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Unelte electrice

2 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

Producător german
de unelte electrice 
profesionale
din 1898

Winnenden
Germany

Încă de la înființare în 1891, AEG POWERTOOLS a fost un lider Încă de la înființare în 1891, AEG POWERTOOLS a fost un lider 
în dezvoltarea de produse noi.în dezvoltarea de produse noi.
Prin introducerea în 1898 a primei mașini de găurit portabile Prin introducerea în 1898 a primei mașini de găurit portabile 
s-a dat naștere uneltelor electrice.s-a dat naștere uneltelor electrice.
Un secol mai târziu AEG încă oferă soluții profesionale inovative.Un secol mai târziu AEG încă oferă soluții profesionale inovative.

Uneltele electrice* AEG beneficiază de 3 ani garanție.Uneltele electrice* AEG beneficiază de 3 ani garanție.

Este necesară înregistrarea produsului pe Este necesară înregistrarea produsului pe 
www.aeg-powertools.eu/footer/warrantywww.aeg-powertools.eu/footer/warranty

* excepție: acumulatori și încărcătoare.* excepție: acumulatori și încărcătoare.
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13 mm

Mașină de găurit - BE 750 RE
• 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

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel lemn CATALOG PROMO
BE 750 RE 750 0 - 3000 1.5 - 13 13 30 73 44 AG.4935449160EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

beton zidărie CATALOG PROMO
SBE 750 RZ 750 0 - 3000 1.5 - 13 16 20 76 43 AG.4935442840EXTRAPROMO

13 mm

Mașină de găurit cu percuție - SBE 750 RZ
• 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: cutie de carton.

705 W

Percuție

-40%

-44%

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO
SBE 705 RE 705 0 - 2800 1.5 - 13 13 15 20 30 79 48 AG.4935442830EXTRAPROMO

13 mm

Mașină de găurit cu percuție - SBE 705 RE 
• 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 - 2800.
• Cuplu maxim: 25 Nm.
• Mandrină: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 1.9 kg.

Volumul livrării: cutie de transport.

705 W

Percuție

-40%
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1 - 213 mm

Mașină de găurit cu percuție - SB2E 750 R ST
• Mașină de găurit cu cuplu mărit și 2 trepte de turație: 0 - 1200 / 0 - 3400 rpm.
• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) 

pentru o stabilitate și durabilitate mare.
• Cuplu maxim: 62 Nm.
• Mandrină: 13 mm.
• Viteză variabilă cu sistem de reglare și blocare a turației pe buton.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Greutate: 2.5 kg.

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

750 W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO

SB2E 750 R ST 750 0 - 1200
0 - 3400 1.5 - 13 13 20 22 40 196   91 AG.4935412839EXTRAPROMO

-54%

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

beton zidărie CATALOG PROMO
SBE 750 RE 750 0 - 3000 1.5 - 13 16 20 78 50 AG.4935442850EXTRAPROMO

13 mm

Mașină de găurit cu percuție - SBE 750 RE
• 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 fără cheie: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 1.9 kg.

Volumul livrării: cutie de plastic.

705 W

Percuție

-36%

1 - 2
13 mm

Mașină de găurit cu percuție - SB2E 850 R
• 2 trepte de turație: 0 - 1000 / 0 - 3000 rpm.
• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) 

pentru o stabilitate și durabilitate mare.
• Cuplu maxim: 56 Nm.
• Mandrină: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 2.7 kg.

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

850 W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO

SB2E 850 R 850 0 - 1000
0 - 3000 1.5 - 13 13 20 22 40 138 84 AG.4935447360EXTRAPROMO

-40%
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1 - 213 mm

Mașină de găurit cu percuție - SB2E 750 RX ST
• Mașină de găurit cu cuplu mărit și 2 trepte de turație: 0 - 1200 / 0 - 3400 rpm.
• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) 

pentru o stabilitate și durabilitate mare.
• Cuplu maxim: 62 Nm.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Viteză variabilă cu sistem de reglare și blocare a turației pe buton.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Greutate: 2.5 kg.

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

750 W

Percuție

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.

1100 W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO

SB2E 750 RX ST 750 0 - 1200
0 - 3400 1.5 - 13 13 20 22 40 206 126 AG.4935412853EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO

ErgoMax 750 0 - 1200
0 - 3400 1.5 - 13 13 20 22 40 212 130 AG.4935412396EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton zidărie lemn CATALOG PROMO

SB2E 1100 RV 1100 0 - 1000
0 - 3200 1.5 - 13 13 22 24 40 163 111 AG.4935447375PROMO

Mașină de găurit cu percuție - ErgoMax
• 2 trepte de turație: 0 - 1200 / 0 - 3400 rpm.
• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) 

pentru o stabilitate și durabilitate mare.
• Cuplu maxim: 62 Nm.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Mâner principal detașabil.
• Viteză variabilă cu sistem de reglare și blocare a turației pe buton.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Greutate: 2.5 kg.

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

1 - 2
13 mm

750 W

Percuție

-39%

-32%

-39%
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Ciocan rotopercutor - KH 26 E
• 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.

800W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
KH 26 E 800 0 - 1500 0 - 4500 2.5 13 26 30 169 116 AG.4935428180PROMO

-31%

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Cuplu
maxim
(Nm)

Prindere Ø max.
șurub
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

S 2500 E 720 0 - 2500 14 1/4 5.0 128 78 AG.4935413225EXTRAPROMO
S 4000 E 750 0 - 4000 10 1/4 6.0 105 65 AG.4935413215EXTRAPROMO

Mașini de înșurubat pentru șuruburi auto-filetante - S 2500 E / S 4000 E

• Mașini de înșurubat pentru șuruburi auto-filetante cu putere de 750 W.
• Cutie de viteze cu carcasă metalică pentru o durabilitate mare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Prindere: 1/4˝ Hex bit
• Se livrează în cutie de carton.

1/4”

750 W

-40%

Ciocan rotopercutor - BHI 24 IE
• O treaptă de turație.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Prindere SDS Plus.
• Buton cu funcție de blocare.
• Limitator de adâncime reglabil.
• Greutate: 2.8 kg.

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

800 W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
BHI 24 IE 800 0 - 1500 0 - 4500 2.4 13 24 30 146 89 AG.4935451558EXTRAPROMO

-40%
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Ciocan rotopercutor - KH 26 XE
• Prindere SDS Plus.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• Mandrină rapidă FixTec.
• 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.

800W

Percuție

Ciocan rotopercutor - KH 28 Super XE
• Modul „Soft” reduce energia de impact pentru dăltuirea 

și găurirea în materiale sensibile.
• 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: 2.8 kg.

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

1010W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
KH 26 XE 800 0 - 1500 0 - 4500 2.5 13 26 30 201 137 AG.4935428910PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
KH 28 Super XE 1010 0 - 1500 0 - 5000 2.8 13 28 30 239 140 AG.4935428190EXTRAPROMO

-42%

-42%

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
KH 24 IXE 800 0 - 1500 0 - 4500 2.4 13 24 30 195 133 AG.4935451553PROMO

Ciocan rotopercutor - KH 24 IXE
• Cu 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: 2.8 kg.

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

800 W

Percuție

-32%



Unelte electrice

8 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

Ciocane rotopercutoare - PN 3500 / PN 3500X
• Modul „Soft” reduce energia de impact pentru dăltuirea și găurirea în materiale 

sensibile.
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Prindere SDS Plus. Suplimentar, PN 3500X cu 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

Ciocan rotopercutor, SDS Max - KH 5G
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Energie de impact: 7.5 J.
• Prindere SDS Max.
• Start lin pentru o dăltuire precisă.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 6.4 kg.

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

1100 W

Percuție

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact 

(J)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

oțel beton lemn CATALOG PROMO
PN 3500

750 0 - 970 0 - 4200 3.4 16 30 40
388 265 AG.4935412152PROMO

PN 3500X 404 246 AG.4935412210EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Domeniu de găurire în beton
diametru max. (mm) Preț € / buc. Cod articol

percuție străpungere carotă CATALOG PROMO
KH 5G 1100 0-450 0-3000 40 65 105 380 239 AG.4935418160EXTRAPROMO

-40%

-38%
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Ciocan demolator - PM 3
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Variolock cu 35 de poziții, pentru selectarea unghiului optim al dălții.
• Funcție de blocare a comutatorului.
• Prindere SDS Plus.
• Acces ușor la periile de carbon pentru o schimbare rapidă.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 3.7 kg.

Volumul livrării: mâner suplimentar, cutie de transport.

720 W

Percuție

Ciocan demolator, SDS Max - MH 5G

1100 W

Percuție

• Cel mai bun raport putere-greutate din clasa sa.
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• 12 de poziții pentru selectarea unghiului optim al dălții.
• Cutie de angrenaje robustă din magneziu pentru uz industrial. 

Designul performant asigură o răcire mai bună.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 5.9 kg.

Volumul livrării: mâner lateral, cutie de transport.

Ciocan rotopercutor, SDS Max - KH 5E

1200 W

Percuție

• Modul „Soft” reduce energia de impact pentru dăltuirea și găurirea în materiale sensibile.
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• LED de avertizare pentru service, anunță din timp uzura periilor.
• Prindere SDS Max.
• Energie de impact: 7.5 J.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 6.6 kg.

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

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Domeniu de găurire în beton
diametru max. (mm) Preț € / buc. Cod articol

percuție străpungere carotă CATALOG PROMO
KH 5E 1200 0 - 300 0 - 2840 40 65 90 567 387 AG.4935412326PROMO

Model Putere
(W)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact (J)

Vibrații dăltuire
(m/s²)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

PM 3 720 0 - 3650 3.6 10.0 411 244 AG.4935412541EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact (J)

Vibrații dăltuire
(m/s²)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

MH 5G 1100 0-3000 7.5 16.7 377 257 AG.4935443170PROMO

-32%

-41%

-32%
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Ciocan demolator, SDS Max - MH 5E

1200 W

Percuție

• Modul „Soft” reduce energia de impact pentru dăltuirea și găurirea în materiale sensibile.
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Start lin pentru o dăltuire precisă.
• Prindere SDS Max.
• LED de avertizare pentru service, anunță din timp uzura periilor.
• Greutate: 6.2 kg.

Volumul livrării: mâner forma „D”,vaselină, cutie de transport.

Ciocan demolator, SDS Max - PM 10 E

1600 W

Percuție

• Energie mare de impact: 20 J.
• Sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Viteză variabilă, reglabilă.
• Start lin pentru o dăltuire precisă.
• Prindere SDS Max.
• LED de avertizare pentru service, anunță din timp uzura periilor.
• Oprire automată la consumarea periilor de cărbune.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.
• Greutate: 11.0 kg.

Volumul livrării: mâner „D”, vaselină, cutie de transport.

SOFT
1 - 2

Mașină de găurit industrială cu percuție - DB 1500-2 XE
• 2 trepte de viteză: 0-1500 rpm / 0-3000 rpm.
• Găurire uscată până la 162 mm.
• Funcție de dăltuire ușoară.
• Protecție dublă datorită ambreiajelor mecanice și electronice interconectate.
• Control electronic pentru: start lin, controlul temperaturii, 

stoparea  pornirii accidentale in cazul căderilor de tensiune.
• Carcasă din metal, construcție robustă.
• Mâner suplimentar, montat pe guler.

1500 W

Percuție

Volumul livrării: mâner, cutie de transport.

Model Putere
(W)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact (J)

Vibrații dăltuire
(m/s²)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

MH 5E 1200 0-2840 8.5 11.5 563 340 AG.4935412361EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Tip de 
găurire Prindere Găurire în zidărie

Ø (mm)
Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO

DB 1500-2 XE 1500 0 - 1500
0 - 3000 uscată M18 x 2.5 162 467 319 AG.4935412475PROMO

Model Putere
(W)

Percuții
(bpm)

Energie
de impact (J)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

PM 10 E 1600 975-1950 20 683 460 AG.4935412418EXTRAPROMO

-40%

-33%

-32%
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Polizoare unghiulare - WS 10-115 / WS 10-125
• Cap din metal, plat, pentru o vizibilitate excelentă a piesei de lucru, ce permite accesul 

în spații înguste.
• Apărătoare reglabilă, fără cheie.
• Mâner cu sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Sistem de răcire optimizat cu protecție la supraîncălzire.
• Sistem de blocare a axului.
• Protecție la repornire accidentală.
• Greutate: 2.0 kg.
 
Volumul livrării: mâner AVS, apărătoare, flanșă de prindere, piuliţă M14, cheie. 
WS 10-125 Kit se livrează în cutie de transport.

900 W

1000 W

115

115 125

Polizoare unghiulare - WS 8-115 / WS 8-125
• 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.
• Protecție la repornire accidentală.
• Greutate: 1.9 kg.
Volumul livrării: mâner, flanşă de prindere, piuliţă M14, cheie. 
WS 8-125 Kit: se livrează în cutie de transport

800 W 125115

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WS 8-115 115

800 0 - 12000
35

M14
52 35 AG.4935451293PROMO

WS 8-125 125 40 60 41 AG.4935451296PROMO

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WS 10-115 115

1000 0 - 11500
35

M14
66 40 AG.4935451300EXTRAPROMO

WS 10-125
125 40

64 44 AG.4935451302PROMO
WS 10-125 Kit 94 57 AG.4935451303EXTRAPROMO

-33%

-40%

Producător german de unelte 
electrice profesionale din 1898
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12 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

Polizor unghiular - WS 12-125
• Cap din metal, plat, pentru o vizibilitate excelentă a piesei de lucru, ce permite accesul 

în spații înguste.
• Apărătoare reglabilă, fără cheie.
• Mâner cu sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Sistem de răcire optimizat cu protecție la supraîncălzire.
• Sistem de blocare a axului.
• Protecție la repornire accidentală.
• Greutate: 2.4 kg.
 
Volumul livrării: mâner AVS, apărătoare, flanșă de prindere, piuliţă M14, cheie. 
WS 12-125 Kit se livrează în cutie de transport.

1200 W 125

Polizor unghiular - WS 13-125 SXE
• Polizor cu viteză variabilă și cuplu mărit (recomandat și pentru lustruire).
• Sistem de răcire optimizat cu protecție la supraîncălzire.
• Mâner cu sistem AVS - reduce vibrațiile semnificativ.
• Apărătoare reglabilă, fără cheie.
• Cap din metal, plat, pentru o vizibilitate excelentă a piesei de lucru, ce permite 

accesul în spații înguste.
• Protecție la repornire accidentală.
• Sistem de blocare a axului.
• Greutate: 2.4 kg.
 
Volumul livrării: mâner AVS, apărătoare, flanșă de prindere, piuliță, cheie.

1300 W 125

Polizor unghiular - WSC 15-125 SX

• 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.
• Sistem de blocare a axului.
• Greutate: 2.5 kg.
• SXE dotat suplimentar cu sistem digitronic pentru controlul electronic al vitezei 

(constantă), start lin, protecție la suprasolicitare.

1520 W 125

Volumul livrării: mâner, apărătoare, flanșă de prindere, piuliţă FixTec, cheie.
WS 15-125 SXE Kit - se livrează în cutie de transport.

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WS 13-125 SXE 125 1300 2800 - 11500 37 M14 90 61 AG.4935451309PROMO

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WSC 15-125 SX 1520 125 11000 35 M14 159 99 AG.4935455100EXTRAPROMO

-33%

-38%

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WS 12-125 125 1200 0 - 11500 40 M 14 72 49 AG.4935451306PROMO

-32%
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13Promoție valabilă până la 31 Ianuarie 2022, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Polizor drept - GSL 600 E
• 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, ax prevăzut 

cu doi rulmenți.
• Diametru max. sculă șlefuire: ceramic 20 mm / abraziv: 40 mm.
• Greutate: 1.9 kg.

600 W

Volumul livrării: mandrină 6 mm, cheie.

• Viteză variabilă.
• Oprire automată la consumarea periilor de cărbune.
• Cutie de angrenaje executată cu precizie, pentru turații ridicate.
• Diametru max. sculă șlefuire: ceramic 20 mm / abraziv: 40 mm.
• Greutate: 1.3 kg.

500 W

Polizor drept - GS 500 E

Volumul livrării: mandrină 6 mm, cheie.

Polizor unghiular - WS 22-230 E
• 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: 5.1 kg.

2200 W 230

Volumul livrării: mâner, apărătoare, flanșă de prindere, piuliţă M14, cheie.

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm)

Adâncime max. 
de tăiere (mm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
WS 22-230 E 230 2200 0-6600 68 M14 134 79 AG.4935431720EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

GS 500 E 500 10000 - 29000 6 164 112 AG.4935412985PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

GSL 600 E 600 10000 - 29000 6 193 132 AG.4935412965PROMO

-42%

-32%

-32%
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14 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

Maşină orbitală cu suport dreptunghiular - FDS 140
• Posibilitate de integrare a sacului de filtrare.

• Există posibilitatea de a se conecta la un sistem de aspirare extern.

• Folosită în special pentru şlefuirea suprafeţelor mici şi pentru margini.

• Folosită în special pentru utilizarea deasupra capului.

• Mâner ergonomic anti-alunecare.

• Greutate: 1.5 kg.

Volumul livrării: suport dreptunghiular Velcro, 115 x 140 mm, 
suport delta Velcro, 110 x 88 mm, 3 abrazive pe suport 
granulație 60 / 80 / 120, sac de filtrare.

260 W

Maşină orbitală cu suport dreptunghiular - FS 280
• Viteză variabilă.

• Posibilitate de integrare a sacului de filtrare.

• Există posibilitatea de a se conecta la un sistem de aspirare extern.

• Mâner ergonomic anti-alunecare.

• Greutate: 3.0 kg.

Volumul livrării: suport dreptunghiular Velcro, 115 x 280 mm, 
3 abrazive pe suport granulație 80 / 120 / 240, sac de filtrare.

500 W

Model Putere
(W)

Turații
(rpm) (mm)

Orbită Preț € / buc. Cod articolFrecvența
(orbite/min)

Cursa
(mm) CATALOG PROMO

FDS 140 260 14000 115 x 140 20000 1.6 91 62 AG.4935416090PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm) (mm)

Orbită Preț € / buc. Cod articolFrecvența
(orbite/min)

Cursa
(mm) CATALOG PROMO

FS 280 500 - 115 x 280 14000 - 26000 - 153 104 AG.4935419280PROMO

-32%

-33%
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15Promoție valabilă până la 31 Ianuarie 2022, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Maşină orbitală cu suport rotund - EX 125 ES
• Viteză variabilă.
• Posibilitate de integrare a sacului de filtrare.
• Există posibilitatea de a se conecta la un sistem de aspirare extern.
• Folosită în special pentru şlefuirea suprafeţelor mici şi pentru margini.
• Folosită în special pentru utilizarea deasupra capului.
• Mâner ergonomic anti-alunecare.
• Greutate: 1.7 kg.

Volumul livrării: suport rotund Velcro Ø 125 mm cu 8 perforații, 
3 abrazive pe suport granulație 80 / 120 / 180, sac de filtrare.

300 W

Maşină orbitală cu suport rotund - EX 150 ES

Șlefuitor cu bandă - HBS 1000 E

• Cu viteză variabilă și start lin.
• Două trepte orbitale (3.2 / 6.4 mm).
• Posibilitate de integrare a sacului de filtrare.
• Există posibilitatea de a se conecta la un sistem de aspirare extern.
• Folosită în special pentru şlefuirea suprafeţelor mici şi pentru margini.
• Folosită în special pentru utilizarea deasupra capului.
• Mâner ergonomic anti-alunecare.
• Greutate: 2.8 kg.

Volumul livrării: suport rotund Velcro Ø 125 mm, mâner frontal, 
3 abrazive pe suport cu granulația 80, sac de filtrare.

• Cu viteză variabilă.
• Manetă pentru schimbarea rapidă a benzii.
• Acces ușor la periile de carbon pentru o schimbare rapidă.
• Posibilitate de integrare a sacului de filtrare.
• Există posibilitatea de a se conecta la un sistem de aspirare extern.
• Buton de control pentru ajustarea precisă a benzii de șlefuit.
• Greutate: 5.1 kg.

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

75 x 533

300 W

1010 W

Model Putere
(W)

Turații
(rpm) (Ø mm)

Orbită Preț € / buc. Cod articolFrecvența
(orbite/min)

Cursa
(mm) CATALOG PROMO

EX 125 ES 300 7000-12000 125 14000 - 24000 2.4 89 61 AG.4935416100PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm) (Ø mm)

Orbită Preț € / buc. Cod articolFrecvența
(orbite/min)

Cursa
(mm) CATALOG PROMO

EX 150 ES 440 4000-10000 150 8000 - 20000 3.2 / 6.4 140 95 AG.4935443290PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Suprafața 
de șlefuire 

(mm)

Dimensiuni bandă
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lungime lățime CATALOG PROMO
HBS 1000 E 1010 240 - 450 75 x 145 533 75 207 127 AG.4935413205EXTRAPROMO

-32%

-33%

-39%
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16 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

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

Mașină de lustruit - SE 12-180
• 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

Mașină de lustruit - PE 150
• 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: 2.1 kg.

1200 W 150

Volumul livrării: mâner, suport Velcro.

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Suprafața 
de șlefuire 

(mm)

Dimensiuni bandă
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lungime lățime CATALOG PROMO
BBSE 1100 1100 230 - 400 100 x 140 560 100 249 152 AG.4935413530EXTRAPROMO

-39%

-39%

-33%

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
PE 150 150 1200 900 - 2500 M14 211 129 AG.4935412266EXTRAPROMO

Model Disc
(Ø mm)

Putere
(W)

Turații
(rpm) Prindere Preț € / buc. Cod articol

CATALOG PROMO
SE 12-180 180 1200 1800 - 4800 M14 216 146 AG.4935412279EXTRAPROMO
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17Promoție valabilă până la 31 Ianuarie 2022, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Fierăstrău pendular - STEP 100X
• 6 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: 2.0 kg.

19 mm

700 W

Volumul livrării: protecție împotriva ruperii așchiilor, 
apărătoare așchii, lamă de tăiere, cutie de transport.

Fierăstrău pendular - PST 500 X
• O treaptă de viteză.
• Înclinare lamă: 45°.
• Linie de tăiere iluminată cu LED.
• Sistem de suflare pentru îndepărtarea așchiilor ce menține linia de tăiere clară.
• Sistem FixTec pentru schimbarea rapidă a lamei.
• Greutate: 2.3 kg.

15 mm

440 W

Volumul livrării: protecție împotriva ruperii așchiilor, 
apărătoare așchii, lamă de tăiere.

Fierăstrău pendular - ST 800 XE
• 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.

26 mm

705 W

Volumul livrării: protecție împotriva ruperii așchiilor, 
apărătoare așchii, lamă de tăiere, cutie de transport.

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate de tăiere
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lemn oțel aluminiu CATALOG PROMO
STEP 100X 700 19 1000 - 3200 100 10 20 98 57 AG.4935451000EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate de tăiere
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lemn oțel aluminiu CATALOG PROMO
PST 500 X 450 15 3700 40 6 10 128 64 AG.4935428260EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate de tăiere
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lemn oțel aluminiu CATALOG PROMO
ST 800 XE 705 26 600 - 2700 110 10 25 182 113 AG.4935412950EXTRAPROMO

-42%

-50%

-38%
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18 La 2 articole achiziționate beneficiați de o reducere de preț de 25% la articolul EXTRAPROMO, (reducere aplicată la articolul EXTRAPROMO cu prețul cel mai mare).

Fierăstrău pendulare - STEP 1200 XE
• 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.

26 mm

730 W

Fierăstrău pendular - STEP 1200 BX
• 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.

26 mm

600 W

Volumul livrării: protecție împotriva ruperii așchiilor, 
apărătoare așchii, lamă de tăiere, cutie de transport.

Volumul livrării: protecție împotriva ruperii așchiilor, lamă de tăiere, 
apărătoare așchii, adaptor pentru aspirație, cutie de  transport.

Fierăstrău circular pentru lemn - KS 66-2

1600 W • 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.

64mm
Ø 190

56°

Volumul livrării: adaptor de aspirație Ø26 mm.

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate de tăiere
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lemn oțel aluminiu CATALOG PROMO
STEP 1200 BX 600 26 500 - 3000 110 10 30 232 133 AG.4935412819EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Capacitate de tăiere
(mm) Preț € / buc. Cod articol

lemn oțel aluminiu CATALOG PROMO
STEP 1200 XE 730 26 500 - 3000 135 10 30 203 139 AG.4935412878PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de
tăiere (mm) Preț € / buc. Cod articol

45° 90° CATALOG PROMO
KS 66-2 1600 0 - 5800 190 x 30 47 64 152 104 AG.4935446675PROMO

-43%

-32%

-32%
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Masă de lucru - PSU 1000

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 pentru lemn - PS 254 L

2000 W • Fierăstrău circular cu cap glisant.
• Rotație masă la 50° stânga/dreapta.
• Ventilator intern ce îndepărtează 80% din 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, clemă.

305 mm

90mm
Ø 254 50° 50°

47°

• Masă de lucru pentru 
fierăstraiele circulare staționare.

• Extensibilă până la 2.3 m.
• Picioare ajustabile.
• Capacitate: 180 kg
• Greutate: 14 kg.

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 pentru lemn - PS 216 L

1500 W • Fierăstrău circular cu cap glisant.
• Rotație masă la 50° stânga/dreapta.
• Ventilator intern ce îndepărtează 80% din 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.

305 mm

65mm
Ø 216 50° 50°

47°

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de 
tăiere (mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

PS 216 L 1500 5000 216 x 30 65 307 190 AG.4935440650EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de 
tăiere (mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

PS 254 L 2000 4500 254 x 30 90 340 232 AG.4935440670PROMO

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

138 84 AG.4935440850EXTRAPROMO

-39%

-32%

-40%
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Fierăstrău sabie - US 1300 XE
• Viteză variabilă pentru o tăiere performantă.
• Sistem FixTec pentru schimbarea rapidă a lamei.
• Lama se poate răsuci 180°.
• Talpă ajustabilă.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.

30 mm

1300 W

Volumul livrării: 2 lame, cutie de  transport.

• Viteză variabilă, start lin.
• Protecție la supraîncălzire.
• Adâncime de tăiere ajustabilă: 8 - 30 mm.
• Lățime de tăiere ajustabilă: 8 - 26 mm.
• Greutate: 4.1 kg.

Volumul livrării: daltă pentru șanțuri, mâner lateral, 
adaptor pentru aspirator, cheie, cutie de transport.

Maşină de şănţuit - MFE 1500

8 - 30 m
m

8 - 26 mm

1500 W

Fierăstrău sabie - US 900 XE
• Cu 25% mai ușor decât fierăstraiele convenționale.
• Sistem FixTec pentru schimbarea rapidă a lamei.
• Lama poate fi schimbată cu o singură mână.
• Mâner ergonomic, anti-alunecare.

730 W

19 mm

Volumul livrării: 2 lame, cutie de  transport.

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Greutate
(kg)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

US 900 XE 900 19 0 - 3500 2.9 146 100 AG.4935419610PROMO

Model Putere
(W)

Cursa
(mm)

Nr. de curse
(c/min)

Greutate
(kg)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

US 1300 XE 1300 19 0 - 3500 2.9 153 104 AG.4935413235PROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

2 x Disc
D x d (mm)

Adâncime de 
tăiere (mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

MFE 1500 1500 0 - 9500 125 x 22.23 8 - 30 478 326 AG.4935413605PROMO

-32%

-33%

-32%
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Mașină de frezat - MF 1400 KE
• Sistemul electronic de control menține viteza constantă în timpul sarcinii.
• Start lin ce previne mișcarea de recul.
• Viteză variabilă pentru un control optim.
• Mânere mari anti-alunecare ce reduc vibrațiile și oferă un confort sporit.
• Carcasa motorului.
• LED de iluminare a spațiului de lucru.
• Reglarea înălțimii.
• Greutate: 5.7 kg.

1400 W

Volumul livrării: 5 bucșe de ghidare, 3 adaptoare de aspirație, ghidaj paralel, 
2 mandrine (8/12 mm), plăci de bază (ovală și rotundă), apărătoare așchii.

Suflantă cu aer cald - HG 560 D

Suflante cu aer cald - HG 600 V

• 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.

• Suflantă cu aer cald extrem de ușoară - 0.90 kg.
• Temperatură reglabilă între 90° - 600°.
• Debit de aer: 345 - 434 litri/min.
• Ventilator rezistent, pentru o utilizare îndelungată.
• Cu manșon de cauciuc în partea din spate pentru utilizare staționară.

Volumul livrării - HG 600 VK : accesorii + cutie de transport.

2000 W

1500 W

HG 600 VHG 600 VK

Model Putere
(W)

Debit de aer
(litri/min.)

Trepte de
temperatură

(°C)

Greutate
(kg)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

HG 560 D 1500 253 - 420 300 / 560 0.85 46 28 AG.4935441015EXTRAPROMO

Model Putere
(W)

Turații
(rpm)

Cursa max.
(mm)

Prindere
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

MF 1400 KE 1400 10000 - 23000 64 8 / 12 412 281 AG.4935411850PROMO

Model Putere
(W)

Debit de aer
(litri/min.)

Trepte de
temperatură

(°C)

Greutate
(kg)

Preț € / buc. Cod articol
CATALOG PROMO

HG 600 V
2000 345 - 434 90 - 600 0.90

  84 51 AG.4935441025EXTRAPROMO
HG 600 VK 101 59 AG.4935441035EXTRAPROMO

-40%

-42%

-32%
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UNELTE ELECTRICE CU ACUMULATORIUNELTE ELECTRICE CU ACUMULATORI

Mașină de găurit - BS 18 G3
• 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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.8 kg.

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

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO

BS 18G3 Li-152C 18
Li-ion 1.5 0 -   400

0 - 1500 1.5 - 13 13 34 178 121 AG.4935464101PROMO

-33%

Mașină de găurit - BS 18 C2
• Maşină de găurit compactă și puternică.
• Două trepte de turaţii (0-450 / 0-1800 rpm).
• Cuplu maxim: 50 Nm (pentru 2.0 Ah) / 60 Nm (pentru 4.0 Ah).
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.7 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/2.0 Ah Li-ion, încărcător (30 min), cutie de transport.

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO

BS 18 C2 Li-202C 18
Li-ion 2.0 0 -   450

0 - 1800 1.5 - 13 13 45 219 150 AG.4935459721PROMO

-32%
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Mașini de găurit cu rotopercuție - BSB 18G3

• 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.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.9 kg.

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

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO
BSB 18G3 Li-152C 18

Li-ion
1.5 0 -   400

0 - 1500 1.5 - 13 13 12 34
180 110 AG.4935464102EXTRAPROMO

BSB 18G3 Li-202C 2.0 181 123 AG.4935464103PROMO

-39%

Mașină de găurit cu rotopercuție - BSB 18C2X
• Maşină de găurit cu rotopercuție și mandrină detașabilă.
• Două trepte de turaţii (0-450 / 0-1800 rpm).
• Cuplu maxim: 50 Nm - 24 de poziții reglare cuplu de înşurubare.
• Mandrină detașabilă: 13 mm. Adaptorul pentru bits încorporat 

permite trecerea foarte ușoară de la găurire la înșurubare.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului. Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/2.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO

BSB 18C2X Li-202C 18
Li-ion 2.0 0 -   450

0 - 1800 1.5 - 13 13 14 45 231 158 AG.4935459424PROMO

-32%

Mașină de găurit cu motor fără perii - BS 18 C2BL
• Maşină de găurit compactă (numai 176 mm lungime) și puternică.
• Folosește tehnologia motoarelor fără perii.
• Două trepte de turaţii: 0-450 / 0-1800 rpm.
• Cuplu maxim: 65Nm.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
Volumul livrării: 2 acumulatori 18V / 4 Ah Li-ion încărcător rapid , mâner lateral, cutie de 
transport.

1 - 2
13 mm

-32%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO

BS 18 C2BL Li-402C 18
Li-ion 4.0 0 -   500

0 - 1950 1.5 - 13 13 45 312 213 AG.4935464095PROMO
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• Maşină de găurit cu rotopercuțe și mandrină detașabilă.
• Folosește tehnologia motoarelor fără perii.
• Două trepte de turaţii (0-550 / 0-2100 rpm).
• 7150 - 27300 percuții pe minut.
• Cuplu maxim: 60Nm (pentru 2Ah) / 75Nm (pentru 4Ah), 12 de poziții reglare cuplu de 

înşurubare.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Mandrină rapidă FixTec, detașabilă: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.8 kg.
• Poate fi utilizată cu accesorii opționale: mandrină offset și mandrină la 90°.
• Adaptorul pentru bits încorporat permite trecerea foarte ușoară de la găurire la 

înșurubare.

Mașini de găurit cu rotopercuție și motor fără perii - BSB 18 CBL

Mandrină offset

Mandrină la 90°
1 - 2

13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

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

Li-ion
4.0 0 -   550

0 - 2100 1.5 - 13 13 14 45
324 221 AG.4935448463PROMO

BSB 18 CBL Li-202C 2.0 293 180 AG.4935448462EXTRAPROMO

-25%

Volumul livrării:
BSB 18CBL Li-402C: 
2 acumulatori 18V/4.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, mâner lateral, cutie de transport.
BSB 18CBL Li-202C: 
2 acumulatori 18V/2.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, mâner lateral, cutie de transport.

Mașină de găurit cu rotopercuție cu acumulator - BSB 18C
• Mașină de găurit cu rotopercuție motor fără carcasă și cutie angrenaj compactă.
• Două trepte de turații (0-450 / 0-1650 rpm).
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• 21450 percuții pe minut.
• Cuplu maxim: 60 Nm - 24 de poziții reglare cuplu de înșurubare.
• Mandrină rapidă FixTec: 13 mm.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.9 (pentru 2.0 Ah) / 2.2 kg (pentru 4.0 Ah).

Volumul livrării: 2 lame, ghidaj pentru lame. sac pentru așchii.

1 - 2
13 mm

-38%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn zidărie CATALOG PROMO

BSB 18C Li-202C 18 2 0 -   450
0 - 1650 13 45 14 249 156 AG.4935443980EXTRAPROMO
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Ciocane rotopercutoare cu motor fără perii - BBH 18 BL
• Ciocan rotopercutor SDS cu motor fără perii, pentru beton, până la 26 mm.
• Energie de impact: 2.5 J (EPTA). Greutate: 3.5 kg.
• 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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.

Volumul livrării:
BBH18BLLI-401C: 1 acumulator 18V/4.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.
BBH18BLLI-502C 2 acumulatori 18V/5.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

SDS
Plus-32%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn beton CATALOG PROMO
BBH18BLLI-401C 18

Li-ion
4.0

0 - 1400 0 - 4800 13 30 26
308 210 AG.4935471045PROMO

BBH18BLLI-502C 5.0 394 269 AG.4935464753PROMO

Mașină de găurit cu rotopercuție cu motor fără perii - BSB 18BL
• Maşină de găurit cu motor fără perii.
• Două trepte de turaţii.
• Cuplu maxim: 60Nm (BSB18C2) / 80Nm (BSB18) - 24 de poziții reglare cuplu.
• Mandrină rapidă FixTec - Rohm: 13 mm. Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• 7200 - 25300 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.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V Li-ion, încărcător, mâner lateral, cutie de transport.

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO

BSB 18BL Li-602C 18
Li-ion 6.0 0 -   450

0 - 1600 1.5 - 13 13 16 55 441 301 AG.4935464100PROMO

-32%

Mașină de găurit cu rotopercuție cu motor fără perii - BSB 18 C2BL
• Maşină de găurit cu motor fără perii.
• Două trepte de turaţii.
• Cuplu maxim: 60Nm (BSB18C2) / 80Nm (BSB18) - 24 de poziții reglare cuplu.
• Mandrină rapidă FixTec - Rohm: 13 mm. Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• 7200 - 25300 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.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V Li-ion, încărcător, mâner lateral, cutie de transport.

1 - 2
13 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO

BSB 18 C2BL Li-402C 18
Li-ion 4.0 0 -   500

0 - 1950 1.5 - 13 13 16 55 321 196 AG.4935464097EXTRAPROMO

-39%
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Șurubelniță de impact cu acumulator - BSS 18C
• Șurubelniță de impact ultra-compactă..
• Prindere: HEX 1/4”.
• Iluminare cu LED.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție 

la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.6 kg.

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

1/4”

Polizoare unghiulare cu motor fără perii - BEWS 18-115 BL / BEWS 18-125 BL
• Polizor unghiular cu motor fără perii.
• Sistem de protecție la suprasolicitare cu avertizare LED.
• Sistem de reglare al apărătorii, fără cheie.
• Sistem FixTec pentru schimbare disc, cu prindere M14.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/5.0 Ah Li-ion, încărcător 
rapid, sistem de prindere FixTec și mâner, cutie de transport.

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cuplu
maxim
(Nm)

Percuții
(bpm)

Prindere Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BSS 18C-0 fără acumulator 2400 158 3100 1/4 98 67 AG.4935428405PROMO

-31%

-32%

Model Acumulator Disc
(mm)

Turații
(rpm)

Adâncime de 
tăiere
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BEWS18-115BL-LI-502C 18
Li-ion

5.0 115 9000 21 308 210 AG.4935464418PROMO
BEWS18-125BL-LI-502C 5.0 125 9000 26 315 215 AG.4935464417PROMO

Șurubelniță de impact cu acumulator - BSS 18C 12Z
• Șurubelniță de impact ultra-compactă.
• Prindere: pătrat, 1/2” și adaptor HEX 1/4" pentru bits.
• Sistem de iluminat cu 3 LED-uri.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 2.3 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

1/2”

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cuplu
maxim
(Nm)

Percuții
(bpm)

Prindere Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BSS 18C 12Z Li-402C 18 Li-ion 4.0 0-2900 360 3200 1/2” 292 199 AG.4935446456PROMO

-32%
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Fierăstrău circular cu acumulator - BKS 18
• Tăiere rapidă datoriă turației de 5000 rpm. 
• Placa de bază și apărătoare superioară din magneziu.
• Înclinare unghiulară la 50°.
• Frână electronică pentru motor - discul se oprește în câteva secunde.
• Întrerupător de blocare pentru siguranță.
• Sistem de blocare ax pentru o schimbare rapidă a discului.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 3.6 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător; disc Ø165 mm, apărătoare 
laterală, cutie de carton.

54mm
Ø 165

50°-32%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de 
tăiere (mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) 90° 45° CATALOG PROMO
BKS 18-0 fără acumulator 5000 165 x 15.87 54 41 182 124 AG.4935431375PROMO

Polizor unghiular mare cu motor fără perii - sistem dual - BEWS 18-230 BL
• Primul polizor unghiular de 230 mm bazat pe un sistem dual de alimentare, 

însă un singur acumulator este suficient pentru a asigura funcționarea acestuia.
• Sistem de protecție la suprasolicitare cu avertizare LED.
• Sistem de reglare al apărătorii, fără cheie.
• Sistem de frânare a discului și funcție anti recul.
• Sistem FixTec pentru schimbare disc, cu prindere M14.
• Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.

Volumul livrării: 2 acumulatori 18V/6.0 Ah Li-ion, încărcător (120 min), 
sistem de prindere FixTec și mâner, cutie de transport.

-32%

Model Acumulator Disc
(mm)

Turații
(rpm)

Adâncime de 
tăiere
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BEWS18-230BL LI-602C 18 Li-ion 6.0 230 5500 68 502 343 AG.4935464816PROMO

Fierăstrău circular cu acumulator și motor fără perii - BKS 18BL
• Fierăstrău circular cu motor fără perii.
• Tăiere rapidă datoriă turației de 3800 rpm.
• Înclinare unghiulară la 56°.
• Placa de bază și apărătoare superioară din magneziu.
• Frână electronică pentru motor - discul se oprește în câteva secunde.
• Întrerupător de blocare pentru siguranță.
• Sistem de blocare ax pentru o schimbare rapidă a discului.
• Greutate: 3.6 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător; disc Ø190 mm, 
apărătoare laterală, cutie de carton.

64mm
Ø 190

56°-33%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Disc
D x d
(mm)

Adâncime de 
tăiere (mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) 90° 45° CATALOG PROMO
BKS 18BL-0 fără acumulator 3800 190 x 30 64 45 203 138 AG.4935451537PROMO
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Fierăstrău sabie cu acumulator - BUS 18
• Fierăstrău sabie cu acțiune pendulară pentru performanțe sporite. 
• Modelul BUS 18BL cu motor fără perii.
• Viteză variabilă.
• Clemă de fixare robustă.
• Tăiere eficientă, asigurată de frecvența de 3600 de tăieri pe minut cu o cursă de 19 mm.
• Sistem de prindere FixTec pentru o înlocuire ușoară a lamei.
• Lama de fierăstrău poate fi rotită la 180°.
• Mâner anti-alunecare.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător; 
2 lame de tăiere, cutie de carton.

19 mm

Mașină de frezat cu acumulator și motor fără perii - BOF 18BL
• Mașină de frezat cu acumulator și motor fără perii.
• Viteză variabilă cu 7 trepte de viteză pentru un control optim (până la 25000 rpm).
• Prindere standard 6 mm.
• Mâner anti-alunecare ce reduce vibrațiile și oferă un confort sporit.
• Reglarea înălțimii de frezare.
• LED de iluminare a spațiului de lucru.
• Greutate: 1.6 kg.
 

Volumul livrării: ghidaj paralel, mandrină 6 mm, plăci de bază (ovală și rotundă). 
Se livrează fără acumulatori și fără încărcător.

-38%

-32%

Model Acumulator Frecvență
(tăieri / min)

Cursă
(mm)

Greutate
(kg)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BUS 18-0 fără acumulator 3800 190 x 30 3.5 162 101 AG.4935431370EXTRAPROMO

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cursa maximă
(mm)

Prindere
(mm)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BOF 18 BL-0 fără acumulator 17000 - 25000 32 6 185 126 AG.4935459584PROMO

Fierăstrău pendular cu acumulator - BST 18X
• 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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• 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.

26 mm
-40%

Model Acumulator Frecvență
(rpm) Înclinare

Adâncime max.
de tăiere în lemn 

(mm)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BST 18X-0 fără acumulator 0 - 2050 45° 80 146 89 AG.4935413130EXTRAPROMO
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-39%

Model Acumulator Luminozitate
(lm)

Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BPL 18-0 fără acumulator 2500 144 88 AG.4935459661EXTRAPROMO

Proiector cu acumulator - BPL 18
• Proiector de înaltă performanță dotat cu LED-uri "Flood".
• Panouri laterale înclinabile pentru o iluminare optimă.
• Luiminozitate: 2500 lm.
• Durată de funcționare: până la 28 de ore 

(cu acumulatorul Li-Ion 18V 5.0 Ah).
• Greutate: 2.5 kg.
• Livrat fără acumulator.

Mașini de găurit cu acumulator - BS 12G2 / BS 12G3
• Maşină de găurit compactă și puternică.
• Două trepte de turaţii (0-350 / 0-1500 rpm).
• Cuplu maxim: 30Nm (pentru Li152C), 32Nm (pentru Li202C), 24 de poziții reglare cuplu.
• Mandrină rapidă FixTec: 10 mm. Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.

Volumul livrării:
BS 12G2 LI-152C: 2 acumulatori 12V/1.5 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.
BS 12G3 LI-152C: 2 acumulatori 12V/1.5 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.
BS 12G3 LI-202C: 2 acumulatori 12V/2.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

1 - 2
10 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO
BS 12G2 LI-152C

12
Li-ion

1.5
0 -   350
0 - 1500

1.5 - 10
10 30

128   81 AG.4935446687EXTRAPROMO
BS 12G3 LI-152C 1.5

0.8 - 10
148   90 AG.4935451090EXTRAPROMO

BS 12G3 LI-202C 2.0 154 105 AG.4935451091PROMO

-40%

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO
BS 12C2 LI-202C 

Gen III
12

Li-ion 2.0 0 -   350
0 - 1500 1.5 - 10 10 20 152 104 AG.4935447867PROMO

-32%

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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.1 kg.

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

1 - 2
10 mm
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Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn CATALOG PROMO

BBS 12 C2 Li-202C Kit 12
Li-ion 2.0 0 -   400

0 - 1500 1.5 - 10 10 20 225 138 AG.4935446382EXTRAPROMO

-39%

• Capul mandrină demontabil permite utilizatorului să monteze un bit de 
25 mm lungime atunci când mandrina este instalată.

• Ideală pentru operații repetitive. 
Bitul poate rămâne fixat în interior - doar se îndepărtează mandrina.

• Capetele interschimbabile permit operarea în zone dificile: 
- capul decalat permite operarea în zona muchiilor interioare. 
- capul la 90° permite operarea în zone înguste.

• Maşină de găurit compactă (numai 155 mm cu mandrina demontată).

• Două trepte de turaţii: 0 - 400 / 0 - 1500 rpm.

• Cuplu maxim: 32 Nm - 17 poziții reglare cuplu de înşurubare.

• Cutie angrenaj industrială.

• Mandrină demontabilă: 10 mm.

• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.

• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.

• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.

• Greutate: 1.2 kg.

Volumul livrării:

2 acumulatori 12V/2.0 Ah Li-ion, încărcător (50 min), cutie de transport. 
Mandrină demontabilă. Capete interschimbabile - cap decalat, cap la 90°.

Mașină de găurit cu capete interschimbabile cu acumulator - BBS 12C2

10 mm

Mașină de găurit cu rotopercuție cu acumulator - BSB 12G3
• Două trepte de turaţii: 0-350 / 0-1500.
• Cuplu maxim: 32 Nm, 24 de poziții reglare cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă: 10 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.2 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V 2.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

1 - 2
10 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO

BSB 12G3 Li-202C 12
Li-ion 2.0 0 -   350

0 - 1500 0.8 - 10 10 8 30 164 112 AG.4935451531PROMO

-32%
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Șurubelniță 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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.0 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

1/4”

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.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.8 kg.

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V/4.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, cutie de transport.

SDS
Plus

Model Acumulator Turații
(rpm)

Percuții
(bpm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel lemn beton CATALOG PROMO
BBH 12 Li-402C 12 Li-ion 4.0 0 - 800 5350 8 10 13 255 147 AG.4935443991EXTRAPROMO

Model Acumulator Turații
(rpm)

Cuplu
maxim
(Nm)

Percuții
(bpm)

Prindere Preț € / buc. Cod articol
(V) (Ah) CATALOG PROMO

BSS 12C LI-202C 12 Li-ion 4.0 0-2000 5350 8 1/4 162 111 AG.4935443965PROMO

-43%

-32%

Mașină de găurit cu rotopercuție cu acumulator - BSB 12C2
• Maşină de găurit cu rotopercuție compactă și cutie de angrenaj pentru uz industrial.
• Două trepte de turaţii: 0-400 / 0-150 rpm.
• 22500 percuții pe minut.
• Cuplu maxim: 40 Nm - 17 de poziții reglare cuplu de înşurubare.
• Mandrină rapidă FixTec: 10 mm. Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție.
• Iluminare cu LED și indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă.
• Greutate: 1.2 (pentru 2.0 Ah) / 1.4 kg (pentru 4.0 Ah).

Volumul livrării: 2 acumulatori 12V/4.0 Ah Li-ion, încărcător rapid, geantă de transport.

1 - 2
10 mm

Model Acumulator Turații
(rpm)

Mandrină
(mm)

Capacitate de găurire
(mm) Preț € / buc. Cod articol

(V) (Ah) oțel zidărie lemn CATALOG PROMO

BSB 12C2 Li-402B 12
Li-ion 4.0 0 -   400

0 - 1500 1.5 - 10 10 10 20 223 152 AG.4935446696PROMO

-32%




