemn

BH 22 E 650 0-1290 0-3700 1.9 22 13 30 AG.4935411480

Ciocan rotopercutor - BH 22 E
• O treaptă de turații: 0 - 1290 rpm.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.
• Prindere SDS Plus.
• Posibilitatea de lucru „găurire” pentru 

lemn și metal (funcția rotopercuție 
dezafectată).

• Buton cu funcție de blocare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Greutate: 2.5 kg.

Volumul livrării: mâner, limitator de 
adâncime, cutie de transport.

650 W Percuție 129€-16%
155€

Polizor - WSC 14-125 MX

Model Putere 
(W)

Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Adâncime 
max. de tăiere 

(mm)
Prindere Cod articol

WSC
14-125 MX 1450 125 0-11000 35 M14 AG.4935412233

• Sistem digitronic pentru controlul 
electronic al vitezei (constantă), 
start lin, protecție la suprasolicitare.

• Sistem de schimbare rapidă a discului 
- FixTec (fără cheie).

• Oprire automată la consumarea 
periilor de cărbune.

• Apărătoare reglabilă, fără cheie.
• Cap din metal, plat, pentru o 

vizibilitate excelentă a piesei de lucru, 
ce permite accesul în spații înguste.

• Protecție epoxidică: rezistență mărită.
• Greutate: 2.5 kg.
 
Volumul livrării: mâner, apărătoare, 
flanșă de prindere, piuliţă FixTec, cheie.

1450 W 125 154€-15%
182€

45€-20%
56.6€

AG.4935413250
50€-15%
58.9€

AG.4935413490

121€-29%
171€

Polizor - WS 22-230 E

Model Putere 
(W)

Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Adâncime
max. de tăiere 

(mm)
Prindere Cod articol

WS
22-230 E 2200 230 0-6600 68 M14 AG.4935431720

• Model compact proiectate pentru uz 
îndelungat: lungime 485 mm. 

• Sistem de protecție ce previne 
pornirea automată la revenirea 
tensiunii.

• Start lin și accelerare lentă.
• Acces ușor la periile de carbon 

pentru o schimbare rapidă.
• Apărătoare reglabilă.
• Sistem de blocare a axului.
• Greutate: 5.2 kg.
 
Volumul livrării: mâner, apărătoare, 
flanșă de prindere, piuliţă M14, cheie.

2200 W 230



Mașină de lustruit - SE 12-180

Model Putere
(W)

Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm) Prindere Cod articol

SE 12-180 1200 180 1800 - 4800 M14 AG.4935412279

• Viteză variabilă electronic pentru diferite 
materiale și grade de finisare.

• Cutie de angrenaje concepută pentru un 
cuplu mărit.

• Oprire automată la consumarea periilor 
de cărbune.

• Acces ușor la periile de carbon pentru o 
schimbare rapidă.

• Sistem de blocare a axului.
• Greutate: 2.5 kg.

Volumul livrării: mâner, suport flexibil 
pentru discuri din pânză abrazivă.

1200 W 180 202€-19%
250€

218€-16%
262€

Polizor drept - GSL 600 E

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Mandrină
(mm) Cod articol

GSL 600 E 600 10000 - 29000 6 AG.4935412965

• Viteză variabilă.
• Cap de polizare lung pentru acces în 

spații înguste.
• Oprire automată la consumarea 

periilor de cărbune.
• Cutie de angrenaje executată cu 

precizie, pentru turații ridicate.
• Axul este prevăzut cu doi rulmenți.
• Greutate: 1.9 kg.
• Diametru max. sculă șlefuire: ceramic 

20 mm / abraziv: 40 mm.
 
Volumul livrării: mandrină 6 mm, 
cheie.

600 W

195€-15%
228€

Polizor - WS 24-230 GEV

Model Putere 
(W)

Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Adâncime
max. de tăiere 

(mm)
Prindere Cod articol

WS
24-230 GEV 2400 230 0-6600 68 M14 AG.4935431765

• Mânerul poate fi răsucit în 7 poziții 
pentru o utilizare comfortabilă.

• Model compact proiectate pentru uz 
îndelungat: lungime 515 mm. 

• Sistem de protecție ce previne pornirea 
automată la revenirea tensiunii.

• Start lin și accelerare lentă.
• Mâner cu sistem AVS - reduce vibrațiile 

semnificativ.
• Acces ușor la periile de carbon pentru o 

schimbare rapidă.
• Apărătoare reglabilă, fără cheie.
• Greutate: 5.2 kg.
 
Volumul livrării: mâner, apărătoare, flanșă 
de prindere, piuliţă M14, cheie.

2400 W 230

180€-15%
214€

Fierăstrău pendular - STEP 1200 XE

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de 
curse

(c/min)

Capacitate
de tăiere (mm) Cod articol

lemn oțel aluminiu
STEP

1200 XE 730 26 500 - 3000 135 10 30 AG.4935412878

• 4 trepte de viteză variabilă.
• Înclinare lamă: 45°.
• Start lin ce previne mișcarea de recul
• Sistemul electronic de control menține viteza 

constantă chiar și în timpul tăierii.
• Sistem de suflare pentru îndepărtarea 

așchiilor ce menține linia de tăiere clară.
• Sistem FixTec pentru schimbarea rapidă a lamei.
• Se poate conecta la aspirator prin intermediul 

celor două conexiuni (față / spate).
• Talpa de tăiere se poate deplasa în spate 

pentru tăieri apropiate de colț interior.
• Greutate: 2.4 kg.
 
Volumul livrării: protecție împotriva ruperii 
așchiilor, lamă de tăiere, apărătoare așchii, 
adaptor pentru aspirație, cutie de  transport.

26 mm
730 W

Fierăstrău pendular - STEP 100

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate
de tăiere (mm) Cod articol

lemn oțel aluminiu

STEP 100 650 19 1000 - 3200 100 8 15 AG.4935451001

• 4 trepte de viteză variabilă.
• Înclinare lamă: 45°.
• Sistem de suflare pentru îndepărtarea 

așchiilor ce menține linia de tăiere clară.
• Sistem de schimbare a lamei cu cheie.
• Se poate conecta la aspirator.
• Talpa de tăiere se poate deplasa în spate 

pentru tăieri apropiate de colț interior.
• Greutate: 2.0 kg.
 
Volumul livrării: protecție împotriva ruperii 
așchiilor, apărătoare așchii, lamă de tăiere, 
cutie de transport.

19 mm
650 W 91€-24%

121€

134€-15%
159€

Polizor drept - GS 500 E

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Mandrină
(mm) Cod articol

GS 500 E 500 10000 - 29000 6 AG.4935412985

• Viteză variabilă.
• Oprire automată la consumarea 

periilor de cărbune.
• Cutie de angrenaje executată cu 

precizie, pentru turații ridicate.
• Greutate: 1.3 kg.
• Diametru max. sculă șlefuire: 

ceramic 20 mm / abraziv: 40 mm.
 
Volumul livrării: mandrină 6 mm, 
cheie.

500 W



Înclinare (°) Capacitate de tăiere
H x L (mm)masă cap

  0 90 65 x 305
45 90 65 x 215
  0 45 36 x 305
45 45 36 x 215

Fierăstrău circular staționar - PS 216 L

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime 
de tăiere 

(mm)
Cod articol

PS 216 L 1500 5000 216 x 30 65 AG.4935440650

• Fierăstrău circular cu cap glisant.
• Rotație masă la 50° stânga/dreapta.
• Ventilator intern pentru praf.
• Linie de tăiere iluminată  cu LED și laser.
• Ajustarea adâncimii de tăiere a discului.
• Posibilitate de blocare a unghiului de tăiere.
• Greutate: 16.5 kg. 

Volumul livrării: disc de tăiere de 216 mm 
- T48, furtun de evacuare, sac pentru praf, 
clemă.

1500 W
305 mm

65mm
Ø 216 50° 50°

47° 299€-30%
432€

159€-30%
228€

145€-20%
182€

Fierăstrău circular - KS 66-2
• Fierăstrău circular pentru lemn cu disc 

de 190 mm.
• Capacitate de înclinare de până la 56°. 
• Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea 

de protecţie, din aluminiu  
turnat sub presiune, rezistă la cele mai 
dure şocuri.

• Mânere ergonomice anti-alunecare.

Volumul livrării: adaptor de aspirație 
Ø26 mm.

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de
tăiere (mm) Cod articol

45° 90°

KS 66-2 1600 0 - 5800 190 x 30 47 64 AG.4935446675

1600 W64mm
Ø 190

56°

Fierăstrău circular - KS 55-2

• Fierăstrău circular pentru lemn cu disc 
de 165 mm.

• Capacitate de înclinare de până la 50°.
• Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea 

de protecţie, din magneziu  
turnat sub presiune, rezistă la cele mai 
dure şocuri.

• Mânere ergonomice anti-alunecare.

Volumul livrării: adaptor de aspirație 
Ø26 mm.

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de
tăiere (mm) Cod articol

45° 90°

KS 55-2 1200 0 - 6100 165 x 20 41 54 AG.4935446665

1200 W54mm
Ø 165

50°

Fierăstrău pendular - STEP 1200 BX

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de 
curse

(c/min)

Capacitate
de tăiere (mm) Cod articol

lemn oțel aluminiu
STEP

1200 BX 600 26 500-3000 110 10 30 AG.4935412819

• 4 trepte de viteză variabilă.
• Înclinare lamă: 45°.
• Sistem de suflare pentru îndepărtarea 

așchiilor ce menține linia de tăiere clară.
• Sistem FixTec pentru schimbarea rapidă 

a lamei.
• Se poate conecta la aspirator.
• Talpa de tăiere se poate deplasa în spate 

pentru tăieri apropiate de colț interior.
• Greutate: 2.3 kg.
 
Volumul livrării: protecție împotriva ruperii 
așchiilor, apărătoare așchii, lamă de tăiere, 
cutie de transport.

26 mm
600 W 177€-16%

212€

Înclinare (°) Capacitate de tăiere
H x L (mm)masă cap

  0 90 90 x 305
45 90 90 x 215
  0 45 50 x 305
45 45 50 x 215

Fierăstrău circular staționar - PS 254 L
• Fierăstrău circular cu cap glisant.
• Rotație masă la 50° stânga/dreapta.
• Ventilator intern pentru praf.
• Linie de tăiere iluminată  cu LED și laser.
• Ajustarea adâncimii de tăiere a discului.
• Posibilitate de blocare a unghiului de tăiere.
• Greutate: 19.5 kg.
 
Volumul livrării: disc de tăiere de 254 mm - 
T48, furtun de evacuare, sac pentru praf.

2000 W
305 mm

90mm
Ø 254 50° 50°

47° 345€-31%
500€

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime 
de tăiere 

(mm)
Cod articol

PS 254 L 2000 4500 254 x 30 90 AG.4935440670

684€-26%
932€

• Fierăstrău circular staționar, compus.
• Construcție robustă cu masa de lucru mare.
• Rotație masă la 60° stânga/dreapta.
• Capacitate mare de tăiere.
• Tăiere încrucișată max. 343 x 111 mm la 90°.
• Înclinare 47° stânga/dreapta.
• Masă cu reglare rapidă a unghiului.
• Greutate: 31.0 kg.

Volumul livrării: disc de 305 mm cu 60 de 
dinți.

Fierăstrău circular, staționar - PS 305 DG

Model Putere
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime 
de tăiere 

(mm)
Cod articol

PS 305 DG 1800 4400 305 x 30 111 AG.4935411570

1800 W
343 mm

47° 47°
111mm

Ø 305 60° 60°



Model Putere
(W)

Debit
de aer

(litri/min.)

Trepte de
temperatură

(°C)

Greutate
(kg) Cod articol

HG 560 D 1500 253 - 420 300 / 560 0.85 AG.4935441015

Suflantă cu aer cald - HG 560 D

• Suflantă cu aer cald extrem de ușoară 
- 0.85 kg.

• 2 trepte de temperatură: 300° / 560°.
• Debit de aer: 253 - 420 litri/min.
• Ventilator rezistent, pentru o utilizare 

îndelungată.
• Cu manșon de cauciuc în partea din 

spate pentru utilizare staționară.

1500 W 54€-15%
63.5€

404€-15%
478€

• Sistem de curățare manuală a filtrului.
• Cu priză pentru scule electrice de putere 

și comutator on-off electronic. 
• Filtru industrial clasa L.
• Aspirare umedă și uscată.
• Protecție la supraumplere (umed).
• Sac din lână.
• Lungime furtun: 3.5 m
• Diametru furtun: 32 mm.
• Greutate: 10 kg.

Aspirator - AP 300 ELCP

Model Putere
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Cod articol   

AP 300 ELCP 1500 30 3600 25000 AG.4935411890

Clasa L
> 1 mg/m³1500 W 30 litri190€-30%

273€

2300 W

Fierăstrău circular pentru metal - SMT 355
• Fierăstrău circular pentru metal cu disc abraziv.
• Sistem de prindere tip menghină a piesei de 

lucru.
• Opritor de adâncime.
• Apărătoare mare pentru siguranță.
• Protecție anti-scântei.
• Picioare din cauciuc pentru o bună stabilitate.
• Suport pentru cheie .

Adâncimi de tăiere:
- material rotund - 90° / 45° (mm): 115  / 115
- material pătrat - 90° / 45° (mm): 115  /  95 
- material rectangular - 90° / 45° (mm): 120 x 110  /  
120 x 95 

Volumul livrării: disc de tăiere de 355 mm, cheie .

Model Putere 
(W)

Turație
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime 
de tăiere 

(mm)
Cod articol

SMT 355 2300 0 - 3800 355 x 25.4 132 AG.4935411770

231€-15%
273€

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Suprafața 
de șlefuire 

(mm)

Dimensiuni
bandă (mm) Cod articol

lungime lățime

BBSE 1100 1100 230-400 100 x 140 560 100 AG.4935413530

Șlefuitor cu bandă - BBSE 1100

• Șlefuitor cu bandă pentru suprafețe mari.
• Preselectare electronică a vitezei.
• Buton de control pentru ajustarea precisă 

a benzii de șlefuit.
• Posibilitate de integrare a sacului de 

filtrare.
• Există posibilitatea de a se conecta la un 

sistem de aspirare extern.
• Greutate: 5.0 kg.

Volumul livrării: bandă de șlefuit cu 
granulație 80, mâner frontal, sac de filtrare.

100 x 560

1100 W

Promoție valabilă până la 31 decembrie 2016. Prețurile nu conțin TVA și nu beneficiază de alte reduceri.Promoție valabilă până la 31 decembrie 2016. Prețurile nu conțin TVA și nu beneficiază de alte reduceri.


