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CÂND SPUNEM 
CĂ REZISTĂ,  
NU GLUMIM.
Cea mai mare durată de viață din categoria lor. Putere de 
neegalat. Performanță profesională. Când vine vorba de 
gama noastră de scule electrice AEG, suntem pregătiți să 
ne susținem vorbele cu fapte. Din acest motiv, am extins 
garanția pentru toate produsele din gama noastră de scule 
electrice. Cu o incredibilă garanție de 3 ani pentru scule 
meseriașii profesioniști au încredere în legendara durabilitate 
a produselor AEG.

AEG este o marcă înregistrată utilizată sub licența AB Electrolux (publ.)
*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare. Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.

CUPRINS
AEG POWERTOOLS promite să-și continue  
tradiția și să pună la dispoziția meșterilor 
profesioniști de azi și de mâine, soluții de lucru  
înalt performante și incitante.  
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4  SISTEME CU ACUMULATOR

SCULE  
PROFESIONALE. 

UN SINGUR  
ACUMULATOR.

AEG este o marcă înregistrată utilizată sub licența AB Electrolux (publ.)

*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la 
achiziționare. Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.
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GAMA PRO18V
PROFESIONIȘTII AU ÎNCREDERE ÎN PUTEREA 
SCULELOR PRO18V.

Deblocând accesul la noi aplicații în diverse sectoare, acest 
sistem revoluționar cu un singur acumulator asigură sculelor cu 
acumulator noi niveluri de performanță, putere și longevitate.
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ÎNȘURUBARE	18	V		 12	–	23
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Fierăstraie sabie  25 – 26
Fierăstraie pentru tăieri  
înclinate  26 – 26
Fierăstraie pendulare  27 – 27
Pistoale pentru cuie  28 – 28
Mașini de rindeluit  29 – 30
Mașini de frezat 30 – 30
Mașini de șlefuit 31 – 32
Scule multifuncționale  32 – 32

CONSULTAȚI ÎNTREAGA GAMĂ ONLINE,
CĂUTAȚI: AEG PRO18V
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SET L1840 BL
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BLK 12 18 L1820R L1840R L1850R L1830RHD L1860RHD L1890RHD

BSS 18OP-0 BBH 18BL-0 OMNI 18C BPL18-0
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L1890RHD9.0Ah

L1860RHD6.0Ah

L1830RHD3.0Ah

L1850R5.0Ah

L1840R4.0Ah

L1820R2.0Ah
NOU NOU NOU

ECHIPAȚI-VĂ.

OBȚINEȚI	MAI	MULT.

ALEGEȚI UN PACHET DE BAZĂ
ACUMULATOR 
PROLITHIUM-
ION™	18	V	4,0	AH	
CU	ÎNCĂRCĂTOR	
BL1218	ȘI	GEANTĂ	DE	
TRANSPORT

SET	MAȘINĂ	
DE	GĂURIT	ȘI	
ÎNȘURUBAT	
COMPACTĂ	18	V	CU	
2	ACUMULATORI	
4,0	AH

SET	MAȘINĂ	
DE	GĂURIT	ȘI	
ÎNȘURUBAT	
COMPACTĂ	18	V	CU	
2	ACUMULATORI	
2,0	AH

ALEGEȚI SCULELE DORITE

EXTINDEȚI-VĂ SISTEMUL CU OPȚIUNI SUPLIMENTARE DE ALIMENTARE

ACUMULATOR LITIU 
18	V	9,0	AH	PENTRU	
SOLICITĂRI	RIDICATE

ACUMULATOR LITIU 
18	V	6,0	AH	PENTRU	
SOLICITĂRI	RIDICATE

ACUMULATOR LITIU 
18	V	3,0	AH	PENTRU	
SOLICITĂRI	RIDICATE

ACUMULATOR 
PROLITHIUM-ION™	
18	V	5,0	AH

ACUMULATOR 
PROLITHIUM-ION™	
18	V	4,0	AH

ACUMULATOR 
PROLITHIUM-ION™	
18	V	2,0	AH

ÎNCĂRCĂTOR	
ACUMULATORI 
18	V

PUTERE. PENTRU TOATE  
LUCRĂRILE VOASTRE
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TOȚI ACUMULATORII OFERĂ 100% COMPATIBILITATE INVERSĂ



90 45
NOU

NOU
L1860RHD

L1890RHD

NOU
L1830RHD

43
2,0AH

63
3,0AH

163
9,0AH 9,0AH 5,0AH

FAȚĂ 
DE

FAȚĂ 
DE

FAȚĂ 
DE

35%
LUCRAȚI 
ÎN HD

MAI	MULTĂ	PUTERE
CU

DE 2 ORI MAI  
MULTĂ	AUTONOMIE*

HEAVY	DUTY
Adaptează puterea furnizată la nevoile lucrărilor  

solicitante, fără a se opri din funcționare

NOUA	GAMĂ	DE	
ACUMULATORI DE MARE 
PUTERE Compatibili cu toate sculele PRO18V

PACHET	DE	MARE	
PUTERE	18	V	9,0	AH

PACHET	DE	MARE	
PUTERE	18	V	6,0	AH

PACHET	DE	MARE	
PUTERE	18	V	3,0	AH

*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare.
Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.

TEHNOLOGIE DE RĂCIRE 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ

CONSTRUCȚIE  
SOLIDĂ

CELULE DE MARE 
CAPACITATE ȘI PUTERE

AUTONOMIE DE 2	ORI MAI MARE* CELULE DE ÎNALTĂ CALITATE

GĂURI** METRI***METRI***GĂURI** GĂURI**

**BURGHIU SFREDEL DE 22 MM ÎN LEMN DE PIN DE 10 X 10 CM ***SECȚIUNI CU O LUNGIME DE 1250 MM ÎN 3 X PLĂCI DE PLACAJ (10 X 54 MM)



BPS18-254BL

BHBS 18-75BL

B18N18

BOF18BL BEWS18-230BL-0

BSB18BL BSS18C12ZBL

B16N18

BUS18BL BKS18BL

BSS18OP BSB18C2BL

BST18BLX BKP18C-310BHO18BL

BBH18CACS18B30

BK18-38BL

BEWS18-115BL
BEWS18-125BL
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CE E NOU ÎN 
2019-2020

MAȘINĂ	DE	RINDELUIT	FĂRĂ	
PERII	18	V PISTOL	APLICARE	SILICON	18	V

FIERĂSTRĂU	PENDULAR	
FĂRĂ	PERII	18	V

Număr articol: 
4935471246

Număr articol: 
4935464988

Număr articol: 
4935459654

POLIZOARE	UNGHIULARE	FĂRĂ	
PERII	18	VROTOPERCUTOR  

SDS	COMPACT	18	V
FIERĂSTRĂU	CU	LANȚ	FĂRĂ	
PERII	18	V

Număr articol: 
4935464415
Număr articol: 
4935464414

Număr articol: 
4935464984

Număr articol: 
4935471337

POLIZOARE	UNGHIULARE	18	V	FĂRĂ	
PERII	CU	COMUTATOR	TIP	CLAPETĂ

GAMA DE SCULE CU  
IMPACT	CU	6	MODURI

COMPRESOR	FĂRĂ	PERII	18	V
Număr articol: 
4935464420
Număr articol: 
4935464419

Număr articol: 
4935472013
Număr articol: 
4935472012

Număr articol: 
4935471201

TREI	TEHNOLOGII	 
DE	BAZĂ

Sculele noastre PRO18V FĂRĂ PERII sunt 
construite în jurul a 3 tehnologii de bază.

Aceste tehnologii de bază sunt concepute să 
le ofere meseriașilor o putere neobosită, o 

tehnologie automată și o autonomie de neoprit 
și să scoată în evidență sculele PRO18V fără 

perii ale AEG față de concurență.

AUTONOMIE 
DE NEOPRIT

ELEMENTE ELECTRONICE 
INTELIGENTE

PUTERE 
NEOBOSITĂ

MAȘINĂ	DE	
GĂURIT	FĂRĂ	
PERII DE MARE 
PUTERE

MAȘINĂ	DE	
ÎNȘURUBAT	CU	IM-
PACT	FĂRĂ	PERII

MAȘINĂ	DE	
GĂURIT	COM-
PACTĂ	FĂRĂ	
PERII

CHEIE	DE	IMPACT	
FĂRĂ	PERII

FIERĂSTRĂU	 
SABIE	FĂRĂ	PERII

PISTOL CUIE 
FĂRĂ	PERII	
18GA

FIERĂSTRĂU	
TĂIERI	ÎNCLI-
NATE CULISANT 
FĂRĂ	PERII

FIERĂSTRĂU	 
CIRCULAR	FĂRĂ	 
PERII

PISTOL CUIE  
FĂRĂ	PERII	16A

POLIZOR  
UNGHIULAR	 
MARE	FĂRĂ	PERII

MAȘINĂ	DE	 
FREZAT	FĂRĂ	PERII

ȘLEFUITOR	CU	 
BANDĂ	FĂRĂ	PERII



BSB 18BL LI-602C

BSB 18BL-0

BSB 18CBL-0

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL LI-402C

  

BS18G3
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BSB18G3
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BSB18C2X

BSB18BL
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NOUA GAMĂ DE 
MAȘINI DE GĂURIT

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PER-
CUȚIE	DE	MARE	PUTERE	ȘI	
MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	
PERCUȚIE	COMPACTĂ	FĂRĂ	
PERII	18	V

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	
ÎNȘURUBAT	FĂRĂ	PERII	 
COMPACTĂ	18	V

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	
CU	PERCUȚIE	FĂRĂ	
PERII	18	V

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	
PERCUȚIE	18	V	PENTRU	
PROFESIONIȘTI

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	
ÎNȘURUBAT	18	V	PENTRU	
PROFESIONIȘTI

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PER-
CUȚIE	18	V

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	
ÎNȘURUBAT	18	V

GĂURIRE ȘI ÎNȘURUBARE 18 V  13

BSB 18BL
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	
CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Motor fără perii proflux pentru putere mai mare și lungime redusă a sculei
yy Lungime de numai 202 mm pentru o ergonomie perfectă
yy 140 Nm cu acumulatori Pro Lithium Ion HD / 120 Nm cu acumulatori Pro Lithium Ion standard
yy Mâner lateral foarte lung pentru manevrare perfectă a sculei și pentru siguranță completă în 

timpul muncii
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-2.000 rpm
yy Mandrină metalică de 13 mm cu vârfuri din carbură pentru cele mai solicitate lucrări 
yy Înveliș cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
yy Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă 

a acumulatorului și a sculei

BSB 18CBL
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE/
ÎNȘURUBAT	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Noua mașină de găurit cu percuție și înșurubat fără perii de la AEG
yy Compactă și puternică pentru toate lucrările de pe șantier
yy Lungimea de numai 151 mm fără mandrină și 193 mm cu mandrină face ca această mașină să fie cea mai scurtă din gama 

fără perii de pe piață
yy 60 Nm cu un acumulator (2,0 Ah) / 75 Nm cu un acumulator (4,0 Ah) pentru un cuplu maxim care asigură o putere 

completă
yy 2 viteze - 0-550 / 0-2100 rpm
yy Mandrină cu clichet 13 mm detașabilă pentru cele mai dificile aplicații 
yy Sistem de prindere 1/4” HEX sub mandrină, permițând păstrarea unui bit de șurubelniță de 25 mm în capul de prindere în 

timp ce mandrina este montată 
yy Cap găurire la unghi și la unghi drept care asigură aceeași performanță precum scula în sine, eliminând necesitatea de 

a regla nivelul cuplului sau viteza de găurire. De asemenea, acestea pot fi așezate în 12 poziții diferite. Capetele pentru 
găurire la unghi și găurire la unghi drept sunt comercializate ca accesorii 

yy Carcasă nouă cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
yy Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare în diverse aplicații
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu mâner lateral și mandrină detașabilă de 13 mm

 BSB	18BL-0 BSB	18BL	LI-602C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 6,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]100	/	13	/	20 100	/	13	/	20

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13

Cuplu maxim (Nm) 140 140

Turația la mersul în gol (rpm) 500	-	2000 500	-	2000

Greutate cu acumulator (kg) 2,5 2,5

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464099 4935464100

Cod EAN 4058546220440 4058546220457

 BSB	18CBL-0 BSB	18CBL	LI-202C BSB	18CBL	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2 2

Încărcătorul livrat - 40	min 80	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]45	/	13	/	14 45	/	13	/	14 45	/	13	/	14

Deschiderea mandrinei (mm) 1,5	-	13 1,5	-	13 1,5	-	13

Cuplu maxim (Nm) - 60 75

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	550	/	0	-	2100 0	-	550	/	0	-	2100 0	-	550	/	0	-	2100

Frecvența percuțiilor (bpm) 7150	/	27.300 7150	/	27.300 7150	/	27.300

Greutate cu acumulator (kg) - 1,8 2,1

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451082 4935448462 4935448463

Cod EAN 4002395811083 4002395259366 4002395259373



BSB 18C2BL LI-402C

BSB 18C2BL LI-202C

BS 18C2X LI-202C

BSB 18G3 LI-202C

BSB 18G3 LI-152C

BS 18CBL LI-202C
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BSB 18C2 BL
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE/
ÎNȘURUBAT	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
yy Lungime totală de numai 183 mm
yy Motorul fără perii dezvoltă un cuplu de până la 60 Nm (20 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah)
yy 2 viteze - 0-500 / 0-1950 rpm
yy Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BSB 18C2X
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE/ÎNȘURUBAT	
14,4	V
yy Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
yy Lungime de numai 206 mm, fără mandrină având o lungime de 161 mm
yy Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
yy 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
yy Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
yy Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului

GĂURIRE ȘI ÎNȘURUBARE 18 V  15

BSB 18G3MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	18	V

yy Cuplu maxim de 60 Nm care asigură o putere completă
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-1850 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
yy Mandrină FIXTEC, 13 mm, cu un singur manșon
yy Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
yy LED - pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BS 18CBL
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	ÎNȘURUBAT	
FĂRĂ	PERII	18	V
yy Noua mașină de găurit și înșurubat fără perii de la AEG
yy Compactă și puternică pentru toate lucrările de pe șantier
yy Mașină de găurit și înșurubat cu o lungime de numai 176 mm, extrem de compactă și perfect 

echilibrată
yy 60 Nm cu un acumulator (2,0 Ah) / 75 Nm cu un acumulator (4,0 Ah) pentru un cuplu maxim care 

asigură o putere completă
yy 2 viteze - 0-550 / 0-2100 rpm
yy Mandrină cu clichet de 13 mm pentru a face față celor mai dificile aplicații și o transmisie perfectă 

a cuplului către accesoriu
yy Noua carcasă cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
yy Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu mâner lateral

 BSB	18C2BL	LI-202C BSB	18C2BL	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 40	min 100	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]40	/	13	/	13 40	/	13	/	13

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13

Cuplu maxim (Nm) 60 65

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	500	/	0	-	1950 0	-	500	/	0	-	1950

Frecvența percuțiilor (bpm) 25.350 25.350

Greutate cu acumulator (kg) 1,8 2,0

Furnizat în Cutie	de	plastic Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464096 4935464097

Cod EAN 4058546220419 4058546220426

 BSB	18G3	LI-152C BSB	18G3	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]40	/	13	/	13 40	/	13	/	13

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13

Cuplu maxim (Nm) 55 55

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	500	/	0	-	1850 0	-	500	/	0	-	1850

Greutate cu acumulator (kg) 1,8 1,8

Furnizat în Cutie	de	plastic Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464102 4935464103

Cod EAN 4058546220471 4058546220488

 BS	18CBL	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 40	min

Deschiderea mandrinei (mm) 1,5	-	13

Cuplu maxim (Nm) 60

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	550	/	0	-	2100	

Greutate cu acumulator (kg) 1,8

Furnizat în Cutie	de	plastic

Număr articol 4935448768

Cod EAN 4002395294572

 BSB	18C2X	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 40	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]45	/	13	/	14

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Cuplu maxim (Nm) 50	

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	450	/	0	-	1800

Frecvența percuțiilor (bpm) 23.400

Greutate cu acumulator (kg) 1,74

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935459424

Cod EAN 4058546010850



BS 18C2BL LI-402C

BS 18C2BL LI-202C

BS 18C2X LI-202C

BS 18G3 Li-152C

BSS 18CB3 LI-502C
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BS 18C2BL
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	ÎNȘURUBAT	
FĂRĂ	PERII	18	V
yy  Lungime totală de numai 176 mm
yy Motorul fără perii dezvoltă un cuplu de până la 60 Nm (20 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah)
yy 2 viteze - 0-500 / 0-1950 rpm
yy Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BS 18C2XMAȘINĂ	DE	GĂURIT		ȘI	ÎNȘURUBAT	COMPACTĂ	18	V

yy Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
yy Lungime de numai 202 mm, fără mandrină având o lungime de 158 mm
yy Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
yy 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
yy Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
yy Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
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BS 18G3
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	ȘI	ÎNȘURUBAT	
COMPACTĂ	18	V
yy Cuplu maxim de 60 Nm care asigură o putere completă
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-1850 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
yy Mandrină FIXTEC, 13 mm, cu un singur manșon
yy LED - pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BSS 18CB3
MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	CU	IMPACT	
18	V,	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII
yy Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
yy Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
yy LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BS	18C2BL	LI-202C BS	18C2BL	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 40	min 80	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 40	/	13 40	/	13

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13

Cuplu maxim (Nm) 60 65

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	500	/	0	-	1950 0	-	500	/	0	-	1950

Greutate cu acumulator (kg) 1,7 1,9

Furnizat în Cutie	de	plastic Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464094 4935464095

Cod EAN 4058546220396 4058546220402

 BS	18C2X	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 30	min

Cuplu maxim (Nm) 50

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 45	/	13

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	450	/	0	-	1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Tip mandrină Detașabilă

Greutate cu acumulator (kg) 1,7

Furnizat în Cutie	de	plastic

Număr articol 4935459423

Cod EAN 4058546010843

 BSS	18CB3	LI-502C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 5,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Cuplu maxim (Nm) 220

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	750	/	0	-	2000	/	0	-	2750

Rată de impact (ipm) 0	-	1700

Sistem de prindere ¼˝	Hex

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935459898

Cod EAN 4058546030704

 BS	18G3	Li-152C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 50	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 13	/	40

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Cuplu maxim (Nm) 60

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	500	/	0	-	1.850	

Greutate cu acumulator (kg) 1,8

Furnizat în Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464101

Cod EAN 4058546220464



BSS 18OP-0

BSS 18C-0 BSS 18C 12Z Li-402C

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C

BSS 18C 12ZBL-0
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BSS 18OP
MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	CU	IMPACT	ȘI	MOTOR	FĂRĂ	
PERII	18	V,	CU	3	VITEZE	ȘI	TEHNOLOGIE	HIDRAULICĂ

yy Noua tehnologie cu impulsuri pe bază de ulei permite reducerea nivelului de zgomot de impact la 
numai 73 dB

yy Mașină de înșurubat cu impact compactă (lungime totală 152 mm) și ergonomică
yy Transport ușor datorită clemei pentru curea; utilizatorul poate lucra cu mâinile libere chiar și pe o 

scară
yy Noua tehnologie a motorului fără perii permite lucrări de înșurubare extrem de rapide, cu o 

capacitate de până la M14
yy Cutia de viteze puternică în 3 trepte dezvoltă până la 2400 rpm
yy 100% compatibilitate inversă cu toți acumulatorii 18 V GBS

BSS 18C
MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	CU	IMPACT	ULTRA	
COMPACTĂ	18	V
yy Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
yy Lungime totală de numai 145 mm
yy Cuplu maxim de 158 Nm
yy Dezvoltă până la 3100 de impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
yy Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
yy Sistem de prindere 1/4” Hex
yy LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu un bit PZ2
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BSS 18C 12Z 
BL

MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	CU	IMPACT	
18	V,	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII
yy Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
yy Lungime totală de numai 196 mm
yy Noua tehnologie a motorului fără perii permite lucrări de înșurubare extrem de rapide
yy Cuplu maxim 500 Nm / 360 Nm în viteza a doua / 270 Nm în prima viteză
yy Dezvoltă 0-3500 impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
yy Sistem de prindere 1/2” cu profil pătrat. Se livrează cu adaptor 1/4” Hex pentru lucrări de 

înșurubare 
yy Cutie de viteze cu 4 trepte, 3 viteze plus un mod de oprire automată
yy LED triplu încorporat pentru iluminarea perfectă a suprafeței de lucru, fără efect de umbrire

BSS 18C 12ZCHEIE	DE	IMPACT	ULTRA-COMPACTĂ	18	V

yy Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
yy Lungime totală de numai 203 mm
yy Cuplu maxim de 360 Nm
yy Dezvoltă 0-3200 impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
yy Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
yy Sistem de prindere 1/2” cu profil pătrat. Se livrează cu adaptor 1/4” hex pentru lucrări de 

înșurubare 
yy LED triplu încorporat pentru iluminarea perfectă a suprafeței de lucru, fără efect de umbrire

 BSS	18C-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Cuplu maxim (Nm) 158

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2400

Rată de impact (ipm) 0	-	3100

Sistem de prindere ¼˝	Hex

Greutate cu acumulator (kg) 1,56

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935428405

Cod EAN 4002395132140

 BSS	18OP-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Rată de impact (ipm) 0	-	550	/		0	-	1300	/	0	-	1700	

Cuplu maxim (Nm) 22	/	54	/	73

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1000	/	0	-	1800	/	0	-	2400

Greutate cu acumulator (kg) 1,38

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935451631

Cod EAN 4002395140985

 BSS	18C	12Z-0 BSS	18C	12Z	Li-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 80	min

Cuplu maxim (Nm) 360 360

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2900 0	-	2900

Rată de impact (ipm) 0	-	3200 0	-	3200

Sistem de prindere ½˝	patrat ½˝	patrat

Greutate cu acumulator (kg) 2,3 2,3

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935446449 4935446456

Cod EAN 4002395136247 4002395136254

 BSS	18C	12ZBL-0 BSS	18C	12ZBL	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 4.0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 80	min

Cuplu maxim (Nm) 500 500

Turația la mersul în gol (rpm) 1400	-	2750 1400	-	2750

Rată de impact (ipm) 0	-	3500 0	-	3500

Sistem de prindere ½˝	patrat ½˝	patrat

Greutate fără acumulator (kg) 2,3 2,3

Furnizat în Fără	cutie Fără	cutie

Număr articol 4935459426 4935459427

Cod EAN 4058546010874 4058546010881



PUTERE  
ȘI  
PRECIZIE

PERFORMANȚĂ 
ȘI 
CONTROL

GAMA DE  
SCULE CU  
IMPACT  

GAMA DE  
SCULE CU  
IMPACT  

50Nm/750RPM

210Nm/2100RPM

280Nm/3000RPM

1 4

2 5

3 6

Mod cu cuplu redus pentru lucrările care 
necesită mai multă precizie decât putere, 
pentru înșurubare în materiale mai delicate.

Se oprește odată ce lucrarea de fixare este sigură. 
Ideal pentru înșurubarea bolțurilor de ancorare sau a 

șuruburilor pentru beton, fără risc de strângere excesivă 
sau distrugere a filetului.

Mod cu cuplu mediu și viteză medie 
pentru acele lucrări care necesită 
puțin mai multă forță.

Rotația lentă cu impulsuri este perfectă pentru 
îndepărtarea șuruburilor cu capete deformate sau 

deteriorate, în special din pardoseli vechi și pereți cu 
panouri.

Mod cu cuplu ridicat și viteză ridicată pentru lucrări 
solicitante și elemente de fixare de dimensiuni mari.

*Valoarea Nm este supusă unei variații de +-10%

Proiectat pentru o pornire rapidă care permite pătrunderea 
șurubului în suprafață, înainte de a încetini pentru a preveni 

deteriorarea. Ideal pentru acoperișuri ondulate.

AUTOSTOP

PULSE MODE 

SELF TAPPING MODE 

58Nm/1100rpm

170Nm/2200rpm

300Nm/3000rpm

1 4

2 5

3 6

Mod cu cuplu redus și viteză redusă pentru 
lucrări care necesită mai multă precizie 
decât putere.

Interval de valori reduse ale cuplului pentru 
montarea bolțurilor de ancorare. Mecanismul de 

oprire previne deteriorarea betonului.

Mod cu cuplu mediu și viteză 
medie pentru lucrări care necesită 
mai multă forță dar și control.

Interval de valori medii ale cuplului - mod ideal pentru 
strângerea piulițelor de roți. Oprire automată pentru 

prevenirea strângerii excesive.

Mod cu cuplu ridicat și viteză ridicată pentru lucrări 
solicitante și elemente de fixare de dimensiuni mari.

Interval de valori ridicate ale cuplului pentru strângerea 
piulițelor de roți ale vehiculelor utilitare de dimensiuni mai mari 

și ale camionetelor.

 70NmAUTOSTOP

120NmAUTOSTOP

160NmAUTOSTOP

Mașină de înșurubat cu impact și motor 
fără perii cu 6 moduri AEG 18 V 

BSS18B6

Cheie de impact fără perii cu 6 moduri  
AEG 18 V

BSS18C12ZB6

Cuplu maxim (Nm) 300

Percuții pe minut (ipm) 0 - 4000  

Turație la mersul în gol (rpm) 0 – 3000

Sistem de prindere 1/2” Square

Moduri 6

Acumulatori furnizați –

Număr articol 4935472012

Cuplu maxim (Nm) 280

Percuții pe minut (ipm) 0 - 4000  

Turație la mersul în gol (rpm) 0 – 3000

Sistem de prindere ¼” Hex   

Moduri 6

Acumulatori furnizați –

Număr articol 4935472013

*Valoarea Nm este supusă unei variații de +-10%

6
MODURI

6
MODURI



BBH 18CLI-202C

BBH 18CLI-201C

BBH 18C-0

BBH 18BL LI-502C

BBH 18BL LI-401C

BBH 18BL-0

BTS18BL LI-202B

BTS18BL-0KIT1

BTS 18BL-0

BBH 18C
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SDS COMPACT 18 V

MODURI MULTIPLE  
PENTRU O  

MUNCĂ MAI  
UȘOARĂ.

•  4 Moduri pentru 
dăltuire și pentru 
reglarea dălții

•  Mâner cu 2 poziții 
pentru utilizare 
ușoară deasupra 
capului

•  1,5 jouli

•  Filtru de praf 
înlocuibil pentru 
protecția motorului

•  Clemă de curea 
integrată

BBH 18C
CIOCAN	ROTOPERCUTOR	COMPACT	SDS-PLUS	
CU	4	MODURI	18	V

NOU!yy SDS Plus compact și puternic, cu 4 moduri, optimizat pentru lucrări de fixare de până la 16 mm
yy Design ergonomic tip pistol care reduce oboseala utilizatorului în timpul utilizării deasupra capului sau cu o 

singură mână
yy Mecanism percutor optimizat care asigură o productivitate maximă cu cele mai obișnuite dimensiuni de burghie 

(5,5-10 mm)
yy Mod dedicat de dăltuire care permite îndepărtarea materialelor ușoare reducând totodată deteriorarea 

materialului din jur
yy Filtru de praf înlocuibil care previne deteriorarea motorului cauzată de pătrunderea prafului
yy Suport burghie hexagonal 1/4” inclus pentru lucrări de fixare
yy Sistem de prindere la centură inclus care facilitează depozitarea pentru utilizator 
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă 

a acumulatorului și a sculei
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CIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-
PLUS	18	V	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII BBH 18BL

yy Ciocan rotopercutor cu motor fără perii SDS în formă de L pentru lucrări de găurire în beton până la 26 mm
yy Energia de impact de 2,5 jouli asigură o înaltă performanță
yy Motor fără perii PROFLUX pentru o eficiență superioară
yy 4 moduri pentru mai multă versatilitate
yy Funcție de oprire a percuției pentru găurire rotativă în lemn și metal
yy Cârlig pentru agățarea sculei de scară
yy Mâner anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate 

maximă a acumulatorului și a sculei

MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	PENTRU	GIPS-
CARTON	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V BTS 18BL

yy Mașină de înșurubat pentru gips-carton cu o greutate redusă, o lungime totală de 266 mm/418 mm cu accesoriul 
atașat

yy Motor puternic ce dezvoltă 5000 rpm
yy Funcție de acționare cu comandă prin buton pentru autonomie mai mare și confort îmbunătățit
yy Autonomie incredibilă de 3000 șuruburi cu un acumulator L1850R
yy Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur 

șurub +/-5 mm
yy Mandrină 1/4’’ Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților 
yy Compatibilă cu toți acumulatorii AEG de 18 V
yy Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate 

crescută a pachetului
yy Clemă pentru curea pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei

 BBH	18C-0 BBH	18CLI-201C BBH	18CLI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 1 2

Încărcătorul livrat - 50	min 50	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]13	/	10	/	16 13	/	10	/	16 13	/	10	/	16

Energie de impact (EPTA)(J) 1,5 1,5 1,5

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1300 0	-	1.300 0	-	1300

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	5500 0	-	5.500 0	-	5500

Greutate cu acumulator (kg) 2,5 2,5 2,5

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464984 4935471273 4935464985

Cod EAN 4058546229290 4058546289003 4058546229306

 BBH	18BL-0 BBH	18BL	LI-401C BBH	18BL	LI-502C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 4,0 5,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 1 2

Încărcătorul livrat - 80	min 70	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| 
zidărie [mm] 30	/	13	/	26 30	/	13	/	26 30	/	13	/	26

Energie de impact (EPTA)(J) 2,5 2,5 2,5

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1400 0	-	1400 0	-	1400

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4800 0	-	4800 0	-	4800

Greutate cu acumulator (kg) - 3,08 3,08

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464751 4935471045 4935464753

Cod EAN 4058546226961 4058546286736 4058546226985

 BTS	18BL-0 BTS18BL-0KIT1 BTS18BL	LI-202B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - - 2,0	

Nr. de acumulatori furnizați 0 0 2

Încărcătorul livrat - - 40	min

Sistem de prindere ¼˝	Hex ¼˝	Hex ¼˝	Hex

Cuplu maxim (Nm) 5 5 5

Turația la mersul în gol (rpm) 5000 5000 5000

Echipament standard - Magazie	de	șuruburi -

Greutate cu acumulator (kg) 1,87 1,87 1,71

Furnizat în Fără	cutie Sac Sac

Șuruburi pentru lemn până la (mm) 25	-	55 25	-	55 25	-	55

Număr articol 4935459620 4935459621 4935464104

Cod EAN 4058546027926 4058546027933 4058546220495



BUS 18BL-0BKS 18BL-0

BKS 18-0
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BKS 18BL
FIERĂSTRĂU	CIRCULAR	CU	
MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V	
yy Noul motor fără perii cu viteză mare și cuplu ridicat
yy Fierăstrău circular ultra compact (lungime totală 341 mm)
yy Bec LED și suflantă praf
yy Apărătoarea din magneziu și talpa turnată sub presiune conferă sculei o greutate extrem de redusă
yy Se livrează cu o pânză TCT de 190 mm și cu 24 dinți din carbură pentru debitare perfect curată și 

rapidă
yy Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
yy Buton blocare pentru siguranță
yy Funcție de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a pânzei
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BKS 18FIERĂSTRĂU	CIRCULAR	DE	MARE	CAPACITATE	18	V

yy Compact, ușor și bine echilibrat
yy Debitare extrem de rapidă datorită turației de 5000 rpm
yy Talpă și apărătoare superioară din magneziu pentru durabilitate
yy Capacitate mare de înclinare a pânzei până la 50°
yy Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
yy Buton blocare pentru siguranță
yy Funcție de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a pânzei
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu o pânză TCT de 165 mm și apărătoare laterală
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BUS 18BL
FIERĂSTRĂU	SABIE	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	18	V
yy Motorul fără perii dezvoltă până la 3200 spm
yy Funcție orbitală integrată pentru debitare fără împingere, perfectă pentru lucrările deasupra 

capului
yy Lungime a cursei de 28 mm pentru cea mai rapidă performanță de debitare pe piață 
yy Sistem de eliberare rapidă a pânzei; acceptă toate pânzele de fierăstrău sabie standard 
yy Talpă reglabilă ușor și rapid cu sistem care nu necesită scule
yy Indicator integrat al nivelului de încărcare al acumulatorului, care vă indică în permanență nivelul 

de putere rămas
yy LED-ul asigură vizibilitatea perfectă a piesei de prelucrat
yy Cârlig pentru transport ușor atunci când lucrați pe scară
yy Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BKS	18BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Diametrul exterior al pânzei (mm) 190

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 45

Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 64

Turația la mersul în gol (rpm) 3800

Dimensiune ax (mm) 30

Greutate cu acumulator (kg) 3,6

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935451537

Cod EAN 4002395146345

 BKS	18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Diametrul exterior al pânzei (mm) 165

Dimensiune ax (mm) 15,87	

Capacitate înclinare (°) 50

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	5000

Adâncime maximă de tăiere 45|90 grade [mm] 41	/	54

Greutate cu acumulator (kg) 3,6

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935431375

Cod EAN 4002395132812

 BUS	18BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] -

Nr. de acumulatori furnizați 0

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3200

Lungimea cursei (mm) 28

Greutate fără acumulator (kg) 3,1

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935464032

Cod EAN 4058546219772

BUS 18FIERĂSTRĂU	SABIE	CU	ACȚIUNE	PENDULARĂ	18	V

yy Acțiune pendulară pentru o performanță îmbunătățită
yy 3600 curse pe minut și lungime a cursei de 19 mm pentru lucrări de debitare cu viteză mare
yy Clemă robustă de prindere a pânzei pentru lucrări de demolare
yy Sistem de prindere FIXTEC pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
yy Talpă reglabilă
yy Pânza fierăstrăului poate fi rotită la 180° pentru diverse aplicații
yy Buton pentru viteză variabilă
yy Mâner moale
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu 2 pânze

BUS 18-0

 BUS	18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] -

Nr. de acumulatori furnizați 0

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0	-	3600

Lungimea cursei (mm) 19

Greutate cu acumulator (kg) 3,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935431370

Cod EAN 4002395132805



BST 18BLX LI-402C

BST 18BLX-0
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BPS18-254BL
FIERĂSTRĂU	TĂIERI	ÎNCLINATE	
CULISANT	CU	MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Motor fără perii 18 V conceput pentru autonomie și performanță superioare 
yy Sistem 18 V dual, pentru o autonomie mai mare 
yy Debitare pe două direcții de înclinare 
yy Sistem de prindere cu cleme, pentru o debitare mai sigură 
yy LED pentru vizualizarea perfectă a liniei de tăiere și laser reglabil pentru o debitare rapidă și 

precisă 
yy Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de crestare
yy Pânză de 254 mm care oferă capacități excepționale de debitare de până la 90 mm x 305 mm
yy Doar 15,5 kg, pentru transport ușor pe șantier 
yy Se livrează cu pânză cu 48 dinți

BPS18-254BL-0

BUS18CBL-0
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PUTERE MAI MARE 
PRECIZIE SUPERIOARĂ

NOU
PÂNĂ LA

MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

3.500CURSE PE MINUT

BUTON	DE	BLOCARE
PENTRU UTILIZARE CU PRINDERE DE 
CORPUL SCULEI

SELECTOR DE
VITEZE CU 5 POZIȚII

LUNGIME A CURSEI 
DE 25,4 MM

Vă prezentăm NOUL
fierăstrău pendular fără perii PRO18V.

BST 18BLX
FIERĂSTRĂU	PENDULAR	FĂRĂ	
PERII	18	V
yy Motor puternic PROFLUX fără perii 18 V, cu 3500 curse pe minut 
yy Buton de blocare pentru manevrarea prin apucarea corpului acestuia
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de 

înclinare prin înclichetare la 0 și 45°
yy Viteză variabilă cu 5 poziții, sistem soft start și viteză constantă în timpul utilizării
yy Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BPS18-254BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Diametrul exterior al pânzei (mm) 254

Adâncimea max. de tăiere (mm) 90

Turația la mersul în gol (rpm) 3900

Capacitate maximă de tăiere rotire 0° și înclinare 45° [mm] 39	x	305

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 39	x	215

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 43

Înclinarea stânga (°) 45

Înclinarea dreapta (°) 45

LED Da

Greutate cu acumulator (kg) 16,3

Număr articol 4935459336

Cod EAN 4058546009977

BUS18CBL-0

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 

Tipul acumulatorului

0-3000

Li-Ion

Lungimea cursei (mm)

Nr. de acumulatori furnizați

19

0

Număr articol 4935471984

Cod EAN 4058546298838

 BST	18BLX-0 BST	18BLX	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 30	min

Lungimea cursei (mm) 25,4 25,4

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3500 3500

Capacitate înclinare (°) 45 45

Capacitate maximă de tăiere lemn de esență moale [mm] 135 135

Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm) 20 20

Greutate cu acumulator (kg) 2,46 2,46

Număr articol 4935459654 4935459656

Cod EAN 4058546028268 4058546028282

BUS18CBL-0
FIERĂSTRĂU	SABIE	COMPACT	CU	
MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Designul compact și puternic, dintr-o singură mână, permite utilizatorului să efectueze o muncă 

grea în spații limitate
yy Acțiune pendulară pentru o performanță îmbunătățită
yy Lungime a cursei de 19 mm pentru lucrări de debitare cu viteză mare
yy 3000 curse pe minut
yy Sistem de eliberare rapidă a pânzei
yy Motor fără perii PROFLUX pentru o eficiență superioară
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru durabilitate maximă a 

acumulatorului și a sculei

NOU!

NOU!



B18N18 LI-201C

B18N18-0

B16N18-0 BHO18 BL-0
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B18N18
PISTOL	CUIE	CU	MOTOR	FĂRĂ	
PERII	18	GA	
yy Tehnologia Vacuum Drive de acționare cu vacuum asigură o utilizare comodă datorită absenței cablului, 

eliminând necesitatea unui compresor zgomotos, a unui furtun voluminos sau a cartușelor cu gaz costisitoare
yy Trage cuie calibru 18 (1,2 mm) cu o lungime cuprinsă între 15,9 - 55 mm
yy 2 moduri de tragere: mod complet secvențial pentru precizie și mod de acționare la contact pentru o fixare 

rapidă
yy Tehnologia Grip-Light activează LED-urile duble prin apucarea mânerului
yy Reglarea fără scule a adâncimii și a puterii ajută la protejarea suprafeței de lucru și permite poziționarea corectă 

a capetelor cuielor
yy Funcția de blocare a tragerii în gol previne acționarea sculei fără cuie încărcate
yy Deblocare fără scule pentru îndepărtarea ușoară a cuielor blocate
yy Cârligul pentru curea poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă pentru mai multă comoditate
yy Include 2 tălpi care protejează suprafața de lucru împotriva urmelor lăsate de sculă
yy Autonomie de până la 1450 cuie cu un acumulator L1840R
yy Autonomia poate varia în funcție de sculă, acumulator și aplicație

B16N18
PISTOL	CUIE	CU	MOTOR	FĂRĂ	
PERII	16	GA	
yy Tehnologia Vacuum Drive de acționare cu vacuum asigură o utilizare comodă datorită absenței cablului, 

eliminând necesitatea unui compresor zgomotos, a unui furtun voluminos sau a cartușelor cu gaz costisitoare
yy Trage cuie calibru 16 (1,6 mm) cu o lungime cuprinsă între 19 - 65 mm
yy 2 moduri de tragere: mod complet secvențial pentru precizie și mod de acționare la contact pentru o fixare 

rapidă
yy Tehnologia Grip-Light activează LED-ul prin apucarea mânerului
yy Reglarea fără scule a adâncimii și a puterii ajută la protejarea suprafeței de lucru și permite poziționarea corectă 

a capetelor cuielor
yy Funcția de blocare a tragerii în gol previne acționarea sculei fără cuie încărcate
yy Deblocare fără scule pentru îndepărtarea ușoară a cuielor blocate
yy Cârligul pentru curea poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă pentru mai multă comoditate
yy Include 2 tălpi care protejează suprafața de lucru împotriva urmelor lăsate de sculă
yy Autonomie de până la 1400 cuie cu un acumulator L1840R
yy Autonomia poate varia în funcție de sculă, acumulator și aplicație

TÂMPLĂRIE 18 V  29

MAȘINĂ	DE	RINDELUIT	CU	ACUMULATOR	18	V

BHO18BL

MOTOR FĂRĂ PERII
Asigură până la 16.000 rpm

SUPORT CU FUNCȚIE 
DE BLOCARE

•   Cuțite reversibile de 82 mm

•   Canelură teșită brevetată, regla-
bilă în intervalul -2 mm și +2 mm

•   Orificii de evacuare de 58 mm 
pe partea stângă și pe partea 

dreaptă

BHO 18BL
MAȘINĂ	DE	RINDELUIT	FĂRĂ	
PERII	18	V
yy Motor fără perii puternic care dezvoltă până la 16000 rpm, pentru o finisare superioară a 

suprafețelor unei game largi de materiale
yy Cuțit reversibil de 82 mm cu orificii de evacuare de 58 mm care maximizează îndepărtarea 

materialului
yy Funcția brevetată de reglare a adâncimii îi permite utilizatorului să retragă talpa mașinii de 

rindeluit până la -2 mm, oferind o capacitate de șanfrenare perfect echilibrată și precisă
yy Adâncimea de tăiere reglabilă de până la 2 mm îi permite utilizatorului să controleze cu precizie 

cantitatea de material îndepărtată la fiecare trecere
yy Orificiu de evacuare a materialului pe partea stângă sau dreaptă, pentru confortul utilizatorului și 

pentru adaptare la toate aplicațiile
yy Suport blocabil pe baza sculei care protejează materialul împotriva deteriorării accidentale
yy Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 B16N18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Capacitate încărcător 105

Tipul cuielor (mm) 1,6

Rata ciclului (o) 2/Sec

Greutate cu acumulator (kg) 3,0

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451533

Cod EAN 4002395146307

 B18N18-0 B18N18	LI-201C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 1

Încărcătorul livrat - 40	min

Capacitate încărcător 105 105

Tipul cuielor (mm) 1,2 1,2

Rata ciclului (o) 2/sec 2/sec

Greutate cu acumulator (kg) 3,6 2,7

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451535 4935451536

Cod EAN 4002395146321 4002395146338

 BHO18	BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Turația la mersul în gol (rpm) 14.300

Adâncimea de rindeluire (mm) 0	-	2,0

Lățimea de rindeluire (mm) 82

Adâncimea de așchiere (mm) 0	-	12,5

Greutate cu acumulator (kg) 3,32

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4935464988

Cod EAN 4058546229337

NOU!



BHO 18-0

BOF 18BL-0

BHBS18-75BL-0

30  TÂMPLĂRIE 18 V

BHO 18MAȘINĂ	DE	RINDELUIT	CU	ACUMULATOR	18	V

yy Mâner frontal suplimentar cu priză moale pentru utilizare confortabilă folosind ambele mâni
yy Sac colector pentru praf mare pentru o zonă de lucru curată
yy Buton de reglare pentru reglarea rapidă a adâncimii de tăiere
yy Tălpile frontale și posterioare au o canelă în formă de V pentru lucrări de șanfrenare ușoare
yy Suport automat pentru protejarea suprafețelor de contactul accidental cu mașina de rindeluit
yy Buton blocare pentru siguranță
yy Mâner ergonomic cu zonă de prindere mare pentru confort maxim
yy Talpă turnată sub presiune pentru durabilitate maximă

BOF 18BL
MAȘINĂ	DE	FREZAT	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	18	V
yy Mașină de frezat cu motor fără perii cu acumulator 18 V, cu utilizare cu o singură mână
yy Până la 25,000 rpm pentru frezarea tuturor tipurilor de lemn
yy Bucșă elastică de 6 mm care acceptă cele mai răspândite accesorii de pe piață
yy Blocare a axului: Clichetul de blocare permite schimbarea rapidă și ușoară a biților
yy Selector viteză integrat, pentru adaptarea vitezei în funcție de diferitele materiale prelucrate
yy Dispozitiv de ajustare de precizie: Pentru reglarea ușoară a adâncimii de frezare în funcție de 

material și aplicație
yy Apărătoare din magneziu pentru o mai mare durabilitate
yy Mâner subțire și ergonomic pentru confort maxim în perioadele de utilizare prelungită
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BHBS 18-
75BL

MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	CU	BANDĂ	CU	
MOTOR	FĂRĂ	PERII	18	V
yy Mașină de șlefuit puternică, cu motor fără perii de 18 V
yy Mașină de șlefuit compactă și ușoară 
yy Selectorul de viteză variabilă adaptează viteza mașinii de șlefuit în funcție de lucrarea specifică
yy Buton de blocare pentru o utilizare confortabilă
yy Sistem integrat de aspirare a prafului (sistem DEK 26)
yy Acceptă benzi cu o lungime de până la 457 mm și o lățime de 75 mm
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BHO	18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Turația la mersul în gol (rpm) 12.000

Adâncimea de rindeluire (mm) 0	-	1,6

Lățimea de rindeluire (mm) 82

Adâncimea de așchiere (mm) 0	-	12,5

Greutate cu acumulator (kg) -

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4935413175

Cod EAN 4002395197552

 BOF	18BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Bucșă elastică (mm) 6

Fuel gauge Da

Turația la mersul în gol (rpm) 17.000	to	25.000

Plunge capacity (mm) 32

Setări de viteză 7

Greutate cu acumulator (kg) 2,31

Furnizat în Cutie	de	carton

Echipament standard Ghidaj	muchii,	freză	6mm	x	6.35mm,	plăci	bază	rotundă	și	pătrată,	cheie

Număr articol 4935459584

Cod EAN 4058546027568

 BHBS18-75BL-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Lungimea benzii (mm) 457

Latimea benzii (mm) 75

Turația la mersul în gol (m/min) 135	-	300

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000

Setări de viteză 6

Greutate cu acumulator (kg) -

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Echipament standard 1x	bandă	șlefuire,	granulație	120;	1x	bandă	șlefuire	granulație	80

Număr articol 4935459582

Cod EAN 4058546027544

ACS18B30

ACS18B30

Lungime sina (cm) 30

Turația (m/s) 10

Număr articol 4935459562

Cod EAN 4058546027346

ACS18B30
FIERĂSTRĂU	CU	LANȚ	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	18	V
yy Motor fără perii de înaltă performanță cu tehnologie de detectare a sarcinii
yy Bara Oregon® de 30 cm se deplasează cu 11 m/s pentru a finaliza rapid lucrările
yy Frână de lanț mecanică și frână de motor electronică pentru mai multă siguranță
yy Mâner frontal Anti-Vib™ care înconjoară în întregime fierăstrăul, pentru o utilizare confortabilă în 

orice poziție
yy Rezervor de ulei mare, cu umplere ușoară pentru lubrifierea automată a lanțului
yy Reglare cu cheie a gradului de întindere a lanțului și spațiu integrat de depozitare a sculelor

NOU!



BEWS18-125BLPX

BEX18-125 LI-402C

BEX18-125-0

OMNI 18C LI-152BKIT1

OMNI 18C 0-KIT1

NEW GRINDERS– 1 PAGE

BEWS18-125BL
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BEX18-125MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	ORBITALĂ	18	V	

yy Mașină de șlefuit orbitală de 125 mm cu motor puternic de 18 V
yy Ideală pentru lucrările în spații înguste și deasupra capului
yy Viteză variabilă pentru control optim 
yy Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
yy Sistem foarte eficient de extracție a prafului; peste 8 orificii în suportul pentru șlefuire
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Mâner cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
yy Se livrează cu sac colector praf și hârtie abrazivă

OMNI 18CMAȘINĂ	MULTIFUNCȚIONALĂ	18	V

yy Asigură o putere și o autonomie mai mare decât cea a variantei cu acumulator de 12 V, păstrând 
totodată avantajele portabilității fără cablu.

yy Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
yy Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă 
yy Utilizare cu o singură mână
yy Raport optim putere/masă
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Mâner cu design subțire pentru o ergonomie perfectă și pentru o absorbție mai bună a vibrațiilor

POLIZOR	UNGHIULAR	18	V	FĂRĂ	PERII	 
CU	COMUTATOR	TIP	CLAPETĂ

COMUTATOR 
TIP CLAPETĂ

SIGURANȚĂ SPORITĂ

FRÂNĂ 
PENTRU 
DISC

PUTERE FĂRĂ EFORT.
PROTECȚIE DE EXCEPȚIE.

POLIZOR	UNGHIULAR	FĂRĂ	PERII	18	V

ANTI-
RECUL

SIGURANȚĂ OPTIMIZATĂ

11.000RPM

PUTERE NEOBOSITĂ

 BEX18-125-0 BEX18-125	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 80	min

Turația la mersul în gol (rpm) 7000	-	11.000 7000	-	11.000

Frecvența oscilațiilor (opm) 14.000	-	22.000 14.000	-	22.000

Diametrul oscilației (mm) 2,4 2,4

Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 125 125

Greutate cu acumulator (kg) - 2,1

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451086 4935451087

Cod EAN 4002395811120 4002395811137

 OMNI	18CLI-	202BKIT1X OMNI	18C	-	0KIT1X

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0 -

Încărcătorul livrat 30	min -

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000 20.000

Echipament standard 1	x	cap	interschimbabil,	
accesorii

1x	cap	portsculă,	
accesorii

Greutate cu acumulator (kg) 0.374 1,17

Furnizat în Sac Fără	cutie

Număr articol 4935446705 4935446706

Cod EAN 4002395134632 4002395136421



BEWS 18-125BLPX-602C

BEWS 18-125BLPX-0

BEWS 18-115BLPX-602C

BEWS 18-115BLPX-0

BEWS 18-125BL-502C

BEWS 18-125BL-0

BEWS 18-115BL-502C

BEWS 18-115BL-0
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POLIZOR	UNGHIULAR	125	MM	18	V	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	ȘI	COMUTATOR	TIP	CLAPETĂ

BEWS 18-
125BLPX

yy Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă 

a acumulatorului și a sculei
yy Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
yy Mâner lateral AVS pentru multă siguranță și confort
yy Se livrează cu piuliță cu flanșă FIXTEC și apărătoare pentru șlefuire fără cheie, pentru o reglare 

mai rapidă
yy Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre 

acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante

POLIZOR	UNGHIULAR	115	MM	18	V	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	ȘI	COMUTATOR	TIP	CLAPETĂ

BEWS 18-
115BLPX

yy Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG PROLITHIUMION™ 18 V cu protecție triplă pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
yy Mâner lateral AVS pentru multă siguranță și confort
yy Se livrează cu piuliță cu flanșă FIXTEC și apărătoare pentru șlefuire fără cheie, pentru o reglare 

mai rapidă
yy Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre 

acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
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POLIZOR	UNGHIULAR	125	MM	18	V	CU	MOTOR	
FĂRĂ	PERII	ȘI	COMUTATOR	GLISANT

BEWS 18-
125BL

yy Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
yy Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre 

acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
yy Apărătoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă
yy Funcție de blocare a acumulatorului (Line Lock Out) pentru mai multă siguranță
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă 

a acumulatorului și a sculei

POLIZOR	UNGHIULAR	115	MM	18	V	CU	
MOTOR	FĂRĂ	PERII	ȘI	COMUTATOR	GLISANT

BEWS 18-
115BL

yy Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
yy Tehnologia de acumulatori AEG PROLITHIUMION™ 18 V cu protecție triplă pentru durabilitate 

maximă a acumulatorului și a sculei
yy Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre 

acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
yy Apărătoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă

BEWS	18-125BLPX-0 BEWS	18-125BLPX-602C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 6,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 85	min

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000 11.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 26 26

Dimensiune ax M	14 M	14

Greutate cu acumulator (kg) 2,5 2,9

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464419 4935464422

Cod EAN 4058546223649 4058546223670

 BEWS	18-115BLPX-0 BEWS	18-115BLPX-602C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 6,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 100	min

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000 11.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 21 21

Dimensiune ax M14 M14

Greutate cu acumulator (kg) 2,5 3,0

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464420 4935464423

Cod EAN 4058546223656 4058546223687

 BEWS	18-115BL-0 BEWS	18-115BL-502C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 5,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 90	min

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000 11.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 21 21

Dimensiune ax M14 M14

Greutate cu acumulator (kg) 2,4 2,4

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464415 4935464418

Cod EAN 4058546223601 4058546223632

 BEWS	18-125BL-0 BEWS	18-125BL-502C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 5,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 90	min

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000 11.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 26 26

Dimensiune ax M14 M14

Greutate cu acumulator (kg) 2,4 2,6

Furnizat în Cutie	de	carton Cutie	de	plastic

Număr articol 4935464414 4935464417

Cod EAN 4058546223595 4058546223625



BEWS 18-230BL LI-402B

BEWS 18-230BL-0
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BEWS 18-
230BL

POLIZOR	UNGHIULAR	18	V	CU	
MOTOR	FĂRĂ	PERII
yy Primul polizor de 230 mm 18 V de pe piață
yy Sistem dual 18 V, însă un singur acumulator este suficient pentru a asigura funcționarea
yy Motorul fără perii dezvoltă până la 5500 rpm
yy Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
yy Manevrabilitate perfectă datorită mânerului posterior rotativ cu sistem anti-vibrații
yy LED de avertizare pentru suprasarcină și blocarea alimentării
yy Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

POLIZOR	UNGHIULAR	MARE	18	V

BEWS18-230BL-0

Tip acumulator Li-ion
Turație la mers în gol (rpm) 5500
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68
Dimensiune ax M14
Număr articol 4935459735
Cod EAN 4058546029074

	0-5500rpm Motor fără perii

128	tăieri cu 2 acumulatori de 9 Ah*
* La tăierea unor țigle cu o grosime de 3 cm
* Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare.  
   Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.
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ÎNVINGEȚI	
ÎNTUNERICUL

Lămpile de șantier AEG Pro18V pot 
asigura o iluminare de durată pentru o 
varietate de nevoi pe șantier.
Puternicele LED-uri furnizează o lumină 
albă clară, iar acumulatorii PROLithi-
um-Ion asigură o autonomie de neoprit, 
ceea ce face ca aceste lămpi să fie ideale 
pentru meseriași.

 BEWS	18-230BL-0 BEWS	18-230BL	LI-402B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 4.0

Încărcătorul livrat - 80	min

Turația la mersul în gol (rpm) 5500 5500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68

Dimensiune ax M14 M14

Greutate cu acumulator (kg) 7,2 5,5

Număr articol 4935459735 4935464670

Cod EAN 4058546029074 4058546226152



BFL18X-0

BTL18-0

BPL18-0

LUS-210X
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BFL18XLAMPĂ	DE	ȘANTIER	LED	18	V

yy Proiector LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod 
automat iluminarea în condiții de temperaturi ridicate

yy Demontabil de pe suport pentru mai multă portabilitate
yy Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea ușoară a gradului de iluminare
yy Multiple posibilități de agățare
yy Posibilitate de montare a proiectorului pe trepiedul AEG

BTL18LANTERNĂ	LED	18	V

yy Lanternă LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod 
automat iluminarea în condiții de temperaturi ridicate

yy Datorită designului minimalist cu clemă de curea, această unitate este una extrem de portabilă
yy Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea nivelului corect de lumină în funcție 

de aplicație
yy Capul rotativ permite o sursă de lumină concentrată multidirecțională
yy Adaptor 12 V pentru mașină inclus
yy Autonomie de până la 32 de ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator de 5,0 Ah
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BPL18LAMPĂ	DE	ȘANTIER	LED	18	V

yy Panouri LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod automat 
iluminarea în condiții de temperaturi ridicate

yy Datorită designului hibrid, această unitate versatilă poate fi utilizată pe șantier, în drumeții sau în 
atelier

yy Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea nivelului corect de lumină în funcție 
de aplicație

yy Multiple posibilități de agățare
yy Panourile pliabile oferă capacități de iluminare multidirecțională
yy Autonomie de până la 20 de ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator de 5,0 Ah

LUS-210XTREPIED	PENTRU	UNITĂȚI	DE	ILUMINAT	

yy Construcție rezistentă și ușoară a turnului din aluminiu
yy Bază lată a picioarelor, cu contragreutăți pentru un plus de stabilitate
yy Amprentă compactă la depozitare cu mâner de transport pentru cea mai bună portabilitate
yy Brațe reglabile
yy Ajustare ușoară a nivelului cu ajutorul nivelei cu bulă
yy Multiple puncte de montare cu dimensiune standard a filetului de 1/4” care se traduce într-un 

număr foarte mare de aplicații de montare
yy Dotat cu clemă pentru atașarea dispozitivului de măsurare cu laser LDM 50 

 LUS-210X

Lungime (mm) 882

Lungime extinsă [cm] 2100

Capacitate de încărcare (kg) 4,5kg	pe	braț

Greutate (kg) 3,9

Număr articol 4935459663

Cod EAN 4058546028350

 BFL18X-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tip bec LED

Grad de protecție IP IP44

Lumeni 1200

Furnizat în Fără	cutie

Greutate cu acumulator (kg) 1,7

Număr articol 4935459657

Cod EAN 4058546028299

 BTL18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tip bec LED

Grad de protecție IP IP24

Lumeni 2100

Greutate cu acumulator (kg) 2,0

Număr articol 4935459659

Cod EAN 4058546028312

 BPL18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tip bec LED

Lumeni 2500

Echipament standard Cablu	electric	de	2,5m

Greutate cu acumulator (kg) 2,7

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935459661

Cod EAN 4058546028336



FL18-0

BFAL 18 - 0

BHJ18C-0

BR 1218C-0
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FL 18 NewLANTERNĂ	LED	18	V	

yy Noua lanternă 18 V compactă și ușoară de la AEG 
yy LED de înaltă calitate, care asigură 135 de lumeni
yy Capul rotativ se rotește până la 180° permițându-i utilizatorului să direcționeze cu ușurință 

fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite
yy Învelișul moale cauciucat îmbunătățește confortul pe șantier
yy Clemă de fixare la curea
yy Autonomie extinsă de până la 25 ore cu un acumulator 18 V 4,0 Ah Pro Litiu Ion
yy Compatibilă cu toți acumulatorii PRO 18 V Litiu-Ion

BFAL 18LAMPĂ	DE	INSPECȚIE	18	V

yy Noua lampă de inspecție 18 V de la AEG, compactă și flexibilă
yy LED de înaltă calitate, care asigură 270 de lumeni
yy LED cu acțiune dublă pentru iluminare direcțională sau tip proiector
yy Cap flexibil care permite rotirea la 360°
yy Lampa poate fi folosită staționar, așezată pe baza sa, ori înfășurată în jurul unei țevi
yy Autonomie extinsă de până la 18 ore cu un acumulator 18 V 4,0 Ah Pro Litiu Ion
yy Compatibilă cu toți acumulatorii PRO 18V Litiu-Ion
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BHJ18CÎNCĂRCĂTOR	USB	18	V

yy Compatibil cu toți acumulatorii AEG PROLITHIUM-ION™ de 18 V
yy Permite alimentarea echipamentelor încălzite de 12 V de la un acumulator PROLITHIUM-ION™ de 

18 V
yy Port de alimentare USB pentru MP3 player, telefoane mobile, camere foto digitale, sisteme GPS
yy Clemă pentru curea care asigură un confort maxim
yy Comutator pornire/oprire pentru portul USB

 BHJ18C-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Greutate cu acumulator (kg) 0,71

Furnizat în Blister

Număr articol 4935459335

Cod EAN 4058546009960

 FL18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] -

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tip bec LED

Lumeni 135

Greutate cu acumulator (kg) 1,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4932451164

Cod EAN 4002395138333

 BFAL	18	-	0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tip bec LED

Lumeni 270

Greutate cu acumulator (kg) 1,63

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4932451163

Cod EAN 4002395138326

BR 1218CRADIO	DE	ȘANTIER	DIGITAL	18	V	DAB+

yy Radio de șantier CA/CC ultra compact, 1,1 kg
yy Având o lățime de numai 150 mm, de potrivește pe aproape toate tocurile de fereastră
yy Noul acumulator Pro Litiu-Ion de 5,0 Ah asigură o autonomie de peste 20 de ore
yy Afișajul cu iluminare de fundal asigură o vizibilitate perfectă
yy 10 canale presetate pentru FM / 10 canale presetate pentru DAB+
yy Compatibil DAB+
yy Conector cablu auxiliare (iPod, telefon)
yy Rezistent la apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile de pe șantier
yy Acceptă toți acumulatorii tip tijă (stem) de 12 V și toți acumulatorii Pro de 18 V
yy Adaptor fișă EU 240 V, 2 pini inclus

 BR	1218C-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Greutate cu acumulator (kg) 1,93

Furnizat în Carton	reciclabil

Număr articol 4935451539

Cod EAN 4002395146369



BGE18-0

BK18-38BL

BKP18C-310-0

BKP18C-310LI-201B

BHSS18-0

NOU!
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BGE18SUFLANTĂ	PENTRU	ȘANTIER	18	V 18	V	MASINA	DE	CURATAT	

yy Suflantă compactă și puternică pentru curățarea locului de muncă
yy Selector de viteze cu 3 trepte
yy Carcasă ranforsată pentru durabilitate
yy Viteză variabilă acționată cu declanșator
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BKP18C

BHSS18-0

PISTOL	APLICARE	SILICON	18	V	CU	CARTUȘE	
CU	O	CAPACITATE	DE	310	ML
yy Dezvoltă o putere de 4500 N, chiar și pentru materiale cu viscozitate ridicată
yy Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
yy Selector de viteze cu 6 trepte de viteză pentru o viteză optimă 
yy Sistem de prindere la centură pentru o depozitare ușoară în timpul lucrului
yy Suport cartuș acționat cu arc pentru o reglare ușoară
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

yy Aspirație puternică, rezultate optime de curatare
yy Fara sac: compartiment de praf cu golire dintr-o singura operatie
yy Rezervor transparent
yy Buton de blocare pentru utilizare
yy Utilizare comodă datorită formei constructive compacte, greutății reduse și designului ergonomic
yy Prefiltru lavabil
yy Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru durabilitate maximă a 

acumulatorului și a sculei

 BGE18-0

Tipul acumulatorului Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0

Turația la mersul în gol (rpm) 19,000

Volum aer (m³/min) 2,9

Furnizat în Carton	reciclabil

Greutate cu acumulator (kg) 1,94

Număr articol 4935464986

Cod EAN 4058546229313

 

 

0

BHSS18-0

Volum aer (l/min) 

Tipul acumulatorului

19

Li-ion

Volum rezervor (ml)

Nr. de acumulatori furnizați

670

Echipament standard Duza	pentru	podele,	duza	pentru	rosturi,	tub	prelungitor

Volum rezervor (ml) Carton	reciclabil

Număr articol 4935471983

Cod EAN 4058546298821

BK18-38BL
COMPRESOR	CU	MOTOR	FĂRĂ	
PERII,	DUAL	18V	
yy Dual 18V pentru autonomie mai mare
yy Rezervor cu capacitate de 3,8l, înconjurat de cadru solid pentru portabilitate și protecție
yy Buton pentru reglarea presiunii pentru ajustări precise și cu manometru la bord
yy Cuplaj rapid de conectare, pentru compatibilitate ușoară
yy Proiectat cu pompă fără ulei și cu debit de aer de 30,8 l/min
yy Autonomie suficientă pentru a bate 1.200 de cuie capsator pe încărcare 
yy Dispune de tehnologia acumulatorului  AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasolicitare, pentru 

o durabilitate maximă a acumulatorului și a uneltei

 

 

Li-Ion

BK18-38BL-0

Nr. de acumulatori furnizați

Tipul acumulatorului 

0

Putere (kW) 0,4

Volum butelie (l) 3,8

Presiune maxima (bar) 8,3

Debit aer aspirat maxim (l/min) 30,8

Număr articol 4935471201

Cod EAN 4058546288297

NOU!

NOU! NOU!

 BKP18C-310-0 BKP18C-310LI-201B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Nr. de acumulatori furnizați 0 1

Greutate cu acumulator (kg) 2,9 2,9

Furnizat în Recyclable	Carton Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935471246 4935471247

Cod EAN 4058546288747 4058546288754



L1890RHD

L1860RHD

L1830RHD

L1850R

L1840R

L1830R
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L1890RHDACUMULATOR	18	V	9,0	AH	PROLITHIUM-ION™

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 
triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de 

curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența 

autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură 

o mai mare rezistență la căldură 

L1860RHDACUMULATOR	18	V	6,0	AH	PROLITHIUM-ION™	HD

yy Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații 
yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 

triplă
yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de 

curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența 

autonomiei acumulatorului
yy Cu noua tehnologie de acumulatori HD, ansamblul de acumulatori rămâne rece în orice aplicație - risc mai 

scăzut de supraîncălzire

L1830RHDACUMULATOR	18	V	3,0	AH	PROLITHIUM-ION™	HD

yy Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații 
yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 

triplă
yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari 

de curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența 

autonomiei acumulatorului
yy Cu noua tehnologie de acumulatori HD, ansamblul de acumulatori rămâne rece în orice aplicație - risc mai 

scăzut de supraîncălzire
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L1850RACUMULATOR	18	V	5,0	AH	PROLITHIUM-ION™	

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 
triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari 

de curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Aceeași dimensiune și greutate ca modelul de 4,0 Ah, dar cu o autonomie cu 25% mai mare
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze 

eficiența autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură 

o mai mare rezistență la căldură 

L1840RACUMULATOR	18	V	4,0	AH	PROLITHIUM-ION™	

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 
triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de 

curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența 

autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură 

o mai mare rezistență la căldură 

L1830RACUMULATOR	18	V	3,0	AH	PROLITHIUM-ION™	

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție 
triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari 

de curent
yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze 

eficiența autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură 

o mai mare rezistență la căldură 

 L1860RHD

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 6,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,86

Număr articol 4932464754

Cod EAN 4058546226992

 L1890RHD

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 9,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 1,2

Număr articol 4932464231

Cod EAN 4058546221768

L1830RHD

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 3,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,66

Număr articol 4932471051

Cod EAN 4058546286798

 L1830R

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 3,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,71

Număr articol 4932352655

Cod EAN 4002395373130

 L1840R

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 4,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,72

Număr articol 4932430170

Cod EAN 4002395378319

 L1850R

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 5,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,75

Număr articol 4932451630

Cod EAN 4002395140978



SET LL-
1840BL

18	V	2X4,0	AH	PROLITHIUM-ION™	
BATTERY	STARTER	KIT

yy 2 ACUMULATORI 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™
yy Încărcător standard BL1218 cu 2 x L1840R în geantă
yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de 

alimentare de la acumulator cu 
protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea 
termică: Protejează 
acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: 
Oprește pachetul pentru a 
proteja acumulatorul și scula 
împotriva absorbției mari de 
curent

yy Monitorizarea individuală a 
celulelor: Protejează celulele 
individuale împotriva supra-
descărcării

L1820R

L1815R

Număr articol 4932464232

Cod EAN 4058546221775

Număr articol 4932464756

Cod EAN 4058546227012

Număr articol 4932464019

Cod EAN 4058546219642

Număr articol 4932451627

Cod EAN 4002395140930

46  ACUMULATORI 18 V 

L1820RACUMULATOR	18	V	2,0	AH	PROLITHIUM-ION™	

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu 
protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea 
ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva 
absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să 

maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de 

vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură 

L1815RACUMULATOR	18	V	1,5	AH	PROLITHIUM-ION™	

yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator 
cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea 
ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva 
absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
yy Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
yy Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să 

maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
yy Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii 
yy Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea 
yy Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de 

vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură 
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KIT	DE	BAZĂ	PROLITHIUM-
ION™	HD	18	V	6,0	AH

SETL-
1860RHDBLK

SETL-
1890RHDBLK

KIT	DE	BAZĂ		PROLITHIUM-
ION	HD	18V	9,0AH

yy Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță 
pentru cele mai solicitante aplicații 

yy Tehnologia Lithium-Ion a 
AEG Powertools asigură 
platforma optimă de 
alimentare de la acumulator 
cu protecție triplă

yy Protecție la 
suprasolicitarea termică: 
Protejează acumulatorul 
dacă temperatura devine 
prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: 
Oprește pachetul pentru 
a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției 
mari de curent

yy Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță 
pentru cele mai solicitante aplicații 

yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG 
Powertools asigură platforma optimă 
de alimentare de la acumulator cu 
protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea 
termică: Protejează 
acumulatorul dacă 
temperatura devine prea 
ridicată

yy Protecție la suprasarcină: 
Oprește pachetul pentru 
a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției 
mari de curent

SET LL1850 
BL

KIT	DE	BAZĂ	ACUMULATORI	
PROLITHIUM-ION™	18	V	2	X	5,0	

SET 
L1850BLK

KIT	DE	BAZĂ	ACUMULATORI	
PROLITHIUM-ION™	18	V	5,0	AH

yy Încărcător standard BL1218 cu 2 x L1840R în geantă
yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de 

alimentare de la acumulator cu 
protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea 
termică: Protejează 
acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: 
Oprește pachetul pentru a 
proteja acumulatorul și scula 
împotriva absorbției mari de 
curent

yy Monitorizarea individuală a 
celulelor: Protejează celulele 
individuale împotriva supra-
descărcării

yy Încărcător dublu 12 V-18 V cu funcție de încărcare rapidă și priză auto cu 1 
acumulator 18 V 5,0 și geantă

yy Tehnologia Lithium-Ion a 
AEG Powertools asigură 
platforma optimă de 
alimentare de la acumulator 
cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea 
termică: Protejează 
acumulatorul dacă 
temperatura devine prea 
ridicată

yy Protecție la suprasarcină: 
Oprește pachetul pentru a 
proteja acumulatorul și scula 
împotriva absorbției mari de 
curent

SET L1840 BL
KIT	DE	BAZĂ	ACUMULATORI	
PROLITHIUM-ION™	18	V	4,0	AH

yy Încărcător standard BL1218 cu 1 acumulator 18V 4,0 Ah în geantă sport
yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de 

alimentare de la acumulator cu 
protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea 
termică: Protejează acumulatorul 
dacă temperatura devine prea 
ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește 
pachetul pentru a proteja 
acumulatorul și scula împotriva 
absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a 
celulelor: Protejează celulele 
individuale împotriva supra-
descărcării

 L1815R

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,46

Număr articol 4932352654

Cod EAN 4002395373123

 L1820R

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Tensiune acumulator (V) 18

Greutate (kg) 0,47

Număr articol 4932430169

Cod EAN 4002395378302

Număr articol 4932451629

Cod EAN 4002395140961

Număr articol 4932430359

Cod EAN 4002395380206



BLK1218

BL 1218 GEN II

AL1218G

48  ÎNCĂRCĂTOARE 18 V

BLK1218ÎNCĂRCĂTOR	RAPID	DUBLU	12-18	V

yy Încărcător rapid dublu 12-18 V
yy Asigură o capacitate de încărcare rapidă pentru acumulatori tip tijă (stem) și tip culisant (slide) de la 

sursa de alimentare de 240 V
yy Include și o priză de alimentare auto CC pentru încărcarea sculelor la priza de CC de 12 V
yy Interfața LED intuitivă transmite informații rapide și ușor de înțeles despre starea de încărcare a 

acumulatorilor
yy Încarcă un acumulator 18 V, 5,0 Ah de la sursa de alimentare 240 V în 60 minute / de la priza de 

CC de 12 V în 90 de minute
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BL 1418ÎNCĂRCĂTOR

yy LED indicator alimentare: Indică dacă încărcătorul este conectat la o sursă de energie
yy LED indicator evaluare: Indică dacă încărcătorul analizează starea acumulatorului
yy LED indicator defecțiune: Luminează intermitent dacă acumulatorul este defect
yy LED indicator încărcare: Luminează intermitent cât timp acumulatorul se încarcă, rămâne aprins 

atunci când acumulatorul este încărcat
yy LED indicator temperatură: Luminează intermitent atunci când acumulatorul este prea fierbinte 

sau prea rece și trebuie să fie răcit sau încălzit înainte de încărcare

AL1218GÎNCĂRCĂTOR

yy Încărcător 18 V 

 BLK1218

Tipul acumulatorului Li-ion

Greutate (kg) 1,59

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4932451538

Cod EAN 4002395146352

 BL	1218	GEN	II

Battery Type [text] Li-ion,	NiCd,	NiMH

Gama de încărcare 12	-	18V

Greutate (kg) 0,745

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4932464542	

Cod EAN 4058546224875

 AL1218G

Battery Type [text] Li-Ion,	NiCd,	NiMH

Gama de încărcare 12	-	18V

Timp încărcare 60

Greutate (kg) 1,08

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4932352957

Cod EAN 4002395376155



DIMENSIUNE 
COMPACTĂ.
PERFORMANȚĂ 
RIDICATĂ.

GAMA



BBS 12C2 Li-202C KIT 1

BBS 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

BSB 12C2 LI-202B

BS 12C LI-152B

BS 12C LI-151B

BS 12C2 Li-202C

BS 12C2 LI-202B

BS 12C2 LI-152B

52  GAMA 12 V

BBS 12C2MAȘINĂ	DE	GĂURIT/ÎNȘURUBAT	CU	2	VITEZE	12	V

yy Mandrina detașabilă permite utilizatorului să păstreze un bit de șurubelniță de 25 mm chiar și atunci când 
mandrina este montată

yy Mașină de găurit cu percuție extrem de compactă - lungime 192 mm cu mandrină / 155 mm fără
yy Bec LED cu mod pentru luminozitate redusă - vă permite să lucrați în spații înguste și cu acces dificil
yy Clemă de prindere la centură pentru un transport ușor
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Cuplu ridicat - 32 Nm pentru o gamă largă de utilizări
yy Cap la unghi și la unghi drept care oferă aceeași performanță precum scula în sine, fără a mai trebui să reglați 

nivelul cuplului sau viteza de găurire
yy Transmisie planetară și carcasă a cutiei de viteze integral din metal pentru durabilitate maximă
yy Compatibilă și versatilă
yy Posibilitate de fixare a mandrinei pe accesoriul pentru unghi drept pentru a avea o mașină de găurire la unghi 

drept
yy Ideală pentru toate aplicațiile în serie care necesită pre-găurire
yy - Odată ce capul accesoriu este montat, puteți prinde în acesta un vârf pentru șurubelniță de 25 mm
yy - După ce gaura a fost efectuată, doar scoateți mandrina pentru a înșuruba șurubul. Nu mai aveți nevoie de 2 

burghie!

BSB 12C2
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	ULTRA	COMPACTĂ,	CU	
2	VITEZE	12	V
yy Mașină de găurit cu percuție/înșurubat compactă cu o lungime de numai 192 mm
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Clemă pentru curea
yy Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
yy Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
yy Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
yy Comutator electronic cu viteză variabilă
yy Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare în diverse aplicații
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Cuplu puternic de 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0 Ah) pentru toate aplicațiile de înșurubare
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BS 12C2 
NEWMAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	COMPACTĂ	12	V

yy Noua mașină de înșurubat compactă
yy Posibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
yy Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Clemă pentru curea
yy Blocator ax FIXTEC pe o mandrină fără cheie 10 mm
yy Comutator electronic cu viteză variabilă
yy LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BS 12CMAȘINĂ	DE	GĂURIT/ÎNȘURUBAT	ULTRA	COMPACTĂ	12	V

yy Mașină de găurit/înșurubat compactă de buzunar, cu o lungime de numai 161 mm
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Posibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
yy Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
yy Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
yy Comutator electronic cu viteză variabilă
yy LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
yy Limitator de suprasarcină
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BSB	12C2	LI-202B BSB	12C2	LI-402B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 40	min 80	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]20	/	10	/	10 20	/	10	/	10

Frecvența percuțiilor (bpm) 22.500 22.500

Deschiderea mandrinei (mm) 10 10

Cuplu maxim (Nm) 32 40

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1500 0	-	400	/	0	-	1500

Greutate cu acumulator (kg) 1,4 1,2

Furnizat în Sac Sac

Număr articol 4935443964 4935446696

Cod EAN 4002395135622 4002395136384

 BS	12C	LI-151B BS	12C	LI-152B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5 1,5

Nr. de acumulatori furnizați 1 2

Încărcătorul livrat 30	min 30	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 20	/	10 20	/	10

Deschiderea mandrinei (mm) 10 10

Cuplu maxim (Nm) 18,5 18,5

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	575 0	-	575

Greutate cu acumulator (kg) 1,0 1,0

Furnizat în Sac Sac

Număr articol 4935433901 4935433902

Cod EAN 4002395126347 4002395126354

 BS	12C2	LI-152B BS	12C2	LI-202B BS	12C2	Li-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5 2,0 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2 2

Încărcătorul livrat 30	min 40	min 40	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 20	/	10 20	/	10 20	/	10

Deschiderea mandrinei (mm) 10 10 10

Cuplu maxim (Nm) 34 34 34

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	350	/	0	-	1500 0	-	350	/	0	-	1500 0	-	350	/	0	-	1500

Greutate cu acumulator (kg) 1,1 1,1 1,1

Furnizat în Sac Sac Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935448464 4935448465 4935447867

Cod EAN 4002395259380 4002395259397 4002395135585

 BBS	12C2	LI-202B BBS	12C2	Li-202C	KIT	1

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 40	min 40	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 20	/	10 20	/	10

Cuplu maxim (Nm) 32 32

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1500 0	-	400	/	0	-	1500

Echipament standard Mandrină	detașabilă,	bit	
înșurubare,	clemă	curea

Mandrină	detașabilă,	dispozitiv	
atașabil	pentru	înșurubat,	bit	
înșurubare,	clemă	curea

Greutate cu acumulator (kg) 1,2 1,2

Furnizat în Geantă	pentru	scule Kitbox

Număr articol 4935446693 4935446382

Cod EAN 4002395136377 4002395136131



BSS 12C LI-202C

BSS 12C-0

BBH 12 LI-401C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-202C

BBH 12-0

BTS 12C LI-302C

BTS 12C LI-202C

BTS 12C-0

54  GAMA 12 V

BSS 12C
MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	CU	IMPACT	ULTRA	COMPACTĂ	
12	V
yy Mașină de înșurubat ultra compactă, cu o lungime de numai 163 mm
yy Cuplu 115 Nm
yy Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Sistem de prindere 1/4” Hex
yy Design ergonomic, cu mâner moale
yy Nou LED cu 3 fascicule pentru iluminarea totală a spațiului de lucru
yy Clemă pentru curea
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BBH 12CIOCAN	ROTOPERCUTOR	CU	ACUMULATOR	12	V

yy Ciocan rotopercutor SDS în formă de L pentru lucrări de găurire și fixare în beton până la 13 mm
yy Energia de impact de 0,9 jouli asigură o înaltă performanță
yy Funcție de oprire a percuției pentru găurire rotativă în lemn și metal
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Cutie de viteze metalică pentru o durabilitate extinsă
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy Se livrează cu adaptor pentru biți șurubelnițe
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BTS 12CMAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	PENTRU	GIPS-CARTON	12	V

yy Mașină de înșurubat pentru gips-carton ușoară și mică, cu o greutate de numai 1,5 kg și o lungime totală 
de 254 mm

yy Motor deosebit de puternic cu 4000 rpm
yy Buton cu funcție de blocare în poziție pentru o utilizare mai confortabilă și o autonomie mai mare
yy Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un 

singur șurub +/-5 mm
yy Mandrină 1/4’’ Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților 
yy Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o 

durabilitate crescută a pachetului
yy Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
yy Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
yy Clemă pentru curea pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei

 BSS	12C-0 BSS	12C	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2

Încărcătorul livrat - 40	min

Cuplu maxim (Nm) 115 115

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2000 0	-	2000

Rată de impact (ipm) 0	-	3000 0	-	3000

Sistem de prindere ¼˝	Hex ¼˝	Hex

Greutate cu acumulator (kg) 1,0 1,0

Furnizat în - Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935446702 4935443965

Cod EAN 4002395136407 4002395135639

 BBH	12-0 BBH	12	LI-202C BBH	12	LI-401C BBH	12	LI-402C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0 4,0 4,0

Nr. de acumulatori furnizați 0 2 1 2

Încărcătorul livrat - 40	min 80	min 80	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| 
beton [mm] 10	/	8	/	13 10	/	8	/	13 10	/	8	/	13 10	/	8	/	13

Energie de impact (EPTA)(J) 0,9 0,9 0,9 0,9

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	800 0	-	800 0	-	800 0	-	800

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	5350 0	-	5350 0	-	5350 0	-	5350

Greutate cu acumulator (kg) – 1,6 1,8 1,8

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	
scule

Geantă	pentru	
scule

Geantă	pentru	
scule

Număr articol 4935446699 4935443968 4935443988 4935443991

Cod EAN 4002395136391 4002395135646 4002395135714 4002395135721

 BTS	12C-0 BTS	12C	LI-202C BTS	12C	LI-302C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 2,0 3,0	

Nr. de acumulatori furnizați 0 2 2

Încărcătorul livrat - 40	min 60	min

Cuplu maxim (Nm) 3 3	 3

Turația la mersul în gol (rpm) 4000 4000 4000

Sistem de prindere ¼˝	Hex ¼˝	Hex ¼˝	Hex

Șuruburi pentru lemn până la (mm) 25	-	55 25	-	55 25	-	55

Greutate cu acumulator (kg) 1,71 1,2 1,2

Furnizat în Cutie	de	carton Fără	cutie Fără	cutie

Număr articol 4935459624 4935459625 4935459626

Cod EAN 4058546027964 4058546027971 4058546027988



BMT12C LI-152B

BMT12C-0

BLL 12C

56  GAMA 12 V

BLL 12 CLANTERNĂ 12 V

yy Raport extraordinar putere/masă
yy Autonomie deosebit de mare cu acumulatorii Pro Litiu

BMT12CMAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 12 V

yy Mașina multifuncțională de 12 V reprezintă răspunsul la numeroase probleme pentru profesioniști
yy Cele 20,000 de opm vă permit să lucrați cu toate tipurile de lemn
yy Selector viteze 1-6 pentru controlul perfect al vitezei
yy Comutator cu funcție de blocare în poziție pentru mai mult confort, eliminând necesitatea unei apăsări 

constante
yy Schimbarea fără cheie a pânzei este o soluție ușoară și rapidă
yy Oscilație 1,5°/1,5° S/D pentru o debitare curată
yy Indicator al nivelului de încărcare, pentru a ști nivelul de putere rămas
yy LED-ul unic cu care este echipată mașina multifuncțională vă permite să lucrați chiar și în zonele cele mai 

întunecate
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate 

maximă a acumulatorului și a sculei

GAMA 12 V  57

L1260 L1230
ACUMULATOR 12 V 3,0 AH 
PROLITHIUM-ION™ 

ACUMULATOR 12 V 6,0 AH 
PROLITHIUM-ION™ 

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare 
de la acumulator cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva 
supra-descărcării

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare 
de la acumulator cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele  
individuale împotriva supra-descărcării

L1220
ACUMULATOR 12 V 2,0 AH 
PROLITHIUM-ION™ L1240

ACUMULATOR 12 V 4,0 AH 
PROLITHIUM-ION™ 

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare 
de la acumulator cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor:  
Protejează celulele individuale împotriva 

yy Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare 
de la acumulator cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva 
supra-descărcării

yy Carcasă exterioară rezistentă la impact și vibrații 
pentru a proteja și prelungi durata de exploatare a 
fiecărui acumulator

LL1230L1215 GEN I
ACUMULATOR 12 V 1,5 AH 
PROLITHIUM-ION™ ÎNCĂRCĂTOR

yy Compatibil cu toți acumulatorii AEG 12 V
yy Carcasă din plastic durabilă, foarte rezistentă
yy Indicator încărcare cu LED dublu, cu descrieri ușor de citit
yy Indicatorul de defecțiune afișează dacă acumulatorul este defect

yy Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de 
alimentare de la acumulator cu protecție triplă

yy Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura 
devine prea ridicată

yy Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și 
scula împotriva absorbției mari de curent

yy Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează 
celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol 4932459181

Cod EAN 4002395288564

Număr articol 4932459180

Cod EAN 4002395288557

Număr articol 4932430165

Cod EAN 4002395378265

Număr articol 4932430166

Cod EAN 4002395378272

Număr articol 4932352095

Cod EAN 4002395367481

Număr articol 4932352096

Cod EAN 4002395367498

 BLL 12C

Tip bec LED

Durata de autonomie a acumulatorului
(utilizare continuă) (ore) 9

Greutate cu acumulator (kg) 0,71

Furnizat în Fără cutie

Număr articol 4932352162

Cod EAN 4002395368150

 BMT12C-0 BMT12C LI-152B

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 1,5

Încărcătorul livrat - 30 min

Echipament standard 1 x cap interschimbabil, accesorii 1 x cap interschimbabil, accesorii

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000 20.000

Greutate cu acumulator (kg) 1,37 1,1

Furnizat în Cutie de carton Sac

Număr articol 4935464030 4935464031

Cod EAN 4058546219758 4058546219765



BSB 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-152C

SE 3.6 LI-152C

LMG 50

58  GAMA 12 V

BSB 12G3MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT/GĂURIT	COMPACTĂ	12	V

yy Compactă (lungime totală 188 mm) și puternică pentru finalizarea tuturor lucrărilor de pe șantier
yy Cuplu maxim de 32 Nm care asigură o putere completă
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-350 / 0-1500 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului
yy Mandrină de 10 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
yy Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
yy Noul acumulator 12 V 2,0 Ah Pro Litiu-Ion care asigură o putere și o autonomie mai mare
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
yy LED și indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului încorporate

BS 12G3MAȘINĂ	DE	GĂURIT		ȘI	ÎNȘURUBAT	COMPACTĂ	12	V

yy Compactă (lungime totală 180 mm) și puternică pentru ducerea la bun sfârșit a tuturor lucrărilor de pe șantier
yy Cuplu maxim de 32 până la Nm ce asigură o putere completă
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-350 / 0-1500 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului pentru un control complet
yy Mandrină de 10 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
yy Noul acumulator 12 V 2,0 pro Litiu-Ion care asigură o putere și o autonomie mai mare (doar versiunea 202C)
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a 

acumulatorului și a sculei

 ALTE SCULE CU ACUMULATOR  59

SE 3.6MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	DREAPTĂ	3,6	V

yy Mâner reglabil în poziție dreaptă sau tip pistol
yy Posibilitate de selectare a 10 trepte de cuplu plus o treaptă pentru găurire
yy Design ergonomic , modern
yy Cutie de viteze metalică, cu 2 viteze
yy Sistem de prindere 1/4” Hex

LMG 50DISPOZITIV	DE	MĂSURARE	A	DISTANȚEI	CU	LASER

yy Sistem de marcare și măsurare - măsurarea poate fi efectuată de o singură persoană, prin simpla 
apăsare a unui buton

yy Măsurători ale suprafeței, volumului, înălțimii și lățimii
yy Formule de calcul conform teoremei lui Pitagora, 3 tipuri
yy Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri, ușor de citit, cu iluminare de fundal albă automată
yy Pin măsurare colțuri
yy Memorare ultimele 10 măsurători efectuate
yy Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
yy LDM extrem de subțire
yy Carcasă din cauciuc pentru o manevrare impecabilă
yy Butoane mari, în relief, cu poziționare intuitivă
yy Clema pentru curea permite transportul ușor și păstrarea în buzunar
yy Funcție de adunare/scădere pentru adăugarea măsurătorilor de suprafețe și volum
yy 3 puncte de măsurare: din spate, față sau pinul din partea inferioară
yy Măsurare indirectă a suprafeței

 BS	12G3	LI-152C BS	12G3	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 60	min 80	min

Cuplu maxim (Nm) 32 32

Diametrul max. găurire lemn (mm) 30 30

Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 10

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	350	/	0	-	1500 0	-	350	/	0	-	1500

Deschiderea mandrinei (mm) 0,8	-	10 0,8	-	10

Greutate cu acumulator (kg) 1,1 1,1

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451090 4935451091

Cod EAN 4002395811168 4002395811175

 BSB	12G3	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 80	min

Diametrul max. găurire lemn (mm) 30

Diametrul max. găurire oțel (mm) 10

Deschiderea mandrinei (mm) 0,8	-	10

Cuplu maxim (Nm) 32

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0	-	350

Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0	-	1500

Greutate cu acumulator (kg) 1,2

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451531

Cod EAN 4002395145683

 LMG	50

Tipul acumulatorului 2	x	AAA

Nr. de acumulatori furnizați 2

Grad de protecție IP  IP	54

Domeniu de măsurare maxim (m) 50

Funcția lui Pitagora 3	puncte

Greutate cu acumulator (kg) 1,0

Furnizat în Blister

Număr articol 4935447680

Cod EAN 4002395294275

 SE	3.6	LI-152C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 30	min

Turația la mersul în gol (rpm) 200	/	600

Greutate cu acumulator (kg) 0,6

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935413165

Cod EAN 4002395197538



BSB 14C LI-202C

BSB 14G3 LI-202C

BS 14C LI-202C

BS 14G3 LI-202C

BS 14G3 LI-152C

60  GAMA 14,4 V

BSB 14CMAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT/GĂURIT	COMPACTĂ	14,4	V

yy Posibilitate de selectare a 3 moduri de operare
yy Noul motor foarte puternic fără carcasă asigură un cuplu maxim de 50 Nm
yy 2 viteze 0-400 / 0-1500 rpm
yy Mandrină fără cheie 13 mm FIXTEC
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BSB 14G3MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT/GĂURIT	COMPACTĂ	14,4	V

yy Compactă (lungime totală 190 mm) și puternică pentru finalizarea tuturor lucrărilor de pe șantier
yy Cuplu maxim de 36 Nm care asigură o putere completă
yy Cutie de viteze cu 2 trepte 0-400 / 0-1700 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului
yy Mandrină metalică de 13 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
yy Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
yy LED - pentru iluminarea spațiului de lucru și indicator încorporat al nivelului de încărcare al 

acumulatorului
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

GAMA 14,4 V  61

BS 14CMAȘINĂ	DE	GĂURIT/ÎNȘURUBAT	COMPACTĂ	14,4	V

yy Mașină de găurit/înșurubat foarte compactă, cu o lungime de 186 mm
yy Noul motor foarte puternic fără carcasă asigură un cuplu maxim de 50 Nm
yy 2 viteze 0-400 / 0-1500 rpm
yy Mandrină fără cheie 13 mm FIXTEC
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

BS 14G3MAȘINĂ	DE	GĂURIT		ȘI	ÎNȘURUBAT	COMPACTĂ	14,4	V	

yy Compactă (lungime totală până la 180 mm) și puternică pentru ducerea la bun sfârșit a tuturor 
lucrărilor de pe șantier

yy Cuplu maxim de 36 Nm ce asigură o putere completă
yy 2 viteze 0-400 / 0-1700 rpm
yy 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
yy Mandrină metalică de 13 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal (doar versiunea 202C)
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului (doar versiunea 202C)
yy LED - pentru iluminarea spațiului de lucru (doar versiunea 202C)
yy Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru 

durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

 BSB	14C	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 40	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm] 45	/	13	/	14

Frecvența percuțiilor (bpm) 19.500

Deschiderea mandrinei (mm) 1,5	-	13

Cuplu maxim (Nm) 50

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1500

Greutate cu acumulator (kg) 1,8

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935443974

Cod EAN 4002395136025

 BS	14C	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 40	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 45	/	13

Deschiderea mandrinei (mm) 1,5	-	13	

Cuplu maxim (Nm) 50

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1500

Greutate cu acumulator (kg) 1,7

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935443971

Cod EAN 4002395135653

 BS	14G3	LI-152C BS	14G3	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1,5 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2 2

Încărcătorul livrat 60	min 80	min

Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 13

Diametrul max. găurire lemn (mm) 30 32

Deschiderea mandrinei (mm) 0,8	-	10 2,0	-	13

Cuplu maxim (Nm) 32 36

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1700 0	-	400	/	0	-	1700

Greutate cu acumulator (kg) 1,2 1,2

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451092 4935451093

Cod EAN 4002395811182 4002395811199

 BSB	14G3	LI-202C

Tipul acumulatorului Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 2,0

Nr. de acumulatori furnizați 2

Încărcătorul livrat 80	min

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm] 32	/	12	/	

Deschiderea mandrinei (mm) 2,0	-	13

Cuplu maxim (Nm) 36

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	400	/	0	-	1700

Frecvența percuțiilor (bpm) 1.700

Greutate cu acumulator (kg) 1,26

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451532

Cod EAN 4002395145690



OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

OMNI 300 KIT1

SECRETUL MULTI-
FUNCȚIONALITĂȚII 
ADEVĂRAȚILOR 
PROFESIONIȘTI

AEG-POWERTOOLS.EU

OMNI PRO  63

OMNI 18CMAȘINĂ	MULTIFUNCȚIONALĂ	18	V

yy Asigură o putere și o autonomie mai mare decât cea a variantei cu acumulator de 12 V, păstrând 
totodată avantajele portabilității fără cablu.

yy Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
yy Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă 
yy Utilizare cu o singură mână
yy Raport optim putere/masă
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
yy Mâner cu design subțire pentru o ergonomie perfectă și pentru o absorbție mai bună a vibrațiilor

OMNI 300MAȘINĂ	MULTIFUNCȚIONALĂ	CC

yy Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
yy Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
yy Utilizare cu o singură mână
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Mașină alimentată de la rețeaua de alimentare cu electricitate

 OMNI	300	KIT1

Putere nominală (W) 300

Nr. de acumulatori furnizați 0

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000

Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°) 2,0

Echipament standard 1	x	cap	interschimbabil,	accesorii

Greutate (kg) 2,52

Furnizat în Sac

Număr articol 4935431790

Cod EAN 4002395194995

 OMNI	18C-0	KIT1X OMNI	18CLI-	202BKIT1X

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] - 1,5

Încărcătorul livrat - 30	min

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000 20.000

Echipament standard 1	x	cap	interschimbabil,	accesorii 1	x	cap	interschimbabil,	accesorii

Greutate cu acumulator (kg) – 0.374

Furnizat în – Sac

Număr articol 4935446706 4935446705

Cod EAN 4002395134649 4002395134632



64  OMNI PRO

OMNI-MTX
CAP	PENTRU	MAȘINA	MULTIFUNCȚIONALĂ	OMNI	CU	
MONTARE	FĂRĂ	CHEIE	

yy Pentru lucrări de: tăiere, îndepărtare chituri pentru rosturi, tăiere gips-carton, șlefuire, răzuire, lustruire
yy Sistem de schimbare fără cheie a pânzei. Soluție ușoară și rapidă, care nu mai necesită o cheie imbus
yy Construcție în întregime din metal a capului pentru o mai mare durabilitate
yy Se livrează cu un adaptor pentru cele mai comune pânze de pe piață

OMNI-MTCAP	PENTRU	MAȘINA	MULTIFUNCȚIONALĂ	OMNI

yy Pentru lucrări de: tăiere, îndepărtare chituri pentru rosturi, tăiere gips-carton, așchiere, șlefuire, răzuire, pilire, debitare, ascuțire, 
lustruire

OMNI-RTCAP	ROTATIV	/	PENTRU	TĂIAT	GIPS-CARTON

yy Noul cap OMNI-RT reprezintă o nouă soluție pentru profesioniști care le va permite să efectueze tăieri prin intrare directă curbate 
curate și precise în gips-carton. Tăiere precisă în metale neferoase, lucrări mici și de precizie de polizare și șlefuire

yy Tăiere curată cu până la 24,000 rpm în toate materialele
yy Limitator adâncime reglabil pentru un control perfect al tăierii
yy Limitator adâncime multifuncțional: la un capăt limitator de adâncime, la celălalt capăt cheie pentru schimbarea bitului. Soluție 

ușoară și rapidă, întotdeauna lângă sculă, nu este nevoie să pierdeți timp căutând cheia
yy Sistemul de prindere de 3,2 mm acceptă cele mai răspândite accesorii de pe piață. Poate fi utilizat: ca disc tăietor pentru debitare 

metal. Disc de rectificat pentru metal. Disc de șlefuit pentru lemn. Burghiu pentru gips-carton etc.

OMNI-JSCAP	FIERĂSTRĂU	PENDULAR	OMNI

yy Pentru lucrări de: debitare lemn, laminate, metal subțire și plastic
yy Sistem de schimbare fără cheie a pânzei
yy Suflantă praf integrată
yy Carcasă a cutiei de viteze integral din metal pentru durabilitate maximă
yy Lungime a cursei de 15 mm pentru debitare curată și rapidă
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OMNI-RHCAP	FIERĂSTRĂU	SABIE	OMNI

yy Pentru lucrări de: debitare țevi din metal și plastic, lemn (interior, grădină și exterior), gips-carton
yy Lungime a cursei de 13 mm și până la 3,000 spm pentru lucrări de debitare rapidă
yy Schimbare fără cheie a pânzei pentru o ergonomie perfectă

OMNI-RADCAP	GĂURIRE	LA	UNGHI	DREPT	OMNI

yy Pentru lucrări de: găurire în lemn, metal și plastic, fixare / înșurubare
yy Mandrină 10 mm cu un singur manșon

OMNI-IRCAP	ANTRENOR	CU	CLICHET	OMNI

yy Pentru lucrări de: strângere / slăbire a șuruburilor
yy Recepție 3/8”
yy Cuplu de 28 Nm pentru piulițe de până la M12
yy Până la 220 rpm în direcție înainte/înapoi

OMNI-IHCAP	ȘURUBELNIȚĂ	CU	IMPACT	OMNI

yy Pentru lucrări de: fixare / înșurubare, găurire în lemn și metal
yy Sistem de eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a bitului

 OMNI	-	MTX

Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°) 2	/	2

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000

Număr articol 4935446707

Cod EAN 4002395136414

 OMNI-MT

Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°) 1,5

Număr articol 4935440700

Cod EAN 4002395134717

 OMNI	-	RT

Turația la mersul în gol (rpm) 24.000

Bucșă elastică (mm) 3175

Număr articol 4935451311

Cod EAN 4002395151295

 OMNI-JS

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 40	/	6	/	10

Lungimea cursei (mm) 15

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0	-	3000

Număr articol 4935440715

Cod EAN 4002395134748

 OMNI-RH

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0	-	3000

Lungimea cursei (mm) 13

Număr articol 4935440725

Cod EAN 4002395134762

 OMNI-RAD

Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm] 18	/	10

Cuplu maxim (Nm) 12

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	550

Șuruburi pentru lemn până la (mm) 4

Număr articol 4935440705

Cod EAN 4002395134724

 OMNI-IR

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	220

Sistem de prindere ⅜˝	patrat

Cuplu maxim (Nm) 28

Număr articol 4935440720

Cod EAN 4002395134755

 OMNI-IH

Cuplu maxim (Nm) 62

Rată de impact (ipm) 0	-	3100

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2000

Sistem de prindere ¼˝	Hex

Număr articol 4935440730

Cod EAN 4002395134779
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KH 24IE

BH 24IE
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BH 24IECIOCAN ROTOPERCUTOR

KH 24IECIOCAN	COMBI	SDS-PLUS	

KH 24IXECIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-PLUS

yy   Motor puternic de 800 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 24 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Mandrină FIXTEC cu schimbare rapidă
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile

yy   Motor puternic de 800 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 24 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal

yy     Motor puternic de 800 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 24 mm
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Mâner moale pentru confort
yy Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic și cablu de 4 m

 BH	24IE

Putere nominală (W) 800

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 30	/	13	/	24

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4500

Energie de impact (EPTA)(J) 2,4

Sistem de prindere SDS-Plus

Greutate (kg) 2,8

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451558

Cod EAN 4002395145201

 KH	24IE

Putere nominală (W) 800

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500

Energie de impact (EPTA)(J) 2,4

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4500

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 30	/	13	/	24

FIXTEC™ Nu

Greutate (kg) 2,8

Sistem de prindere SDS-Plus

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451555

Cod EAN 4002395144570

 KH_24IXE

Putere nominală (W) 800

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500

Energie de impact (EPTA)(J) 2,4

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4500

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 30	/	13	/	24

FIXTEC™ Da

Greutate (kg) 2,8

Sistem de prindere SDS-Plus

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451553

Cod EAN 4002395144556



PN 3500X

PM 3

KH 26XEKH 26E

KH 28 Super XE MH 5G

KH 5G
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KH 26ECIOCAN	ROTOPERCUTOR	COMBI	SDS-PLUS

KH 28 Super 
XECIOCAN	ROTOPERCUTOR	COMBI	SDS-PLUS

PM 3CIOCAN	DEMOLATOR	SDS-PLUS
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PN 3500XCIOCAN	ROTOPERCUTOR	COMBI	SDS-PLUS

MH 5GCIOCAN	DEMOLATOR	CU	FUNCȚIE	DE	DĂLTUIRE	SDS-MAX	

yy Cel mai bun raport putere/masă din clasa sa
yy Ciocan rotopercutor cu funcție de dăltuire SDS-Max cu 2 moduri de operare
yy Funcția de dăltuire multipozițională oferă 12 poziții diferite pentru optimizarea unghiului de lucru
yy Carcasă solidă din magneziu a cutiei de viteze, concepută pentru utilizare în mediile dure și amplasare exactă a 

componentelor de transmisie pentru o răcire îmbunătățită
yy Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică

KH 5GCIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-MAX	COMBI
yy Motor puternic de 1100 wați
yy Energie de impact de 7,5 J EPTA
yy Capacitate de găurire în beton de 40 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de percuție pentru lucrări de dăltuire
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
yy Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic, lubrifiant și cablu de 4 m

yy Motor puternic de 750 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 30 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrări de găurire controlate în zidărie
yy Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

yy Motor puternic de 720 wați
yy Energie de impact de 3,6 J pentru o dăltuire puternică
yy Variolock (35 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
yy Trape de serviciu pentru schimbarea ușoară a periilor din carbon
yy Funcție de blocare a comutatorului
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare mai confortabilă

yy Motor puternic de 1010 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 28 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale 

sensibile
yy Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei

yy Motor puternic de 800 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 26 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului

 KH	28	Super	XE

Putere nominală (W) 1010

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	5000

Energie de impact (EPTA)(J) 2,8

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 30	/	13	/	28

Sistem de prindere SDS-Plus

FIXTEC™ Da

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 2,8

Număr articol 4935428190

Cod EAN 4002395194377

 KH	26E KH	26XE

Putere nominală (W) 800 800

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500 0	-	1500

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4500 0	-	4500

Energie de impact (EPTA)(J) 2,5 2,5

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 30	/	13	/	26 30	/	13	/	26

Sistem de prindere SDS-Plus SDS-Plus

FIXTEC™ Nu Da

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 2,6 2,8

Număr articol 4935428180 4935428910

Cod EAN 4002395194360 4002395194681

 PM	3

Putere nominală (W) 720

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	3650

Energie de impact (EPTA)(J) 3,6

Sistem de prindere SDS-Plus

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 3,7

Număr articol 4935412541

Cod EAN 4002395199044

 KH	5G

Putere nominală (W) 1100

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	450

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	3000

Energie de impact (EPTA)(J) 7,5

Capacitate max. de găurire beton |carotă|burghiu pentru beton [mm] 40	/	105	/	65

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 6,4

Număr articol 4935418160

Cod EAN 4002395133062

 PN	3500X PN	3500

Putere nominală (W) 750 750

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	970 0	-	970

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	4200 0	-	4200

Energie de impact (EPTA)(J) 3,4 3,4

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm] 40	/	16	/	30 40	/	16	/	30

Sistem de prindere SDS-Plus  

FIXTEC™ Da Nu

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 3,6 3,4

Număr articol 4935412210 4935412152

Cod EAN 4002395198337 4002395198306

 MH	5G

Putere nominală (W) 1100

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	3000

Energie de impact (EPTA)(J) 7,5

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 5,9

Număr articol 4935443170

Cod EAN 4002395135462



KH 5E PM 10E

MH 7E

MH 5E KH 7E

PN 11E
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MH 5ECIOCAN	DEMOLATOR	SDS-MAX

KH 5ECIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-MAX	COMBI

MH 7ECIOCAN	DEMOLATOR	SDS-MAX	

yy Motor puternic de 1,500 wați
yy Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice 
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
yy Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire
yy Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor
yy Indicatorul luminos de alimentare indică prezența fluxului de electricitate

GAMA DE CIOCANE ROTOPERCUTOARE CU CABLU  71

KH 7ECIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-MAX

PM 10ECIOCAN	DEMOLATOR	SDS-MAX	DE	DIMENSIUNI	MARI

PN 11ECIOCAN	ROTOPERCUTOR	SDS-MAX	COMBI	DE	MARE
yy Motor puternic de 1700 wați
yy Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
yy Capacitate de găurire în beton de 50 mm
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Limitare a turației la mersul în gol
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

yy Motor puternic de 1600 wați
yy Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Limitare a turației la mersul în gol
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
yy Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie

yy Motor puternic de 1,500 wați
yy Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice 
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
yy Buton selectare 3 moduri de operare (1-Găurire / 2-Blocare dăltuire), permite blocarea dălții în 12 poziții 

diferite
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
yy Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire
yy Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor
yy Indicatorul luminos de alimentare indică prezența fluxului de electricitate

yy Motor puternic de 1200 wați
yy Capacitate de găurire în beton de 40 mm
yy Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale 

sensibile
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

yy Motor puternic de 1200 wați
yy Energie de impact de 8,5 J pentru o dăltuire ușoară
yy Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire în materiale sensibile
yy Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
yy Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
yy Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor
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MH 5E

KH 5E

MH 7E
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KH 7E

PM 10E

PN 11E

 KH	5E

Putere nominală (W) 1200

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	300

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	2840

Energie de impact (EPTA)(J) 8,5

Capacitate max. de găurire beton |carotă|burghiu pentru beton [mm] 40	/	90	/	65

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 6,6

Număr articol 4935412326

Cod EAN 4002395198603

 KH	7E

Putere nominală (W) 1500

Turația la mersul în gol (m/min) 300

Energie de impact (J) 10,5

Diametrul max. găurire betonl (mm) 45

Diam. max în beton cu burghiu de străpungere (mm) 80

Greutate (kg) 7,3

Număr articol 4935459609

Cod EAN 4058546027810

 PM	10E

Putere nominală (W) 1600

Frecvența percuțiilor (bpm) 975	-	1950

Energie de impact (EPTA)(J) 20

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 11,0

Număr articol 4935412418

Cod EAN 4002395198832

 PN	11E

Putere nominală (W) 1700

Turația la mersul în gol (rpm) 125	-	250

Frecvența percuțiilor (bpm) 975	-	1950

Energie de impact (EPTA)(J) 20

Capacitate max. de găurire beton |carotă|burghiu pentru beton [mm] 50	/	150	/	80

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 11,8

Număr articol 4935412440

Cod EAN 4002395198931

 MH	7E

Putere nominală (W) 1500

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	2700

Energie de impact (EPTA)(J) 10,5

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 7,3

Număr articol 4935459422

Cod EAN 4058546010836

 MH	5E

Putere nominală (W) 1200

Frecvența percuțiilor (bpm) 0	-	2840

Energie de impact (EPTA)(J) 8,5

Sistem de prindere SDS-Max

Furnizat în Kitbox

Greutate (kg) 6,2

Număr articol 4935412361

Cod EAN 4002395198795



SB2E 1100 RV

SB2E 850 R

SB2E 750 R STSB2E 750 RX ST
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GĂURIT CU CABLU
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SB2E 1100 RVMAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	CU	2	VITEZE

yy Mașină de găurit cu percuție puternică, cu 2 viteze, 1100 wați
yy Sistem anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă
yy Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
yy Mandrină metalică 13 mm
yy Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort

SB2E 850 RMAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	CU	2	VITEZE

yy Mașină de găurit cu percuție puternică, cu 2 viteze, 850 wați
yy Cu 10 mm mai scurtă decât versiunea anterioară (lungime totală 235 mm)
yy Comutator mare cu selector viteze pentru găurire staționară sau amestecare ușoară
yy Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
yy Mandrină metalică 13 mm
yy Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort

SB2E 750 RX 
STMAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	CU	CUPLU	RIDICAT

yy Mașină de găurit cu percuție de 750 wați compactă și puternică, cu cuplu ridicat
yy Cuplul de 62 Nm asigură o putere completă
yy Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare durabilitate și stabilitate
yy Cutie de viteze cu 2 viteze și pârghie a mecanismului de acționare Syncromesh
yy Selector pentru controlul variabil al vitezei și funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Acces ușor la periile din carbon prin îndepărtarea porțiunii din cauciuc
yy Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
yy Mandrină metalică 13 mm fără cheie
yy Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic și cablu de 4 m
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SB2E 1100 RV

SB2E 850 R

SB2E 750 RX 
ST

 SB2E	850	R

Putere nominală (W) 850

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1000	/	0	-	3000

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm) 40	/	13	/	22	/	20

Cuplu maxim (Nm) 56

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Tip mandrină Din	metal

Sistem de prindere Mandrină	cu	bacuri

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 2,7

Număr articol 4935447360

Cod EAN 4002395294152

 SB2E	750	RX	ST SB2E	750	R	ST

Putere nominală (W) 750 750

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1200	/	0	-	3400 0	-	1.200	/	0	-	3.400

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm) 40	/	13	/	22	/	20 40	/	13	/	22	/	20

Cuplu maxim (Nm) 62 62

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13

Furnizat în Geantă	pentru	scule Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 2,5 2,5

Număr articol 4935412853 4935412839

Cod EAN 4002395192779 4002395192700

 SB2E	1100	RV

Putere nominală (W) 1100

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1000	/	0	-	3200

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm) 40	/	13	/	24	/	22

Cuplu maxim (Nm) 60

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Tip mandrină Rapidă

Sistem de prindere Mandrină	cu	bacuri

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 2,9

Număr articol 4935447375

Cod EAN 4002395294176



SBE 705 RE

DB 1500-2XE

MFE 1500

SBE 750 RZSBE 750 RE
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SBE 750 RE
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	CU	1	TREAPTĂ	DE	
VITEZĂ
yy Motor puternic de 705 wați
yy Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
yy Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
yy Design IMB pentru durabilitate crescută
yy Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
yy Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă

SBE 705 RE
MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	PERCUȚIE	CU	1	TREAPTĂ	DE	
VITEZĂ
yy Motor puternic de 705 wați
yy Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
yy Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
yy Design IMB pentru durabilitate crescută
yy Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
yy Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă

GAMA DE MAȘINI DE GĂURIT CU CABLU  75

DB 1500-2 
XE

MAȘINĂ	DE	GĂURIT	CU	CAROTĂ	DIAMANTATĂ	PENTRU	
GĂURIRE	USCATĂ

MFE 1500MAȘINĂ	CANELAT	ZIDĂRIE

yy Motor puternic de 1500 wați
yy Elemente electronice cu protecție la suprasolicitarea termică și cu sistem soft start de pornire lentă
yy Adâncime de tăiere variabilă și reglabilă pentru rezultate precise
yy Lățime de tăiere variabilă pentru versatilitate
yy Adaptor tip baionetă pentru extracția prafului
yy Sistem de blocare a axului
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, daltă specială pentru străpungere, mâner frontal, adaptor pentru aspirare și o 

cheie fixă

yy Motor puternic de 1500 wați
yy Mașină de găurit de înaltă performanță cu carotă diamantată pentru găurire uscată, 2 viteze
yy Protecție dublă datorită ambreiajelor mecanice și electronice interconectate care asigură siguranța
yy Construcție robustă și cutie de viteze metalică pentru durabilitate
yy Cutie de viteze cu 2 trepte
yy Sistem electronic cu pornire ușoară pentru lucrări de găurire de precizie și protecție a motorului la 

suprasarcină
yy Mod percuție ușoară
yy Se livrează cu mâner

 SBE	705	RE

Putere nominală (W) 705

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2800

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm) 30	/	13	/	20	/	15

Cuplu maxim (Nm) 25

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Tip mandrină Rapidă

Sistem de prindere Mandrină	cu	bacuri

Furnizat în Sac

Greutate (kg) 1,9

Număr articol 4935442830

Cod EAN 4002395247851

 MFE	1500

Putere nominală (W) 1500

Diametru disc (mm) 125

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	9500

Lățimea de tăiere (mm) 8	-	26

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 4,1

Număr articol 4935413605

Cod EAN 4002395192809

 DB	1500-2XE

Putere nominală (W) 1500

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	1500	/	0	-	3000

Dimensiune ax M	18	x	2,5

Capacitate maximă de găurire în zidărie (mm) 162

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Greutate (kg) 4,2

Număr articol 4935412475

Cod EAN 4002395198955

 SBE	750	RE SBE	750	RZ

Putere nominală (W) 750 750

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	3000 0	-	3000

Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm) 30	/	13	/	20	/	16 30	/	13	/	20	/	16

Cuplu maxim (Nm) 27 27

Deschiderea mandrinei (mm) 1,5	-	13 1,5	-	13

Tip mandrină Fără	cheie Cu	cheie

Furnizat în Geantă	pentru	scule Sac

Greutate (kg) 1,9 1,9

Număr articol 4935442850 4935442840

Cod EAN 4002395247875 4002395247868



S 4000E

S 2500 E

76  GAMA DE MAȘINI DE GĂURIT CU CABLU

S 4000EMAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	PENTRU	GIPS-CARTON

S 2500 E
MAȘINĂ	DE	ÎNȘURUBAT	PENTRU	ȘURUBURI	CU	
AUTOFILETARE

GAMA DE UNELTE PENTRU 
PRELUCRAREA METALELOR 
CU CABLU

yy   Motor puternic de 720 wați pentru o productivitate mai mare
yy Mașină de înșurubat compactă cu cuplu ridicat pentru șuruburi cu autofiletare
yy Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
yy Vârf cu reglare ușoară a adâncimii pentru o adâncime constantă a fixării
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Design ergonomic și înveliș moale pentru o manevrare confortabilă
yy Sistem de prindere 1/4” Hex

yy   Motor puternic de 720 wați pentru o productivitate mai mare
yy Mașină de înșurubat de mare viteză compactă pentru lucrări în gips-carton
yy Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
yy Vârf cu reglare ușoară a adâncimii pentru o adâncime constantă a fixării
yy Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
yy Design ergonomic și înveliș moale pentru o manevrare confortabilă
yy Sistem de prindere 1/4” Hex

 S	2500	E

Putere nominală (W) 720

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	2500

Autofiletante [mm] 6

Șuruburi pentru lemn până la (mm) 6

Cuplu maxim (Nm) 14

Sistem de prindere ¼˝	Hex

Furnizat în Fără	cutie

Greutate (kg) 1,5

Număr articol 4935413225

Cod EAN 4002395197651

 S	4000E

Putere nominală (W) 720

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	4000

Șuruburi gips-carton [mm] 5

Cuplu maxim (Nm) 10

Sistem de prindere ¼˝	Hex

Furnizat în Fără	cutie

Greutate (kg) 1,4

Număr articol 4935413215

Cod EAN 4002395197637



WS 8-115S

WS 8-125SWS 8-125SK

WS 10-115 S

WS 10-125 SKWS 10-125 S

WS 12-125 SWS 12-125 SK

WS13-125 SXEKWS13-125 SXE
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WS 8-115 SPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC	

WS 8-125 SPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC

WS 10-115 SPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC	
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WS 10-125 SPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC

WS 12-125 SPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC

WS 13-125 
SXEPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC	

yy   Nou motor puternic de 800 wați
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
yy Evacuare direcționată a aerului
yy Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de 

debitare optimizată
yy Fante de admisie aer protejate

yy   Nou motor puternic de 800 wați
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
yy Evacuare direcționată a aerului
yy Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de 

debitare optimizată
yy Fante de admisie aer protejate

yy   Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
yy Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu 

mâna
yy Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
yy Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

yy   Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
yy Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu 

mâna
yy Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
yy Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

yy   Nou motor puternic de 1200 wați cu o performanță excepțională
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
yy Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu 

mâna
yy Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
yy Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

yy   Nou motor puternic de 1300 W cu o performanță excepțională
yy Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Sistem electronic cu viteză variabilă pentru setarea unei viteze mai reduse, mai ales pentru lucrări de finisaj
yy Viteză constantă pentru cea mai bună performanță și cuplu ridicat, chiar și în cazul aplicațiilor cu viteză redusă
yy Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
yy Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu 

mâna

 WS	8-125SK WS	8-125S

Putere nominală (W) 800 800

Turația la mersul în gol (rpm) 12.000 12.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 40 40

Diametru disc (mm) 125 125

Dimensiune ax M14 M14

Greutate (kg) 1,9 1,9

Furnizat în Geantă	pentru	scule Fără	cutie

Număr articol 4935451298 4935451296

Cod EAN 4002395150564 4002395150540

 WS	10-115	S

Putere nominală (W) 1000

Turația la mersul în gol (rpm) 11.500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 35

Diametru disc (mm) 115

Dimensiune ax M14

Greutate (kg) 2,3

Furnizat în -

Număr articol 4935451300

Cod EAN 4002395150588

 WS	8-115S

Putere nominală (W) 800

Turația la mersul în gol (rpm) 12.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 35

Diametru disc (mm) 115

Dimensiune ax M14

Greutate (kg) 1,9

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935451293

Cod EAN 4002395150519

 WS	10-125	S WS	10-125	SK

Putere nominală (W) 1.000 1000

Turația la mersul în gol (rpm) 11.500 11.500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 40 40

Diametru disc (mm) 125 125

Dimensiune ax M14 M14

Greutate (kg) 2,3 2,3

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451302 4935451303

Cod EAN 4002395151202 4002395151219

 WS	12-125	SK WS	12-125	S

Putere nominală (W) 1200 1200

Turația la mersul în gol (rpm) 11.500 11.500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 40 40

Diametru disc (mm) 125 125

Dimensiune ax M14 M14

Greutate (kg) 2,4 2,4

Furnizat în Geantă	pentru	scule Fără	cutie

Număr articol 4935451307 4935451306

Cod EAN 4002395151257 4002395151240

 WS13-125	SXE WS13-125	SXEK

Putere nominală (W) 1300 1300

Turația la mersul în gol (rpm) 2800	-	11.500 2800	-	11.500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 40 40

Diametru disc (mm) 125 125

Dimensiune ax M14 M14

Greutate (kg) 2,4 2,4

Furnizat în Fără	cutie Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451309 4935451310

Cod EAN 4002395151271 4002395151288



WS 15-125 SX

WS2200-180DMS

WS 22-230 DMSWS 22-230 E

WS 24-230 GV DMSWS 24-230 GEV
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WS 15-125 SXPOLIZOR	UNGHIULAR	MIC

WS 22-180POLIZOR	UNGHIULAR	MARE

yy Motor puternic de 2200 wați
yy Rotor și bobinaj acoperite cu rășină epoxidică - previne acumularea prafului abraziv, prelungind durata de 

exploatare a sculei
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
yy Apărătoare de protecție rezistentă la rupere pentru reglare ușoară și rapidă
yy Design ergonomic cu mâner moale
yy Sistem de blocare a axului
yy Trape externe pentru periile colectoare
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WS 22-230POLIZOR	UNGHIULAR	MARE
yy Motor puternic de 2200 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de 

neegalat în toate aplicațiile
yy Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,1 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
yy Funcție de blocare a alimentării ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Funcție Soft start pentru o pornire lentă
yy Apărătoare cu rezistență la rupere, cu schimbare cu cheie
yy Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru lucrările de întreținere

WS 24-230 
GEVPOLIZOR	UNGHIULAR	MARE

yy   Motor puternic de 2400 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță 
de neegalat în toate aplicațiile

yy Design extrem de compact, cu o lungime totală de 515 mm și o greutate de 5,6 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
yy Funcție de blocare a acumulatorului ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
yy Funcție Soft start pentru o pornire lentă
yy Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
yy Carcasă a motorului dotată cu AVS și mâner lateral anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel redus de vibrații

yy Nou motor puternic de 1520 wați
yy DIGITRONIC, cu componente electronice pentru o viteză constantă, pornire ușoară, protecție la 

supraîncălzirea motorului și limitare a turației la mersul în gol
yy Piuliță FIXTEC brevetată pentru schimbarea rapidă și ușoară a discului
yy Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării și schimbare ușoară
yy Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de 

debitare optimizată
yy Stator și rotor acoperite cu rășină epoxidică - combate praful abraziv pentru a mări durata de exploatare a 

sculei

 WS2200-180DMS

Putere nominală (W) 2.200

Turația la mersul în gol (rpm) 8.500

Adâncimea max. de tăiere (mm) 45

Diametru disc (mm) 180

Dimensiune ax M14

Întrerupător Deadman Da

Greutate (kg) 5,7

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935428490

Cod EAN 4002395194483

 WS	15-125	SX

Putere nominală (W) 1520

Turația la mersul în gol (rpm) 11.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 35

Diametru disc (mm) 125

Dimensiune ax M14

Greutate (kg) 2,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935455100

Cod EAN 4002395247264

 WS	22-230	E WS	22-230	DMS

Putere nominală (W) 2200 2200

Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600

Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68

Diametru disc (mm) 230 230

Dimensiune ax M14 M14

Întrerupător Deadman Nu Da

Greutate (kg) 5,2 5,2

Furnizat în Fără	cutie Fără	cutie

Număr articol 4935431720 4935431730

Cod EAN 4002395194889 4002395194902

 WS	24-230	GEV WS	24-230	GV	DMS

Putere nominală (W) 2400 2400

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	6600 0	-	6600

Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68

Diametru disc (mm) 230 230

Dimensiune ax M14 M14

Întrerupător Deadman Nu Da

Greutate (kg) 5,6 5,6

Furnizat în Geantă	pentru	scule Fără	cutie

Număr articol 4935431765 4935431775

Cod EAN 4002395194964 4002395194971



GS 500 E

GSL 600 E

PE 150

12 
SEC

1

2

3

PIULIȚE	
FIXTEC

PROCESUL
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GS 500 EPOLIZOR DREPT

yy Polizor rectificat matrițe de mare viteză, prindere cu o singură mână
yy Sistem electronic pentru viteză variabilă
yy Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
yy Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
yy Greutate de numai 1,3 kg
yy Comutator ergonomic
yy Se livrează cu o cheie, manșon de 6 mm și cablu de 4 m

GSL 600 EPOLIZOR DREPT

PE 150MAȘINĂ	DE	LUSTRUIT

yy Sistem electronic pentru viteză variabilă
yy Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
yy Lăcaș dublu pentru rulmenții axului pentru o mișcare de rotație lină
yy Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
yy Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
yy Greutate de numai 1,9 kg
yy Comutator ergonomic
yy Se livrează cu o cheie, bucșă elastică de 6 mm și cablu de 4 m

yy     Mașină de lustruit 1200 wați
yy Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
yy Angrenaj special pentru un cuplu ridicat al axului și viteză de lustruire ideală
yy Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
yy Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
yy Sistem de blocare a axului
yy Buton mare, acționat cu 3 degete
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, mâner suplimentar, capac și placă suport

 GS	500	E

Putere nominală (W) 500

Turația la mersul în gol (rpm) 10.000	-	29.000

Bucșă elastică (mm) 6

Diametrul max. corp abraziv (mm) 40

Diametrul max. tijă abrazivă (mm) 20

Greutate (kg) 1,3

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935412985

Cod EAN 4002395192939

 GSL	600	E

Putere nominală (W) 600

Turația la mersul în gol (rpm) 10.000	-	29.000

Bucșă elastică (mm) 6

Diametrul max. corp abraziv (mm) 40

Diametrul max. tijă abrazivă (mm) 20

Greutate (kg) 1,9

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935412965

Cod EAN 4002395192946

 PE	150

Putere nominală (W) 1200

Turația la mersul în gol (rpm) 900	-	2500

Diametru disc (mm) 150

Dimensiune ax M14

Greutate (kg) 2,1

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935412266

Cod EAN 4002395198443



SE 12-180

SMT 355

84  GAMA DE UNELTE PENTRU PRELUCRAREA METALELOR CU CABLU

SE 12-180MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	LA	UNGHI	DREPT

SMT 355MAȘINĂ	DE	DEBITAT	METALE

GAMA DE UNELTE PENTRU 
TÂMPLĂRIE CU CABLU

yy Mașină de șlefuit de 1200 wați cu elemente electronice în dublă alternanță 
yy Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
yy Motor cu cuplu ridicat și gamă de viteze optimă pentru șlefuire, în mod special pentru prelucrarea suprafețelor 

fine
yy Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
yy Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
yy Sistem de blocare a axului
yy Buton mare, acționat cu 3 degete
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, mâner suplimentar cu protecție, piuliță cu flanșă și taler suport flexibil

yy     Motor puternic de 2300 wați
yy Capacitate de înclinare la - 45°/0°/45° cu clemă de eliberare rapidă a unghiului de înclinare
yy Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă a discului și a accesoriilor
yy Deflectorul protejează utilizatorul împotriva scânteilor
yy Apărătoare supradimensionată pentru protecție suplimentară
yy Spațiu integrat de depozitare a cheii
yy Picioare din cauciuc pentru o mai bună stabilitate
yy Perii din carbon înlocuibile
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, disc de 355 mm și cheie piulițe

 SE	12-180

Putere nominală (W) 1200

Turația la mersul în gol (rpm) 1800	-	4800

Diametru disc (mm) 180

Dimensiune ax M14

Greutate (kg) 2,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935412279

Cod EAN 4002395198481

 SMT	355

Putere nominală (W) 2300

Turația la mersul în gol (rpm) 4280

Diametru disc abraziv (mm) 355

Diametru interior disc (mm) 25,4

Greutate (kg) 16,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935411770

Cod EAN 4002395129638



KS12-1

KS15-1

KS 55-2

STEP 1200BX

STEP 100X

STEP 100

86  GAMA DE UNELTE PENTRU TÂMPLĂRIE CU CABLU

KS12-1FIERĂSTRĂU	CIRCULAR

yy Motor puternic de 1200 wați
yy 64 mm adancimea de taiere
yy Posibilitate de înclinare la 0-45 grade
yy Talpă și apărătoare turnate sub presiune. Mai multă durabilitate și stabilitate
yy Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
yy Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
yy Orificiu extragere praf

KS15-1FIERĂSTRĂU	CIRCULAR
yy Motor puternic de 1500 wați
yy 64 mm adancimea de taiere
yy Posibilitate de înclinare la 0-45 grade 
yy Talpă și apărătoare turnate sub presiune. Mai multă durabilitate și stabilitate
yy Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
yy Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
yy Cablu 2 m

KS 55-2FIERĂSTRĂU	CIRCULAR	55	MM

yy Motor puternic de 1200 wați
yy Posibilitate de înclinare la 0-50° cu oprire la 45° pozitiv
yy Talpă și apărătoare din magneziu. Mai multă durabilitate și stabilitate
yy Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
yy Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
yy Cablu 4 m
yy Orificiu extragere praf cu conector DEK 26 la aspiratoarele AEG
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STEP 1200BXFIERĂSTRĂU	PENDULAR	CU	MÂNER	SUPERIOR

STEP 100XFIERĂSTRĂU	PENDULAR	CU	MÂNER	SUPERIOR

STEP 100FIERĂSTRĂU	PENDULAR	CU	MÂNER	SUPERIOR

yy Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
yy 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
yy Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
yy Conector pentru extracția prafului
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, pânză, protecție împotriva așchierii și capac de protecție împotriva prafului

yy   Motor puternic de 600 wați
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
yy Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Design ergonomic al mânerului superior cu parte moale integrată
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
yy Talpa poate fi deplasată în spate pentru a permite lucrările în apropiere de margini și pentru tăieri înclinate de 

precizie la unghi de 45°

yy   Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
yy 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
yy Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
yy Conector pentru extracția prafului
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
yy Reglare fără cheie a tălpii pentru tăierea în apropierea muchiilor și pentru tăieri oblice de precizie la unghi de până la 45°

 KS15-1

Putere nominală (W) 1500

Diametrul exterior al pânzei (mm) 190

Capacitate înclinare (°) 56

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 47

Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 64

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	5500

Dimensiune ax (mm) 30

Greutate (kg) 4,8

Furnizat în Carton	reciclabil

Număr articol 4935472007

Cod EAN 4058546324032

 KS	55-2

Putere nominală (W) 1200

Diametrul exterior al pânzei (mm) 165

Capacitate înclinare (°) 50

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 41

Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 54

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	6100

Dimensiune ax (mm) 20

Greutate (kg) 3,3

Furnizat în Sac

Număr articol 4935446665

Cod EAN 4002395136322

 STEP	1200BX

Putere nominală (W) 600

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 500	-	3000

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 26

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 110	/	10	/	30

Greutate (kg) 2,4

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935412819

Cod EAN 4002395192694

 STEP	100X

Putere nominală (W) 700

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 1000	-	3200

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 20

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 100	/	10	/	20

Greutate (kg) 2,3

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935451000

Cod EAN 4002395136513

 STEP	100

Putere nominală (W) 700

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 1000	-	3200

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 20

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 100	/	10	/	20

Greutate (kg) 2,2

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935451001

Cod EAN 4002395136520

 KS12-1

Putere nominală (W) 1200

Diametrul exterior al pânzei (mm) 190

Capacitate înclinare (°) 45

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 47

Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 64

Turația la mersul în gol (rpm) 0	-	5000

Furnizat în

Dimensiune ax (mm) 

Carton	reciclabil

30

Număr articol

Greutate (kg) 

4935472006

3,7

Cod EAN 4058546324025

NOU!

NOU!



STEP 80

STEP 1200XE

ST 800XE

PST 500X

MF 1400KE

PL700

STEP 80FIERĂSTRĂU	PENDULAR	CU	MÂNER	SUPERIOR

yy Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
yy 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
yy Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
yy Conector pentru extracția prafului
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, pânză, protecție împotriva așchierii și capac de protecție împotriva prafului

STEP 1200XEFIERĂSTRĂU	PENDULAR	FĂRĂ	MÂNER

ST 800XEFIERĂSTRĂU	PENDULAR	FĂRĂ	MÂNER

PST 500XFIERĂSTRĂU	PENDULAR	COMPACT

yy Motor puternic de 440 wați
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
yy Iluminare cu LED pentru vizibilitatea liniei de tăiere
yy Funcție de pendulare
yy Design unic, de dimensiuni reduse, pentru utilizare în spații înguste și pentru o manevrare ușoară
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
yy Se livrează cu capac transparent pentru praf, dispozitiv împotriva așchierii, 1 pânză pentru fierăstrău și un cablu de 4 m

MF 1400KE

PL 700

MAȘINĂ	DE	FREZAT	COMBI

MAȘINĂ	DE	RINDELUIT		

yy   Motor puternic de 730 wați
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
yy Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
yy Selectare viteză variabilă pentru o viteză optimă în funcție de materialul prelucrat și pânză
yy Funcția de pornire lentă previne reculul la pornirea mașinii
yy Sistem electronic integrat pentru menținerea vitezei constate sub sarcină
yy Design ergonomic și foarte subțire al corpului mașinii cu zonă moale de prindere integrată

yy   Motor puternic de 705 wați
yy Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
yy Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
yy Sistem electronic de control al vitezei variabile
yy Design ergonomic, subțire al corpului cu parte moale integrată
yy Conector pentru extracția prafului
yy Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei

yy   2 mașini de frezat în 1 pentru flexibilitate maximă în toate tipurile de aplicații
yy Pornire lentă pentru prevenirea reculului brusc
yy Sistem electronic integrat pentru menținerea vitezei constate sub sarcină
yy Sistem electronic pentru viteză variabilă pentru control optim într-o gamă largă de materiale
yy Mânere mari, cu înveliș moale, pentru un nivel redus de vibrații și confort sporit
yy Carcasă a motorului plată cu picioare cauciucate integrate pentru o schimbare rapidă a biților în poziție inversă, 

cu blocare a axului
yy Designul superior al manșonului și al axului reduce la minim devierea de la poziția stabilită

yy Motor puternic de 700 wați
yy Evacuare a așchiilor în stânga și dreapta pentru confort sporit
yy Talpa rindelei protejeaza materialul de prelucrat impotriva zgarieturilor aparute accidental in procesul de lucru
yy Reglare a adâncimii în trepte de 0,2 mm pentru mai mult control și precizie
yy Lăţime rindeluire 82 mm
yy Motor puternic care dezvoltă până la 17000 rpm

 STEP	80

Putere nominală (W) 700

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 1000	-	3200

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 20

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 80	/	10	/	20

Greutate (kg) 2,2

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935451161

Cod EAN 4002395138302

 STEP	1200XE

Putere nominală (W) 730

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 500	-	3.000

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 26

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 135	/	10	/	30

Greutate (kg) 2,4

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935412878

Cod EAN 4002395192762

 ST	800XE

Putere nominală (W) 705

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 600	-	2700

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 26

Setări pendulare 4

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 110	/	10	/	25

Greutate (kg) 2,3

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935412950

Cod EAN 4002395192892

 PST	500X

Putere nominală (W) 450

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3700

Taiere inclinata pana la (°) 45

Lungimea cursei (mm) 15

Setări pendulare 1

Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm] 40	/	6	/	10

Greutate (kg) 2,3

Furnizat în Sac

Număr articol 4935428260

Cod EAN 4002395194315

 MF	1400KE

Putere nominală (W) 1400

Bucșă elastică (mm) 8	/	12

Capacitate plonjare (mm) 64

Turația la mersul în gol (rpm) 10.000	-	23.000

Greutate (kg) 5,7

Furnizat în Sac

Număr articol 4935411850

Cod EAN 4002395193295

 PL700

Putere nominală (W) 700

Turația la mersul în gol (rpm)  17000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 3

Lățimea de tăiere (mm) 82

Adâncimea de așchiere (mm) 12

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935472008

Cod EAN 4058546324049
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PL 750

US 900 XE

US 1300 XE

FDS 140

FS 280

EX 125 ES

PL 750MAȘINĂ	DE	RINDELUIT

yy Motor puternic de 750 wați
yy Evacuare a așchiilor în stânga și dreapta pentru confort sporit
yy Talpa înaltă protejează baza, cuțitele și suprafața de lucru
yy Reglare a adâncimii în trepte de 0,2 mm pentru mai mult control și precizie
yy Scală cu indicarea adâncimii
yy Se livrează cu 2 pânze, ghidaj pentru muchii, sac colector praf și cheie

US 900 XEFIERĂSTRĂU	SABIE

US 1300 XEFIERĂSTRĂU	SABIE

yy Motor puternic de 1300 wați
yy Sistem de prindere a pânzei FIXTEC pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
yy Comutator viteză variabilă pentru un control îmbunătățit al debitării și o eficiență mai mare
yy Talpă ajustabilă pentru o durată de exploatare mai mare a pânzelor
yy Mâner ergonomic moale pentru confort
yy Pânzele fierăstrăului pot fi rotite la 180° pentru diverse aplicații
yy Se livrează cu cablu de 4 m și 2 pânze

FDS 140MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	CU	SUPORT	DELTA

FS 280MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	CU	FOI	ABRAZIVE	1/2
yy Motor puternic de 500 wați
yy Viteză variabilă pentru control optim
yy Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, 3 foi abrazive (granulație 80, 120, 240), suport șlefuire, sac colector praf și 

mâner

EX 125 ESMAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	ORBITALĂ

yy     Motor puternic de 900 W pentru debitare rapidă în diverse materiale
yy Funcție de pendulare cu o lungime a cursei de 19 mm pentru o debitare mai puternică și mai rapidă
yy Reglare a vitezei de la 0 - 3500 spm, utilă mai ales în cazul materialelor sensibile la căldură
yy FIXTEC - pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
yy Cu 24% mai ușor decât alte fierăstraie, pentru un control mai bun al lucrării
yy Introducere a pânzei cu o singură mână
yy Mâner moale pentru o mai bună ergonomie
yy Se livrează cu cablu de 4 m și 2 pânze

yy     Mașină de șlefuit de 260 wați cu foi abrazive, extrem de compactă
yy Ideală pentru utilizare în spații înguste și deasupra capului
yy Suport Delta pentru șlefuire în colțuri
yy Sistem de prindere cu scai și clapete de eliberare mari pentru o schimbare ușoară a hârtiei
yy Talpă din magneziu pentru o stabilitate mai bună și un nivel mai scăzut de vibrații
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Mâner cu înveliș moale
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, 3 foi abrazive (granulație 60, 80, 120), suport șlefuire, talpă delta și sac colector praf

yy     Mașină de șlefuit orbitală de 300 wați ergonomică și compactă
yy Ideală pentru utilizare în spații înguste și deasupra capului
yy Viteză variabilă pentru control optim
yy Control al frânării discului: frânare a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
yy Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
yy Extracție foarte eficientă a prafului: peste 8 găuri în suportul pentru șlefuire
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Mâner cu înveliș moale
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, foi (granulație 80, 120, 180), suport șlefuire și sac colector praf

 PL	750

Putere nominală (W) 750

Turația la mersul în gol (rpm) 17.000

Adâncimea max. de tăiere (mm) 2

Lățimea de tăiere (mm) 82

Adâncimea de așchiere (mm) 12

Greutate (kg) 2,9

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935419140

Cod EAN 4002395130481

 US	900	XE

Putere nominală (W) 900

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0	-	3500

Lungimea cursei (mm) 19

Greutate (kg) 2,9

Furnizat în Sac

Număr articol 4935419610

Cod EAN 4002395193806

 US	1300	XE

Putere nominală (W) 1300

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0	-	2800

Lungimea cursei (mm) 30

Greutate (kg) 3,8

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935413235

Cod EAN 4002395197675

 FDS	140

Putere nominală (W) 260

Turația la mersul în gol (rpm) 14.000

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000

Diametrul oscilației (mm) 1,6

Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 115	x	140

Greutate (kg) 1,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935416090

Cod EAN 4002395129768

 FS	280

Putere nominală (W) 500

Mișcări de șlefuire (opm) 14.000	-	26.000

Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 115	x	280

Greutate (kg) 3,0

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935419280

Cod EAN 4002395133116

 EX	125	ES

Putere nominală (W) 300

Turația la mersul în gol (rpm) 7000	-	12.000

Mișcări de șlefuire (opm) 14.000	-	24.000

Diametrul oscilației (mm) 2,4

Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 125

Greutate (kg) 1,7

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4935416100

Cod EAN 4002395129799
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EX 150 ES

HBS 1000 E

BBSE 1100

HG 560 D

HG 600 VKHG 600 V

OMNI 300 KIT1
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EX 150 ESMAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	ORBITALĂ

HBS 1000 EMAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	CU	BANDĂ

BBSE 1100MAȘINĂ	DE	ȘLEFUIT	CU	BANDĂ

yy Motor puternic de 1100 wați
yy Suprafață de șlefuire extrem de mare de 100 x 140 mm
yy Sistem electronic în dublă alternanță cu pre-selectarea vitezei benzii
yy Roată de control pentru reglarea precisă a direcției benzii
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, 1 bandă de șlefuit granulație 100 și sac colector praf
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HG 560SUFLANTĂ	AER	CALD

yy 2 moduri de reglare a temperaturii 300° / 560°
yy 253 - 420 l/min
yy Ventilator ranforsat pentru utilizare continuă
yy Produs extrem de ușor - 0,85 kg
yy Spate moale, cauciucat pentru utilizare staționară sigură

 HG	560	D

Putere nominală (W) 1500

Debit de aer (l/min) 253	-	420

Interval de temperatură (°C) 300	/	560

Greutate (kg) 0,85

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4935441015

Cod EAN 4002395134991

HG 600SUFLANTĂ	AER	CALD
yy Reglare electronică precisă a temperaturii de la 90° și până la 600° 
yy 345 - 434 l/min
yy Ventilator ranforsat pentru utilizare continuă
yy Produs extrem de ușor - 0,9 kg
yy Spate moale, cauciucat pentru utilizare staționară sigură

yy     Impulsuri orbitale duble pentru controlul materialului îndepărtat
yy Viteză variabilă pentru control optim
yy Funcție Soft start de pornire lentă și funcție de oprire a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
yy Comutator glisant încorporat pentru fiabilitate și ușurință în utilizare
yy Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Construcție turnată pentru rezistență și durabilitate
yy Mâner cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
yy Se livrează cu cablu de 4 m, 3 discuri de șlefuire cu granulație 80, sac colector praf și mâner

yy     Motor puternic de 1010 wați
yy Sistem electronic de selectare a vitezei pentru control și rezultate optime
yy Pârghie de tensionare pentru schimbarea ușoară, fără scule a benzii de șlefuit
yy Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
yy Roată de comandă pentru reglarea precisă a benzii de șlefuit
yy Design compact, ideal pentru șlefuire în apropiere de muchii
yy Construcție turnată sub presiune pentru rezistență și durabilitate ridicată
yy Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
yy Se livrează cu un cablu de 4 m, bandă de șlefuit granulație 80, sac colector praf și mâner

 EX	150	ES

Putere nominală (W) 440

Turația la mersul în gol (rpm) 4000	-	10.000

Mișcări de șlefuire (opm) 8000	-	20.000

Diametrul oscilației (mm) 3,2	/	6,4

Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 150

Greutate (kg) 2,8

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935443290

Cod EAN 4002395135479

 HBS	1000	E

Putere nominală (W) 1010

Lungimea benzii (mm) 533

Viteza benzii (rpm) 240	-	450

Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm) 75	x	145

Latimea benzii (mm) 75

Greutate (kg) 5,1

Furnizat în Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935413205

Cod EAN 4002395197613

 BBSE	1100

Putere nominală (W) 1100

Viteza benzii (rpm) 230	-	400

Lungimea benzii (mm) 560

Latimea benzii (mm) 100

Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm) 100	x	140

Greutate (kg) 5,0

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935413530

Cod EAN 4002395199037

 HG	600	V HG	600	VK

Putere nominală (W) 2000 2000

Debit de aer (l/min) 345	-	434 345	-	434

Temperatura maxima (°C) 90	-	600 90	-	600

Greutate (kg) 0,9 0,9

Furnizat în Cutie	de	carton Geantă	pentru	scule

Număr articol 4935441025 4935441035

Cod EAN 4002395135011 4002395135035

OMNI 300MAȘINĂ	MULTIFUNCȚIONALĂ	CC

yy Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
yy Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
yy Utilizare cu o singură mână
yy LED pentru iluminarea spațiului de lucru
yy Mașină alimentată de la rețeaua de alimentare cu electricitate

 OMNI	300	KIT1

Putere nominală (W) 300

Nr. de acumulatori furnizați 0

Mișcări de șlefuire (opm) 20.000

Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°) 2,0

Echipament standard 1	x	cap	interschimbabil,	accesorii

Greutate (kg) 2,52

Furnizat în Sac

Număr articol 4935431790

Cod EAN 4002395194995



PS 254 L

PS 216 L

PSU 1000

AP2-200 ELCP

TS 250 K
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PS 254 LFIERĂSTRĂU	TĂIERI	ÎNCLINATE	CULISANT
yy Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
yy Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile
yy Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de crestare
yy Blocare a unghiului de înclinare cu placă limitator de cursă. Unghi de înclinare: 50 la stânga sau dreapta
yy Motor puternic de 2,000 wați ce asigură 5,000 RPM
yy Se livrează cu pânză cu 48 dinți, clemă, furtun, husă coș resturi și sac colector praf

PS 216 LFIERĂSTRĂU	TĂIERI	ÎNCLINATE	CULISANT

yy Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
yy Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile
yy Reglare a adâncimii pânzei: Permite executarea de lucrări de crestare
yy Blocare a unghiului de înclinare cu placă limitator de cursă
yy Unghi de înclinare: 50° la stânga sau dreapta
yy Motor puternic de 1500 wați ce asigură 5,000 RPM
yy Se livrează cu pânză cu 48 dinți, clemă, furtun, husă coș resturi și sac colector praf

GAMA DE UNELTE PENTRU TÂMPLĂRIE CU CABLU  95

PSU 1000STAND	UNIVERSAL	PENTRU	FIERĂSTRĂU	TĂIERI	ÎNCLINATE

yy Extensibil până la 2,3 m
yy Încuietori cu eliberare rapidă
yy Picior reglabil
yy Greutate redusă de 14 kg
yy Capacitate portantă maximă de 180 kg

 PSU	1000

Extensibil până la (mm) 2,3

Capacitate maximă de încărcare (kg) 180

Greutate (kg) 14,0

Număr articol 4935440850

Cod EAN 4002395134892

AP2-200 
ELCPASPIRATOR	PRAF

yy Sistem de curățare a filtrelor Clear Press
yy Clasa de praf „L”
yy Filtru PET, cu sac din lână
yy Aspirare umedă și uscată
yy Protecție la preaplin
yy Accesorii ușor de schimbat datorită sistemului click
yy Filtru sac din lână cu pereți dubli și sac de unică folosință

TS 250 KFIERĂSTRĂU	DE	BANC

yy   Motor puternic de 1800 wați
yy 4800 rpm pentru o debitare precisă, fără efort
yy Adâncime a debitării de 90 mm (62 mm la 45°)
yy Ghidaj paralel cu dispozitiv dublu de fixare pentru stabilitate și precizie ridicate
yy Protecția la supraîncărcare asigură durabilitate
yy Pornire lentă
yy Piesa integrată laterală pentru extinderea mesei de până la 645 mm oferă o capacitate foarte mare de debitare

 PS	254	L

Putere nominală (W) 1800

Diametrul exterior al pânzei (mm) 254

Turația la mersul în gol (rpm) 4500

Înclinarea stânga (°) 50

Înclinarea dreapta (°) 50

Adâncimea max. de tăiere (mm) 90

Capacitate de tăiere înclinată la 90° (mm) 305

Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 90° [mm] 90	x	305

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 90	x	215

Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 45° [mm] 50	x	305

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 50	x	215

Greutate (kg) 19,5

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935440670

Cod EAN 4002395134687

 PS	216	L

Putere nominală (W) 1500

Diametrul exterior al pânzei (mm) 216

Turația la mersul în gol (rpm) 5000

Înclinarea stânga (°) 50

Înclinarea dreapta (°) 50

Adâncimea max. de tăiere (mm) 65

Capacitate de tăiere înclinată la 90° (mm) 65	x	305

Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 90° [mm] 65	x	305

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 65	x	215

Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 45° [mm] 36	x	305

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 36	x	215

Greutate (kg) 16,5

Furnizat în Cutie	de	carton

Număr articol 4935440650

Cod EAN 4002395134656

 AP2-200	ELCP

Putere nominală (W) 1000

Volum aer (l/min) 3.600

Vacuum maxim (mbar) 210

Capacitate recipient (ml) 20

Diametrul furtunului (mm) 32

Lungimea furtunului (m) 3,5

Greutate (kg) 7,5

Număr articol 4935447460

Cod EAN 4002395294190

 TS	250	K

Putere nominală (W) 1800

Diametrul exterior al pânzei (mm) 254	x	30

Turația la mersul în gol (rpm) 4800

Taiere inclinata pana la (°) 45

Adâncime maximă de tăiere 45|90 grade [mm] 62	/	90

Greutate (kg) 41,0

Furnizat în Fără	cutie

Număr articol 4935419265

Cod EAN 4002395133093
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PUTERE	DE	ÎNDEPĂRTARE	A	PRAFULUI

Apăsați	butonul
Explicarea
sistemului	de	curățare	
a	filtrelor
Clear-Press:

Închideți	portul	de	aspirare

Jetul	de	aer	de	mare	viteză	
curăță

ASPIRATOR	AP300	ECP
Descriere		 Număr	articol Cod	EAN

Cartuș	filtrant 4932352304 4002395369638

Saci	de	filtrare 4932352307 4002395369669

Furtun	aspirare,	antistatic.
Lungime	4	m,	diametru	36	mm,	cu	adaptor	scule 4932352311 4002395369706

ASPIRATOR	AP-200	ELCP
Descriere		 Număr	articol Cod	EAN

Cartuș	filtrant 4932352303 4002395369621

Saci	de	filtrare	(5	buc) 4932352306 4002395369652
GAMA DE 
ACCESORII 
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ACUMULATORI

18 V

14.4 V

12 V

12 V 3.6 V

ÎNCĂRCĂTOARE

ACCESORII  99

SET BURGHIE SDS-PLUS
zz Burghiu de înaltă calitate cu vârf din carbură, cu 2 tăișuri dispuse la 130°   
zz Pastila din carbură este adânc încastrată în cap pentru poziționare precisă și durabilitate ridicată 
zz Geometrie cu 2 caneluri pentru eliminarea rapidă a materialului   
zz Suprafața tratată a canelurilor elimină aderența pentru găurire rapidă și rezistență ridicată la abraziune   
zz Set compact și solid de calitate înaltă cu închizătoare sigură   
zz Fabricat în Germania  

SET BURGHIE PIATRĂ
zz Vârf de carbură ascuțit cu diamant la unghi de 130°   
zz Finisarea argintiu-negru elimină aderența pentru tăierea și eliminarea rapidă a materialului   
zz Fabricat din oțel aliat special pentru cea mai bună precizie și robustețe   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură 

SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-R (DIN 338)
zz Burghie metal HSS-R din oțel rapid, rulate fabricate conform DIN-338   
zz Strat de oxid pentru îmbunătățirea înlăturării șpanului   
zz Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal   
zz Designul canelurilor standard de tip N   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură 

SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-R (DIN 338)
zz Burghie metal HSS-G din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338   
zz Geometria capului de tăiere cu vârf de 118°   
zz Designul canelurilor standard de tip N pentru evacuarea așchiilor și tăiere rapide   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură 

 L1890RHD L1860RHD L1830RHD L1850R L1840R L1820R

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 9,0 6,0 3,0 5,0 4,0 2,0

Compatibilitatea acumulatorului AL 1218G,AL 9618 AL 1218G,AL 9618 AL 1218G,AL 9618 AL 1218G,AL 9618 AL 1218G,AL 9618 AL 9618,BL 1218

Număr articol 4932464231 4932464754 4932471051 4932451630 4932430170 4932430169

Cod EAN 4058546221768 4058546226992 4058546286798 4002395140978 4002395378319 4002395378302

 L1430R GEN II L1420R L1415R L1420 G3 L1415 G3

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 3.0 2.0 1.5 2.0 1.5

Compatibilitatea acumulatorului AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 1214 G3 AL 1214 G3

Număr articol 4932352657 4932430167 4932352656 4932451097 4932451096

Cod EAN 4002395373154 4002395378289 4002395373147 4002395811236 4002395811229

 L1260 L1240 L1230 L1220 L1215

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion Li-io Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 6.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Compatibilitatea acumulatorului LL 1230 LL 1230 LL 1230 LL 1230 AL 9618,BL 1218

Număr articol 4932459181 4932430166 4932459180 4932430165 4932352658

Cod EAN 4002395288564 4002395378272 4002395288557 4002395378265 4002395373161

 L1215 G3 L1220 G3 L1215R   SL 3.6

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion   Li-ion

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1.5 2.0 1.5   1.5

Compatibilitatea acumulatorului - - AL 9618,BL 1218   LA 036

Număr articol 4932430365 4932451094 4932451095   4932352969

Cod EAN 4002395380268 4002395811205 4002395811212  4002395376278

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (12 seturi) burghie SDS-Plus 4932352315 4002395369744

Set burghie pentru mașini de găurit SDS-Plus (8 buc)

4932352236 4002395368952Set unitar burghie SDS-Plus (8buc) conținând ⌀ 5/6/8 x 110 mm și ⌀ 6 (2buc)/8/10/12 x 
160 mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6seturi) burghie piatră 4932352238 4002395368976

Set burghie pentru piatră (10 buc)

4932352239 4002395368983
Set unitar burghie piatră (10buc) conținând ⌀ 4/5/5,5/6 (2buc)/7/8 (2buc)/9/10 mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-R 4932352240 4002395368990

Set unitar burghie metal HSS-R (19buc)

4932352241 4002395369003
Conține: 
Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ 
Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ 
Ø9x125mm/  Ø10x133mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-G 4932352242 4002395369010

Set unitar burghie metal HSS-G (19buc)

4932352243 4002395369027
Conține: 
Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ 
Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ 
Ø9x125mm/  Ø10x133mm

 Tip acumulator Interval de încărcare Timp de încărcare Număr articol Cod EAN

AL1214G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 14.4 V 60 min 4932352481 4002395371402

AL1218G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 60 min 4932352957 4002395376155

BL1418 Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 30 min 4932464542 4058546224875

AL1214 G3 Li-ion 12 - 14 V 30 min 4932451098 4002395811243

LL1230 Li-ion 12 V 30 min 4932352096 4002395367498

LA 036 Li-io, NiCd, NiMH 3.6 V 30 min 4932352097 4002395367504
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SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-G TIN
zz Burghie metal din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338   
zz Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal   
zz Designul canelurilor standard de tip N   
zz Tratamentul superficial din nitrură de titan crește viteza de tăiere cu 50% și durata de exploatare cu 300%   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură 

SET BURGHIE CU CAP ASIMETRIC PENTRU LEMN
zz Fabricat din oțel aliat crom vanadiu condorm DIN 7487 E   
zz Punctul de centrare garantează poziționare precisă   
zz Umerii ascuțiți conferă orificii curate evitând ruperile   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

SET BURGHIE METAL HSS-G (DIN 338) & CAPETE DE ÎNȘURUBAT
zz Burghie metal din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338   
zz Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal   
zz Designul canelurilor standard de tip N   
zz Capete de înșurubat frezate din oțel S2   
zz Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură 

ACCESORII  101

SET CAPETE DE ÎNȘURUBAT
zz COLDfire® este un tratament de durificare special pentru a face metalul mai puternic, rezistent și mai durabil. Acest proces 

criogenic este un tratament permanent, afectând întregul bit și nu este doar un tratament de suprafață. Tratamentul criogenic 
are două etape, în prima bitul se durifică îcălzindu-l până la 870° și apoi răcindu-l până la -148° în atmosferă uscată de azot. 
rezultatul acestui proces este un bit cu o durabilitate excepțională.   
zz + 40% mai puternic- vârfurile biților își păstrează forma și vor suporta forțe de torsiune mai mari   
zz + 45% mai durabil - pe durata de exploatare a unui bit acesta poate înșuruba un număr de șuruburi mai mare cu 45% 

CASETĂ PROFI BURGHIE METAL HSS-R (DIN 338)
zz Burghie metal HSS-R din oțel rapid, rulate fabricate conform DIN-338   
zz Unghi la vârf de 118°   
zz Înveliș din oxid pentru înlăturarea înbunătățită a șpanului   
zz Cutie robustă din metal  

SET MAXI-MIX BURGHIE
zz Conține burghie pentru lemn, metal și zidărie/ piatră ( 18 bucăți în total)   
zz Cutie robustă din metal 

WB1- DISPOZITIV UNGHIULAR PENTRU MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT ȘI 10 BIȚI
zz Conține: WB1 și capete de înșurubat PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5 de 25mm    
zz Având o înălțime de numai 30 mm este ideal pentru lucrul în spații restrânse și limitate   
zz Compatibile cu toate mașinile. Tija de 1/4 ″Hex se prinde direct în mandrină pevenind alunecarea   
zz Suport magnetic cu prindere 1/4 ″Hex, permite prinderea capetelor de înșurubat de 1/4 ″   
zz Reglabil în funcțe de aplicație. Pârghia pentru deget variabilă 360 ° pentru prindere mai bună   
zz Calitate industrială cu cuplu de până la 11 Nm și 400 min-1   
zz Angrenaje rezistente din oțel special durificat

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-G TIN 4932352244 4002395369034

Set unitar burghie metal HSS-G TIN (19buc)

4932352245 4002395369041
Conține: 
Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ 
Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ 
Ø9x125mm/  Ø10x133mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6 seturi) burghie cap asimetric pentru lemn 4932352246 4002395369058

Set unitar burghie pentru lemn

4932352247 4002395369065Conține: 
 Ø3x60mm/ Ø4x75mm/ Ø5x85mm/ Ø6x97mm/ Ø7x104mm/ Ø8x117mm/ Ø9x120mm/  
Ø10x133mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere seturi burghie metal HSS-G & capete înșurubat (6 seturi) 4932352248 4002395369072

Set unitar burghie metal HSS-G & capete înșurubat (35buc)

4932352249 4002395369089

Conține:
Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm
Lungime biți 25mm PH1(2buc)/ PH2(2buc)/ PH3(2buc)/ PZ1(2buc)/ PZ2(2buc)/ 
PZ3(2buc)/ TX10(2buc)/ TX15(2buc)/ TX20(2buc)/ TX25(2buc)/ TX30/ TX40
Biți lungime 50mm PH2/ PH3
Cap magnetic Hex 1/4‘‘

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (6 seturi) capete de înșurubat 4932352254 4002395369133

Set unitar capete de înșurubat (40bc)

4932352255 4002395369140

Conține:
Lungime de 25 mm: PH1 / PH2 (2buc)/ PH3 / PZ1 (2buc)/ PZ2 (2buc)/ PZ3 (2buc)/ TX6/ 
TX7 / TX 8/ TX9/ TX10 (2buc)/ TX15 (2buc)/ TX20 (2buc)/ TX25 (2buc)/ TX30/ TX40/ 
Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5
Lungime de 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20
Suport magnetic pentru bit 1⁄4˝ Hex

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (10seturi) burghie metal HSS-R 4932352460 4002395371198

Set unitar burghie HSS-R (19buc) in cutie Profi
4932352459 4002395371181Conține:

Ø 1-10 mm din 0.5 în 0.5 mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere seturi Maxi-Mix burghie (10 seturi) 4932352464 4002395371235

Set Burghie Maxi-Mix (18 buc)

4932352463 4002395371228
Conține:
Burghie pentru piatră Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
Burghie metal HSS-R Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
Burghie pentru lemn Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (10 x Seturi WB1) 4932430174 4002395378357

Dispozitiv de îșurubat la unghi cu 10 biți petru șurubeliță
4932430173 4002395378340Conține

Dispozitivul unghiular și 10 capete de înșurubat
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SET MINI-MAX CAPETE ÎNȘURUBARE

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (20 seturi) și biți pentru mașina de înșurubat 4932399494 4002395361144

1 Set biți pentru mașina de înșurubat Maxi-Bit (10 buc)

4932399493 4002395361151Conține:
SL 0,6 x 4,5/ SL 0,8 x 5,5/ SL 1,5 x 6,5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3
Prelungitor magnetic pentru biți 1/4” Hex

SET PROFI CAPETE ÎNȘURUBARE

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere (17 seturi) și biți pentru mașina de înșurubat 4932399496 4002395361168

1 Set biți pentru mașina de înșurubat Profi-Bit (17 buc)

4932399495 4002395361175
Conține:
SL 0,8 x 5,5/ SL 1,2 x 6,5/ PH1/ PH2 (2 buc)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2 buc)/ PZ3/ TX10/ 
TX15/ TX20/ TX25/ TX30/ TX40
Prelungitor magnetic pentru biți 1/4” Hex

PIULIȚE FIXTEC 
zz FIXTEC: Înlocuirea discului în câteva secunde fără unelte ajutătoare   
zz 12 secunde pentru a înlocui discul uzat cu disc nou   
zz Grosime de numai 8 mm, permițând o suprafață mai mare a discului pe material   
zz Compatibil cu toate mărcile de polizoare unghiulare cu disc de până la 150 mm și ax filetat M14   
zz Cu orificii integrate pentru cheie, pentru inlăturarea piuliței cu cheie în cazul în care devine prea strânsă

 Număr articol Cod EAN

Stand expunere ( 12 x piulițe FIXTEC) 4932358936 4002395326693

1 Piuliță FIXTEC 4932358225 4002395325528

BURGHIE SDS-PLUS - 2 TĂIȘURI / SETURI A CÂTE 10 BUCĂȚI
zz  Vârf de înaltă calitate din carbură cu 2 tăișuri, cu unghi al vârfului de 130 grade
zz Vârful din carbură este poziționat mai adânc în capul burghiului pentru o fixare mai precisă și o durabilitate mai bună
zz Geometrie cu 2 caneluri pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
zz Tratamentul aplicat suprafeței elimină aderența materialului de burghiu, pentru o găurire mai rapidă și o mai mare rezistență la abraziune
zz Fabricat în Germania

Ø (mm) Lungime totală A (mm) Lungime utilă B (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

5 110 50 10 4932352256 4002395369157

5.5 110 50 10 4932352257 4002395369164

6 110 50 10 4932352258 4002395369171

6 160 100 10 4932352259 4002395369188

7 160 100 10 4932352260 4002395369195

8 110 50 10 4932352261 4002395369201

8 160 100 10 4932352262 4002395369218

8 210 150 10 4932352263 4002395369225

10 160 100 10 4932352264 4002395369232

10 210 150 10 4932352265 4002395369249

10 260 200 10 4932352266 4002395369256

12 160 100 10 4932352267 4002395369263

12 210 150 10 4932352268 4002395369270

1 Set burghie pentru mașini de găurit SDS-Plus (8 buc)
4932352236 4002395368952

cu Ø 5/6/8 x 110 mm și Ø 6 (2 buc) /8/10/12 x 160 mm

Set de bază SDS-plus
4932352653 4002395373116

cu Ø 6/8/10 x 160 mm, șpiț și daltă plată

BURGHIE SDS MAX - 2 TĂIȘURI
Ø (mm) Lungime totală A (mm) Lungime utilă B (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

16 540 400 1 4932352687 4002395373451

18 540 400 1 4932352688 4002395373468

20 520 400 1 4932352689 4002395373475

22 520 400 1 4932352690 4002395373482

25 520 400 1 4932352691 4002395373499

28 570 450 1 4932352692 4002395373505

30 570 450 1 4932352693 4002395373512

32 570 450 1 4932352694 4002395373529

DĂLȚI SDS-PLUS
Descriere Lungime (mm) Lățime (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

Șpiț 200 - 1 4932352269 4002395369287

Daltă plată 200 20 1 4932352270 4002395369294

Daltă lată 200 35 1 4932352271 4002395369300

Set 3 dălți SDS-Plus 
4932352272 4002395369317

Cu 1 șpiț, 1 daltă plată și 1 daltă lată

DĂLȚI SDS MAX
Descriere Lungime (mm) Lățime (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

Șpiț 400 - 1 4932352685 4002395373437

Daltă plată 400 25 1 4932352686 4002395373444

SET CAPETE DE FREZAT
Descriere Cantitate Număr articol Cod EAN

tijă 8 mm 12 4932354236 4002395320639
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MULTIMIX SET- 75 BUC

SET PENTRU GĂURIRE ȘI ÎNȘURUBARE - 50 BUC
 Număr articol Cod EAN

Burghie pentru metal HSS-Ground
1 x 2 mm/ 1 x 2,5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3,5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4,5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm

Burghie pentru piatră
1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm

Chei pentru piulițe
1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10

Burghie pentru lemn cu vârf ascuțit
1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm

Burghie plate
1 x 16 mm/ 1 x 18 mm

Biți 25 mm pentru mașina de înșurubat (1 din fiecare)
SL 0,6 x 4.5/ SL 0,8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/
TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6
Biți 50 mm PH 1/ PZ 2
Prelungitor magnetic

4932430411 4002395380725

BURGHIE PENTRU METAL HSS-G COBALT (DIN 338)
zz Burghie pentru metal rectificate din oțel rapid aliat cu cobalt, extrem de rezistent la căldură fabricat conform DIN 338. Șlefuire fină a suprafeței. Unghi la vârf de 135° pentru o 

centrare mai bună. Nu este necesară pre-perforare.   
zz Conținut de Cobalt 5%. Rezistă la încălzire în timpul găuririi.   
zz Caneluri standard de tip N   
zz Adecvate pentru găurirea oțelurilor înalt aliate și metale cu rezistența la tracțiune de până la 1000 N/mm ca oțeluri rezistente la temperatui ridicate și acid și oțeluri inoxidabile   
zz Culoare: bronz

Ø (mm) Lungime totală A (mm) Lungime utilă B (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

2.0 49 24 2 4932430416 4002395380770

3.0 61 33 2 4932430417 4002395380787

3.2 65 36 2 4932430418 4002395380794

4.0 75 43 2 4932430419 4002395380800

4.8 86 52 1 4932430420 4002395380817

5.0 86 52 1 4932430421 4002395380824

6.0 93 57 1 4932430422 4002395380831

7.0 109 69 1 4932430423 4002395380848

8.0 117 75 1 4932430424 4002395380855

9.0 125 81 1 4932430425 4002395380862

10.0 133 87 1 4932430426 4002395380879

11.0 142 94 1 4932430427 4002395380886

12.0 151 101 1 4932430428 4002395380893

13.0 151 101 1 4932430429 4002395380909

BURGHIE DIAMANTATE PENTRU ZIDĂRIE
zz Vârf din carbură cu tăișuri diamantate cu unghi de 130° - Pentru lucrări de găurire în cărămidă și BCA

Ø (mm) Lungime totală A (mm) Lungime utilă B (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

4 75 40 1 4932363591 4002395332410

5 85 50 1 4932363593 4002395332434

5.5 85 50 1 4932363595 4002395332458

6 100 60 1 4932363597 4002395332472

6 150 85 1 4932367032 4002395333967

7 100 60 1 4932363599 4002395332496

8 120 80 1 4932363600 4002395332502

8 200 135 1 4932363612 4002395332366

10 120 80 1 4932363602 4002395332526

10 200 135 1 4932363613 4002395332373

12 150 85 1 4932363604 4002395332540

1 Set burghie pentru piatră (10 buc)

4932352239 4002395368983Conține:
Ø 4/5/5,5/6 (2 buc)/7/8 (2 buc)/9/10 mm

CAROTE BI-METAL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ / ACCESORII SISTEM

Ø (mm) Ø (inci) Număr articol Cod EAN

14 9⁄16 4932367244 4002395335947

16 5⁄8 4932367245 4002395335954

19 3⁄4 4932367247 4002395335978

20 25⁄32 4932367248 4002395335985

21 13⁄16 4932367249 4002395335992

22 7⁄8 4932367250 4002395336005

24 15⁄16 4932367251 4002395336012

25 1 4932367252 4002395336029

27 1 1⁄16 4932367253 4002395336036

29 1 1⁄8 4932367289 4002395336043

30 1 3⁄16 4932367254 4002395336050

32 1 1⁄4 4932367255 4002395336067

35 1 3⁄8 4932367256 4002395336074

38 1 1⁄2 4932367257 4002395336081

40 1 9⁄16 4932367258 4002395336098

43 1 11⁄16 4932367259 4002395336104

44 1 3⁄4 4932367260 4002395336111

48 1 7⁄8 4932367262 4002395336135

51 2 4932367263 4002395336142

54 2 1⁄8 4932367265 4002395336166

Ø (mm) Ø (inci) Număr articol Cod EAN

57 2 1⁄4 4932367266 4002395336173

60 2 3⁄8 4932367267 4002395336180

64 2 1⁄2 4932367268 4002395336197

65 2 9⁄16 4932367269 4002395336203

68 2 11⁄16 4932371580 4002395345250

70 2 3⁄4 4932367271 4002395336227

73 2 7⁄8 4932367272 4002395336234

76 3 4932367273 4002395336241

79 3 1⁄8 4932367274 4002395336258

83 3 1⁄4 4932367275 4002395336265

89 3 1⁄2 4932367277 4002395336289

92 3 5⁄8 4932367278 4002395336296

98 3 7⁄8 4932367280 4002395336319

102 4 4932367281 4002395336326

105 4 1⁄8 4932367282 4002395336333

114 4 1⁄2 4932367284 4002395336357

121 4 3⁄4 4932367285 4002395336364

127 5 4932367286 4002395336371

152 6 4932367288 4002395336395

  Număr articol Cod EAN

Arbore Hex 11 -5/8” x 18 - 1 buc
Arbore FIXTEC 5⁄8˝ x 18
Arbore Hex 11 mm pentru carote Ø 32 - 
152 mm

4932367421 4002395337422

Arbore Hex 9 -1/2” x 20 - 1 buc
Arbore 1⁄2˝ x 20
Arbore pentru lucrări ușoare 1⁄2˝ x 20
Hex 9 pentru carote Ø 14 - 30 mm

4932367422 4002395337439

Burghiu de centrare - Lung - 1 buc Burghiu de centrare lung
Pentru utilizare cu arborele 4932367421

4932367423 4002395337446

Burghiu de centrare - Scurt- 1 buc Burghiu de centrare scurt
Pentru utilizare cu arborele 4932367422

4932367424 4002395337453

 Număr articol Cod EAN

Conține: Capete de înșurubat cu lungime de 25 mm:

1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 xPZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/  
1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/  
1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL7/ 1 x SL 8, suport magnetic pentru bit 
1⁄4˝ Hex, capete de înșurubat cu lungime de 50 mm: 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL8, chei 
tubulare: 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm, burghie pentru metal HSS-R 
DIN 338: 2 x 1 mm/ 1 x 1.5 mm/ 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm, burghie lemn 
asimetrice: 3 x 3 mm/ 3 x 4 mm/ 2 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm, zencuitor 45° cu tijă 
prindere 1⁄4˝ Hex, burghie pentru zidărie 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 3 x 6 mm/ 1 x 6.5 mm/ 2 x 7 mm/ 
1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm

4932352670 4002395373284
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PÂNZE FIERĂSTRĂU PENDULAR PENTRU LEMN/PLASTIC/METAL

Lungime 
pânză 
(mm)

Pasul 
dintelui 

(mm)
Nr. ref. Cantitate Descriere

Capacitate 
maximă 

tăiere lemn 
(mm)

Capacitate 
maximă tăiere 
placaj laminat 

(mm)

Capacitate 
maximă tăiere 
parchet lami-

nat (mm)

Capacitate 
maximă 

tăiere PVC 
(mm)

Capacitate 
maximă 
tăiere 
metale 

neferoase 
(mm)

Capacitate 
maximă 

tăiere țea-
vă metal Ø 

(mm)

Capacitate 
maximă tă-

iere aluminiu 
(mm)

Număr articol Cod EAN

 
75 3 T 111 C 5 Pentru tăiere brută 5-60   < 40    4932352144 4002395367979

 

50 1.35 T 101 AO 5 Pentru tăiere rapidă, curată, curbată < 20  < 20 <15    4932352145 4002395367986

 

75 4 T 244 D 5 Pentru tăiere brută, curbată < 60       4932352146 4002395367993

 

75 4 T 144 D 5 Pentru tăiere rapidă, brută < 60       4932352147 4002395368006

 

75 2.5 T 101 B 5 Pentru tăiere foarte curată, fără așchii < 30 < 60  < 30    4932352148 4002395368013

 

75 4 T 101 D 5 Pentru tăiere rapidă, curată, fără așchii < 60 < 60  < 45    4932352149 4002395368020

 

55 1.2 T 118 A 5 Pentru tablă subțire     1.5-4 1.5-4  4932352150 4002395368037

 

55 2 T 118B 5 Tăieturi mai brute în metal     3-6 3-6 3-10 4932352151 4002395368044

   Set 12 buc în recipient          
           4932373494 4002395349944

   Set 50 buc - pânze pentru fierăstraie pendulare pentru lemn și metal          

   10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B     4932352253 4002395369126

Adecvate pentru tăiere lemn, blaturi de lucru, podele laminate și metal

PÂNZE PENTRU FIERĂSTRAIE CIRCULARE PORTABILE

Lungime 
totală A 

(mm)

Lungime 
utilă B 
(mm)

Nr. dinți

Lățime tă-
iere (fantă 
de tăiere) 

(mm)

Placă din 
fibroci-

ment

Plăci aglo-
merate

Plăci din 
MDF și

Laminated 
chipboard Placaj și OSB Materiale 

plastice
Plaster-
board

Profiluri 
metale 

neferoase 
alu

Tăiere fină Număr articol Cod EAN

127 20 6 1.8 ✔      ✔  ✔ 4932352534 4002395371921

127 20 40 1.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932352535 4002395371938

160 20 48 2.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932352868 4002395375264

160 20 48 2.2      ✔  ✔ ✔ 4932352869 4002395375271

165 20 24 2.6  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430311 4002395379729

165 20 52 2.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430312 4002395379736

184 30 24 1.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932352874 4002395375325

190 30 24 2.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430469 4002395381302

190 30 48 2.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430470 4002395381319

PÂNZĂ PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU ACUMULATOR

PÂNZE PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE

Lungime 
totală A 

(mm)

Lungime 
utilă B 
(mm)

Nr. dinți 

Lățime 
tăiere 

(fantă de 
tăiere)
(mm)

Placă din 
fibroci-

ment
Plăci PAL

MDF și 
fibrolem-

noase

Placaje 
laminate Placaj și OSB Materiale 

plastice

Plăci din 
gips-car-

ton

Profiluri 
metale 

neferoase 
alu

Tăiere fină Număr articol Cod EAN

216 30 48 2.4  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430721 4002395383825

254 30 48 3.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430471 4002395381326

254 30 80 3.2        ✔ ✔ 4932430472 4002395381333

305 30 60 3.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430473 4002395381340

305 30 96 3.2        ✔ ✔ 4932430474 4002395381357

Lungime 
totală 
(mm)

Lungime 
activă 
(mm)

Nr. dinți
Lățime 
tăiere 
(mm)

Placă din 
fibroci-

ment

Plăci aglo-
merate

Plăci din 
MDF și

PAL me-
laminat

Plăci fibroase 
& compozite 

OSB 

Materiale 
plastice Gipscarton

Metale 
neferoase Tăiere fină Număr articol Cod EAN

165 15.8 18 15  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430366 4002395380275
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PÂNZE PENTRU FIERĂSTRĂU SABILE, PENTRU LEMN / PLASTIC / METAL
Lungime 

pânză 
(mm)

Pasul 
dintelui 

(mm)
Nr. ref. Cantitate Descriere Număr articol Cod EAN

 

150 2.5 S811H 3 Pentru toate tipurile de lemn, lemn cu cuie, plăci din gips-carton 3-100 mm, metale neferoase, 
aluminiu 3-10 mm, țevi din plastic 4932318127 4002395301959

 

150 4.2 S744D 2 Pentru lucrări rapide de traforaj 6-100 mm 4932323801 4002395304240

 

150 4 S644D 2 Pentru debitare rapidă a lemnului și plasticului, debitare cu intrare directă, 6-100 mm 4932323800 4002395304233

 

240 8.5 S1542K 2 Design special, ranforsat al dinților, pentru debitare brută rapidă, pentru lemn verde și lemn de foc, 20-180 mm 4932323804 4002395304271

 

300 4.2 S1344D 2 Pentru debitare piese din lemn și plastic de dimensiuni mari, tăiere curată, 6-250 mm 4932323802 4002395304257

       

150 1.4 S922EF 3 Pentru toate metalele cu o grosime a peretelui între 1,5-4 mm 4932354792 4002395324477

 

150 1.8 S922BF 3 Pentru toate metalele cu o grosime a peretelui între 3-10 mm 4932354789 4002395324446

 

230 Coarse S1130R 2 Pentru materiale abrazive, materiale din fibră de sticlă (poliesteri, epoxizi, melamine), țevi din fontă 4932373386 4002395348817

 

450 17 - 1 Pentru materiale abrazive, respectiv cărămizi, blocuri abrazive moi 4932430447 4002395381081

 

300 4.2 - 1 Pentru debitare materiale înghețate 4932430448 4002395381098

400 4.2 - 1 Pentru debitare materiale înghețate 4932430449 4002395381104

ACCESORII
Descriere Număr articol Cod EAN

  

Xtractor - 1 buc

4932373501 4002395351862Soluția ideală pentru extracția prafului.
Xtractorul poate fi utilizat cu toate unitățile casnice și 
industriale pentru extracția prafului cu un diametru al 
furtunului cuprins între 26-41 mm.

PÂNZE PENTRU MULTIFUNCȚIONALĂ OMNI
zz Prinderea universală a pânzelor AEG determină compatibilitatea acestora cu cele mai renumite 

mașini multifuncționale   
zz Fiecare pachet conține set de șaibe

Descriere Lățime tăiere 
(mm)

Adâncime max.
de tăiere (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

a

Pânză Bi-Metal pentru debitare cu intrare 
directă 
Utilizare: Lemn, metal, PVC
Debitare cu intrare directă în lemn/ oțel/ 
cupru/ aluminiu

28 40 1 4932430315 4002395379767

b

Pânză pentru debitare cu intrare directă
Utilizare: Lemn, PVC
Tăiere cu intrare directă în lemn de esență 
moale și tare, PVC
Canelare lemn.
Tăiere la nivel în lemn

28 40 1 4932430316 4002395379774

c

Pânză pentru debitare cu intrare directă
Utilizare: Lemn, PVC
Tăiere cu intrare directă în lemn de esență 
moale și tare, PVC
În cazul lucrărilor de tăiere a tocurilor de uși, 
pânza se situează la nivel cu acestea
Canelare lemn

9 40 1 4932430317 4002395379781

d

Pânză Bi-Metal pentru tăiere la nivel 
Utilizare: Lemn, metal, PVC
Debitare cu intrare directă în lemn masiv Tăiere 
la nivel în lemn
Debitare oțel/ cupru/ aluminiu/ țevi și profiluri 
metalice de mici dimensiuni.
Secționare țevi PVC

88 20 1 4932430319 4002395379804

e
Pânză pentru îndepărtare chituri pentru rosturi
Utilizare: Chit pentru rosturi, mortar, dale moi
Frezare rosturi pe dale de perete și pardoseală

85 20 1 4932430318 4002395379798

f

Set 9 buc
2 pânze bi-metal debitare cu intrare directă 
2 pânze debitare cu intrare directă 28 mm
2 pânze debitare cu intrare directă 9 mm 1 pânză bi-
metal tăiere la nivel 
1 x racletă
1 pânză pentru îndepărtare chituri pentru rosturi

  9 4932430314 4002395379750

g

Set șaibe
Pentru montare pe unealta oscilantă fără cheie Bosch 
Pentru montare pe unealta oscilantă fără cheie 
Dremel

  2 4931441298 4002395872541

ACCESORII ȘLEFUIRE PENTRU UNEALTA OSCILANTĂ
Descriere Granulație Dimensiuni (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

h Suport hârtie abrazivă  93x93 1 4932430320 4002395379811

i

Set 10 buc
Hârtie abrazivă cu sistem de prindere cu scai 4 
x granulație 60
3 x granulație 80
3 x granulație 120
Utilizare:
Lemn, PVC
Pentru șlefuirea zonelor mici, de exemplu în 
colțuri, de-a lungul muchiilor, în zone greu 
accesibile și în spații înguste, pentru șlefuirea 
defectelor suprafețelor.

6080120 93x93 10 4932430321 4002395379828

108  ACCESORII ACCESORII  109

Pasul dintelui



B

Ø

A

B

A

A

B

Ø

HÂRTIE ABRAZIVĂ - PRINDERE CU SCAI PENTRU FDS 140
zz Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
zz Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
zz Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație Dimensiuni (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

60 115 x 107 10 4932352420 4002395370795

80 115 x 107 10 4932352421 4002395370801

120 115 x 107 10 4932352422 4002395370818

240 115 x 107 10 4932352423 4002395370825

HÂRTIE ABRAZIVĂ - PRINDERE CU CLEMĂ PENTRU FDS 140
zz Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
zz Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
zz Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație Dimensiuni (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

60 115 x 140 10 4932352424 4002395370832
80 115 x 140 10 4932352425 4002395370849
120 115 x 140 10 4932352426 4002395370856
240 115 x 140 10 4932352427 4002395370863

HÂRTIE ABRAZIVĂ DELTA - PRINDERE CU SCAI PENTRU FDS 140

Granulație Dimensiuni (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

60 110 x 88 10 4932352925 4002395375837

80 110 x 88 10 4932352926 4002395375844

120 110 x 88 10 4932352927 4002395375851

240 110 x 88 10 4932352928 4002395375868

DISCURI ABRAZIVE - PRINDERE CU SCAI - 6 GĂURI
zz Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
zz Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
zz Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație Ø (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

40 150 5 4932430454 4002395381159

60 150 5 4932430455 4002395381166

80 150 5 4932430456 4002395381173

120 150 5 4932430457 4002395381180

180 150 5 4932430458 4002395381197

240 150 5 4932430459 4002395381203

ACCESORII LUSTRUIRE - PRINDERE CU SCAI
Descriere Ø (mm) Înălțime (mm) Cantitate Număr articol Cod EAN

Placă suport pentru lustruire
Utilizare:
Prinderea discurilor și bureților de lustruit din 
pâslă / lână miel
Caracteristici:
Filet M14, rezistență la rupere cu strat integrat 
din spumă moale și flexibilă, Sistem de prindere 
cu scai

150 25 1 4932430450 4002395381111

Disc lustruire din lână de miel
Utilizare:
Finisaj prin șlefuire cu luciu superior Necesită 
placă suport pentru lustruire
Caracteristici:
Lână de miel naturală, foarte moale și adaptabilă 
Sistem de prindere cu scai

150  1 4932430453 4002395381142

Burete lustruire- dur 
Utilizare:
Lustruirea lacului erodat de vreme, 
recondiționarea lacului Necesită placă suport 
pentru lustruire Caracteristici:
Duritate medie, cu pori fini, cu margini rotunjite 
Sistem de prindere cu scai

150 50 1 4932430452 4002395381135

Burete lustruire- moale
Utilizare:
A doua lustruire a lacului, îngrijirea lacului 
Necesită placă suport pentru lustruire 
Caracteristici:
Foarte moale, cu pori fini, cu margini rotunjite 
Sistem de prindere cu scai

150 50 1 4932430451 4002395381128

SUPORTURI
Descriere Ø (mm) Nr. găuri Număr articol Cod EAN

Suport pentru EX 125 ES
Include inel de cauciuc de rezervă 125 8 4932352870 4002395375288

Suport pentru EX 150 E
Include inel de cauciuc de rezervă 150 6 4932352871 4002395375295
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AEG POWERTOOLS promite să se bazeze pe 
moștenirea sa și să furnizeze soluții de lucru interesante, 
de înaltă performanță, inovatoare pentru meseriașii 
profesioniști de azi și de mâine.

Conținutul catalogului este corect la momentul trimiterii la tipar. AEG își rezervă 
dreptul de a modifica imaginile și prețurile fără o notificare prealabilă. 

AEG POWER TOOLS
P.O. Box 320

D-71361 Winnenden
Germania

Tel.: +49 71 95 12-0
Fax: +49 71 95 12-666
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