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FIXTEC rendszer
Szerszámcsere másodpercek alatt.

Kulcs nélkül állítható
védőburkolat
A védőburkolat segédszerszám
használata nélkül állítható.

Ütvecsavarozó
Nagy igénybevételű
csavarozási
munkálatokhoz.

Anti-vibrációs rendszer
Jelentősen csökkentett vibráció (akár
50%).

Lágy ütés funkció
Csökkenti az ütőenergiát

1⁄4˝ hatszög bitbefogás
1⁄4˝ hatszög befogás
bajonettzárral.

Biztonsági tengelykapcsoló
Megvédi a felhasználót és a gépet, ha
a fúró beszorul.

2 sebességes hajtómű
2 sebességű hajtóműház az
alkalmazásnak megfelelő
optimális sebességért.

Ingaelőtolás
A gyorsabb és
agresszívabb vágásért.

Porelszívás
Beépített porelszívás a tiszta
munkakörnyezetért.

Csak fúrás
Csak fúrás üzemmód.

Koffer
Robosztus szerszámkoffer.

Elektronika
Változtatható, előre kiválasztható
sebesség, lágyindítás, konstans
sebesség, túlterhelés-védelem.

Fúrás és ütvefúrás
2 funkciós – fúrás és ütvefúrás.

Táska
Tartós építőipari táska.

LED
A munkafelület megvilágítására.

Vésés és ütvefúrás
2 funkciós – fúrókalapács véső/
bontó funkcióval.

Vágási kapacitás
A fűrész maximális haránt
vágási kapacitása

Fém tokmány
A kimagasló tartósságért.

Kombi fúrókalapács
3 funkció - fúrás, ütvefúrás véső/
bontó funkcióval.

Gérvágás kapacitása
A gérvágás maximális
szöge jobbra és balra.

Elfordítható fogantyú
A munkadarabhoz való mindenkori
optimális hozzáférést biztosítja
vágásnál és csiszolásnál is.

Véső
Véső/bontókalapács.

Fűrészlap lézerrel
Lézer fény mutatja a vágás
vonalát.

Gyémánt tartozék
A használat során kimagasló
teljesítményt biztosít.

Tépőzár
Egyszerű csiszolólap rögzítés
tépőzárral.

Ferdevágás kapacitása
A ferdevágás maximális
szöge jobbra és balra.

Tokmányba foglalt meghajtás

Vágási kapacitás

Sarokvágási képesség

Övcsat a gépen

Vágószélesség

Ferdevágás tartománya
gérvágóknál

Max. gyalulási mélység

Lökethossz

Csiszolószalag hossza
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AKKUMULÁTOROS
GÉPVÁLASZTÉK

AEG POWERTOOLS akkumulátoros gépei
innovatív, erőteljes megoldásokat kínálnak a mai
professzionális felhasználók igényeinek széles
skálájára és a legnehezebb körülmények között
is megbízható teljesítményt nyújtanak.

AKKUMULÁTOROS GÉPVÁLASZTÉK

INNOVATÍV
AKKUMULÁTOROS
MEGOLDÁSOK NEHÉZ
KÖRÜLMÉNYEK ESETÉRE
KÖZÖTT IS
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BSB18CBLLE LI-252X
Cikkszám: 4935464410

MI TARTOZIK HOZZÁ?
•
•
•
•
•

Szénkefe nélküli ütvefúró, levehető tokmánnyal
2 db 18 V-os, 2,5 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
18 V-os töltő
Kiváló minőségű fémdoboz
Feltekerhető tartozéktartó (100 db-os)

BSB18CBLLE LI-252C
Cikkszám: 4935464411

MI TARTOZIK HOZZÁ?
•
•
•
•

Szénkefe nélküli ütvefúró, levehető tokmánnyal
2 db 18 V-os, 2,5 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
18 V-os töltő
Kiváló minőségű öntött doboz fémcsatokkal

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK SZAKEMBEREK
SZÁMÁRA A MÚLTBAN, A JELENBEN ÉS A
JÖVŐBEN.

BS12C2LE LI-202X
Cikkszám: 4935464412

MI TARTOZIK HOZZÁ?
•
•
•
•
•

Kompakt fúró-csavarozó
2 db 12V-os, 2,0 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
12V-os töltő
Kiváló minőségű zip doboz
Feltekerhető tartozéktartó (40 db-os)

VÁLTSON FELFELÉ
TÖBBET KAP

EGY RENDSZER

SZERSZÁM

FÁRADHATATLAN

ERŐ

A kompakt 4 pólusú szénkefe
nélküli motor erős NEODYNIUM
mágnesekkel biztosítja a
fáradhatatlan erőt és tartósságot.

FÁRADHATATLAN
ERŐ MINDEN
HELYZETBEN.
3 CORE
TECHNOLOGIES
3 ALAPTECHNOLÓGIA
A PRO18V
At
the heartSZÉNKEFE
of PRO18VNÉLKÜLI
BRUSHLESS
szerszámok
tools liesszíve
3 core
3 alaptechnológiára
techonlogies.
épül. Ezeknek
These
az
alaptechnológiáknak
core electronics are
a célja
builtatofáradhatatlan
offer tradesmen
erő, az
relentless
intelligens
power,
elektronika és a hosszú
instinctive technology
működésidő,
ez az, amivel
and az
unstoppable
AEG PRO18V
runtime
szénkefe
and nélküli
sets AEG’s
szerszámok kitűnnek a
PRO18V Brushless tools apart from all competition.
versenyben.

BS 18 CBL

ELEKTRONIKA
A CORETEK intelligens elektronika a
szerszám teljesítményét, valamint a PRO
lítiuminonos telep és a PROFLUX motor
közötti kommunikációt állandóan figyelve
biztosítja az állandó sebességet és erőt.

SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZERSZÁMVÁLASZTÉK

BSB 18 CBL

INTELLIGENS

BKS 18 BL

BTS 18 BL

BHBS 18 75 BL

UNSTOPPABLE
MEGÁLLITHATATLAN
B18 N18

B16 N18

BSS 18 OP

BOF 18 BL

BPS 18 254 BL

RUNTIME
MŰKÖDÉSIDŐ

A PRO
PRO
LITHIUM-ION
LÍTIUMIONOS
technology
technika aallows
legszélsőségesebb
you to work
in the most extreme
körülmények
között isconditions
lehetővé down
teszi atomunkát
-18°C and
up to és
-18°C
+50°C.
+50°C
Added
között.
triple
A nagy
protection
igénybevétel
and individual
cell monitoring
során
a háromszoros
prevents
védelem
tool overloading
és a különálló
andcella
over
heating gondoskodik
figyelés
during high demand
a túlterhelés,
applications.
túlmelegedés
megelőzéséről.

NAGY
IGÉNYBEVÉTELŰ
MUNKÁHOZ
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%-kal
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

L1890RHD

2X-ES ÜZEMIDŐ*
Teljesítmény

18V

Akkumulátor típusa

Li-ion

NAGY IGÉNYBEVÉTEL
A leadott teljesítményt a nagy igényekhez
igazítja kihagyás nélkül

AZ ÚJ
9.0 Ah-s AKKUMULÁTOR

18 V-OS, 9,0 AH-S NAGY IGÉNYBEVÉTELRE KÉSZÜLT AKKUCSOMAG

2X-ES ÜZEMIDŐ*

Minden PRO18 V-os szerszámmal kompatibilis

164

szemben

VÁGÁS**

*A 2P CSOMAG ÜZEMIDEJÉNEK KÉTSZERESE

80

VÁGÁS**

**5 X 10 CM-ES FENYŐ

KOMPAKT MÉRET.
NAGY
TELJESÍTMÉNY.
SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVAROZÓ
BSB18C2BL

AKÁR

Teljesítmény (V)
Tokmány kapacitása (mm)
Max. fúrásmélység fába/acélba (mm)
Max. ütésszám (bpm)
Max. nyomaték (Nm)
Üresjárati fordulatszám (rpm)
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat (rpm)
Üresjárati fordulatszám, 2. fokozat (rpm)

18
13
40 / 13
25.350
65
1950
0 – 500
0 – 1950

Súly akkucsomaggal (kg)

1,8

65Nm

1950RPM

175

mm teljes hossz

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVAROZÓ
BS18C2BL
Teljesítmény (V)
Tokmány kapacitása (mm)
Max. fúrásmélység fába/acélba (mm)
Max. ütésszám (bpm)
Max. nyomaték (Nm)
Üresjárati fordulatszám (rpm)
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat (rpm)
Üresjárati fordulatszám, 2. fokozat (rpm)

18
13
40 / 13
25.350
65
1950
0 – 500
0 – 1950

Súly akkucsomaggal (kg)

1,7
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SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 18 CBL

18 V PRÉMIUM ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj AEG szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

yyÚj,

yyKompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz

yyKompakt

BSB 18

nagy teljesítményű háznélküli motor
és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
yyA 80 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyTeljesen fém hajtómű és ház a kiemelkedő tartósságért
yyKét sebesség: 0–450/0–1600 ford/perc
yy24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
yyFIXTEC 13 mm-es teljesen fém kulcsnélküli Röhm tokmány tengelyretesszel
yyBeépített LED fény a munkafelület megvilágítására
yy3 fokozatú funkció váltó – könnyű használat az alkalmazások között
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yyPótfogantyúval szállítva

yyCsak 151 mm hosszú tokmány nélkül, tokmánnyal pedig 193 mm, ennek köszönhetően kategóriájában a legrövidebb szénkefe nélküli gép
yy60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
yyCserélhető 13 mm tokmány
yy1/4˝ HEX befogás, 25 mm-es bit megtartása
yyA pozícionált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatékszint vagy a fordulatszám állítására, a fejek 12

pozicióban állíthatók. A pozícionált csavarozó fej és a sarokfúró fej tartozékként vásárolható külön.
yyÚj, finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
yyLED lámpa
yy3 üzemmód - könnyű váltás az alkalmazások között

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BSB 18 LI-402C

BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

2.0

-

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltő

80 perc

40 perc

−

Töltő

80 perc

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45/13/14

45/13/14

45/13/14

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

55/13/16

Tokmány mérete (mm)

1.5-13

1.5-13

1.5-13

Tokmány mérete (mm)

1.5 - 13

Max. nyomaték (Nm)

75

60

-

Max. nyomaték (Nm)

80

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 550 / 0 - 2100

0 - 550/0 - 2100

0-550 / 0-2100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450/0 - 1600

Max. ütésszám (ütés/perc)

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

Max. ütésszám (ütés/perc)

7.200 - 25.600

Súly akkumulátorral (kg)

2.1

1.8

-

Súly akkumulátorral (kg)

2,5

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

−

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935448463

4935448462

4935451082

Cikkszám

4935443452

EAN kód

4002395259373

4002395259366

4002395811083

EAN kód

4002395135769

18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jobbos sarok
csatlakozó
Cikkszám
4932430923

Jobbos sarok
csatlakozó
Cikkszám
4932430924

BSB 18C2 BL

18 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKicsit,

kompakt, mégis nagy teljesítményű a nagy forgatónyomatékot igénylő feladatokhoz
csak 183 mm
yyA kefe nélküli motor akár 60 Nm (2,0 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) forgatónyomatékot biztosít
yy2 sebesség: 0–500 / 0–1950 f/p
yyRobusztus üzemmódválasztó mellékáramkörrel
yyLED a munkaterület megvilágításához
yyElőre- és hátramenet
yy13 mm-es fém tokmány a még hosszabb élettartamért
yyAz AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám
lehető leghosszabb élettartamához

yyÚj

yyHosszában

yyKompakt

Műszaki adatok

Műszaki adatok

4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtóműház
és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
yyCsupán 202 mm hosszú
yyA 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebesség: 0–450/0–1650 ford/perc
yy24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
yyFIXTEC 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
yyBeépített LED fény a munkafelület megvilágítására
yy3 munkamód – különböző alkalmazások közötti könnyed váltás
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yyPótfogantyúval szállítva

BSB18C2BL LI-202C

BSB18C2BL LI-402C

BSB 18C LI-202C

BSB 18C Li-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.8

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Töltő

40 perc

100 perc

Töltő

40 perc

80 perc

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

40/13/13

40/13/13

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45/13/14

45/13/14

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

1.5-13

1.5-13

Max. nyomaték (Nm)

60

65

Max. nyomaték (Nm)

60

70

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1950

1950

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450/0 - 1650

0 - 450/0 - 1650

Max. ütésszám (ütés/perc)

25350

25350

Max. ütésszám (ütés/perc)

21.450

21.450

Súly akkumulátorral (kg)

1.8kg

2.0kg

Súly akkumulátorral (kg)

2.0

2.2

Kiszerelve

Műanyag doboz

Műanyag doboz

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935464096

4935464097

Cikkszám

4935443980

4935443997

EAN kód

4058546220419

4058546220426

EAN kód

4002395135684

4002395135745

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ
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BSB 18G2

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

yyKisméretű,

yyA

yyCsupán

és erőteljes minden alkalmazáshoz
50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebességes: 0–400/0–1500 percenkénti fordulat
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yyFIXTEC 13 mm-es egyhüvelyű teljesen fém tokmány
yy3 fokozatú funkció váltó – könnyű használat az alkalmazások között
yyBeépített töltésszintjelző
yyLED a munkaterület megvilágításához
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

BSB 18C2

kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
191 mm-es hosszú
yy50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
yyJól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
yyLED fény a munkaterület megvilágítására
yyJobbra-balra forgás
yy13 mm-es fém tokmány a megnövelt tartósságért
yyAz AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

Műszaki adatok
Műszaki adatok

BSB18C2 LI-202C
Akkumulátor típusa

Li-ion

BSB 18G2 LI-152C

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

Töltő

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

2

LED

Igen

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

34/13/12

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45mm/13mm/14mm

Tokmány mérete (mm)

1.5-13

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-450/0-1800

Max. nyomaték (Nm)

50

Max. nyomaték (Nm)

50 Nm

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400/0 - 1500

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

1.71 kg

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935433970

Cikkszám

4935459722

EAN kód

4002395134489

EAN kód

4058546028947

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 18C2X

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKisméretű,

kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
mm hosszú, tokmány nélkü csupán 161 mm
yy50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
yy13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
yyJól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
yyLED fény a munkaterület megvilágítására.
yyJobbra-balra forgás
yyAz AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

yyÚj

yy206

yyKompakt

Műszaki adatok

Műszaki adatok

AEG szénkefe nélküli fúrócsavarozó
és erőteljes minden alkalmazáshoz
yyCsupán 176mm-es hosszú, kompakt, jól kiegyensúlyozott fúrócsavarozó
yy60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
yy13 mm-es racsnis tokmány a kiváló nyomaték átvitelért
yyÚj finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
yyLED lámpa
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yyPótfogantyúval és 13 mm-es tokmánnyal szállítva

BS 18CBL LI-202C

BSB18C2X LI-202C
Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2,0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltő

40 perc

Töltő

40 perc

Tokmány mérete (mm)

13 mm removable chuck

Tokmány mérete (mm)

1.5-13

Max. nyomaték (Nm)

50 Nm

Max. nyomaték (Nm)

60

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-450/0-1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-550 /0-2100

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45mm/13mm/14mm

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935459424

Cikkszám

4935448768

EAN kód

4058546010850

EAN kód

4002395294572

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BS 18 CBL
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18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVAROZÓ

BS 18C2BL

18 V FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKicsit,

yyKompakt

yyHosszában

yyA

kompakt, mégis nagy teljesítményű a nagy forgatónyomatékot igénylő feladatokhoz
csak 176 mm
yyA kefe nélküli motor akár 60 Nm (2,0 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) forgatónyomatékot biztosít
yy2 sebesség: 0–500 / 0–1950 f/p
yyRobusztus üzemmódválasztó mellékáramkörrel
yyLED a munkaterület megvilágításához
yyElőre- és hátramenet
yy13 mm-es fém tokmány a még hosszabb élettartamért
yyAz AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám
lehető leghosszabb élettartamához

BS 18G2

és erőteljes minden alkalmazáshoz
50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebességfokozat - 0–400/0–1500 ford/perc
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yyFIXTEC 13 mm-es egyhüvelyű teljesen fém tokmány
yyBeépített töltésszintjelző
yyLED a munkaterület megvilágításához
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BS 18G2 LI-152C
BS18C2BL LI-202C

BS18C2BL LI-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Töltő

60 perc

Töltő

40 perc

80 perc

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

34/13

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

40/30

40/13

Tokmány mérete (mm)

1.5 - 13

Tokmány mérete (mm)

13mm

13mm

Max. nyomaték (Nm)

50

Max. nyomaték (Nm)

60

65

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400/0 - 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1950

1950

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

1.7kg

1.9

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935464094

4935464095

Cikkszám

4935433950

EAN kód

4058546220396

4058546220402

EAN kód

4002395134441

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BS 18C

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

yyKisméretű,

yyKicsi,

yy202

4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtómű
kompakt és erőteljes gép, tökéletes nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
yyHossza csupán 186 mm
yyAz 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebesség: 0 – 450/0 – 1650 ford/perc
yyBeépített tokmány a még kompaktabb formáért
yyBeépített LED fény a munkafelület megvilágítására
yyForgásirányváltó
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yyPótfogantyúval és kétvégű csavarozó bittel szállítva

Műszaki adatok

kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
mm hosszú, tokmány nélkül csupán 158 mm
yy50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
yy13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
yyJól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
yyLED fény a munkaterület megvilágítására
yyJobbra-balra forgás
yyAz AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

Műszaki adatok

BS 18C LI-202C

BS 18C LI-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

4.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Töltő

40 perc

80 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

45/13

45/13

Töltő

30 perc

Tokmány mérete (mm)

13

13

Max. nyomaték (Nm)

50 Nm

Max. nyomaték (Nm)

60

70

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45/13/14

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450 / 0 - 1650

0 - 450 / 0 - 1650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

450-1800 rpm

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

1,72 kg

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935443977

4935443994

Cikkszám

4935459423

EAN kód

4002395135677

4002395135738

EAN kód

4058546010843

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BS18C2X LI-202C

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BS 18C2X
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BS 18C2

18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKisméretű,

yySzuperkompak

yyCsupán

yyTeljes

kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
187 mm hosszú
yy50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
yy2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
yyJól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
yyLED fény a munkaterület megvilágítására
yyJobbra-balra forgás
yy13 mm-es fém tokmány a megnövelt tartósságért
yyAz AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

és jól kiegyensúlyozott ütvecsavarozógép
hossza csupán 145 mm
yyNagy nyomaték leadás: 158 Nm
yy3100 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
yyTartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
yy¼˝ hatszög bitbefogás
yyBeépített LED fény a munkafelület megvilágítására
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yyPZ2 bit-tel szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BS18C2 LI-202C

BSS 18C-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Töltő

40 perc

Max. nyomaték (Nm)

180

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45/13/14

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2400

Max. nyomaték (Nm)

50 Nm

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

450-1800

Szerszám befogás

1

Súly akkumulátorral (kg)

1,68 kg

Súly akkumulátorral (kg)

1.56

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935459721

Cikkszám

4935428405

EAN kód

4058546028930

EAN kód

4002395132140

18 V OLAJNYOMÁSOS ÜTVECSAVAROZÓ

BSS 18C

BSS 18OP

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

yySzuper

yyKompakt

yyCsupán

új olajnyomásos technológiának köszönhető csökken az ütések során keletkező zajszint, akár 73dB-ig
152 mm hosszú és ergonómikus ütvecsavarozó
yyKönnyű tárolás az övcsipesszel, a felhasználó szabadon dolgozhat még a létrán is
yyÚj szénkefe nélküli motor technológia, lehetővé teszi a rendkívül gyors alkalmazásokat akár M14
kapacitásig
yy3 sebesség fokozat, erőteljes hajtóműház akár 2400 fordulat percenként
yy100 %-ban kompatibilis az összes 18 V GBS akkumulátorral

/4˝ Hex

kompakt, jól kiegyensúlyozott ütvecsavarozó
196 mm hosszú
yyÚj szénkefe nélküli motor technológia kimagaslóan gyors csavarozást tesz lehetővé
yy500 Nm max. nyomaték,/360 Nm 1. fokozaton/270 Nm 2. fokozaton
yy0-3500 percenkénti ütésszám, a megnövelt hatékonyságért
yy1/2˝ négyszögbefogás, 1/4˝ hex adapterrel szállítva
yy4 fokozatú hajtóműház, 3 sebbesség fokozta + auto stop funkció
yyBeépített hármas LED a kiváló megvilágításért

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BSS 18C 12ZBL-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C

BSS 18OP-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltő

−

Töltő

−

80 perc

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700

Max. nyomaték (Nm)

500

500

Max. nyomaték (Nm)

22 / 54 / 73

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1400 - 2750

1400 - 2750

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Ütésszám (ütés/perc)

0-3500

0-3500

Súly akkumulátorral (kg)

1.38

Szerszám befogás

1

1

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

−

Cikkszám

4935451631

Cikkszám

4935459426

4935459427

EAN kód

4002395140985

EAN kód

4058546010874

4058546010881

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

/2˝ négyszög

/2˝ négyszög

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BSS 18C 12Z BL
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18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

BSS 18C 12Z

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yySzuperkompakt

yyKompakt

yyTeljes

yyErőteljes

és erőteljes ütvecsavarozó
hossza csupán 203 mm
yyNagy nyomaték leadás: 360 Nm
yy3200 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
yyTeljesen fém hajtóműház és hajtómű a meghosszabbodott élettartamért
yy½˝ négyszög befogás ¼˝ hex adapter csavarozáshoz
yyBeépített hármas LED a kiváló megvilágításért

BTS18BL

giszkartoncsavarozó, 266 mm/ 418 mm hosszú
motor 5000 percenkénti fordulattal. A megnövelt működési idő akár 3000 csavar behajtását
L1850R akkumulátorral
yyMegnövelt működési idő akár 3000 csavar behajtását L1850R akkumulátorral
yyFinoman állítható orrész a kívánt süllyesztési szintek beállításához egycsavaros alkalmazásoknál +/- 5 mm
yyGyorscsatlakozású 1/4˝ Hex tokmány lehetővé teszi a könnyű bitcserét
yyAz összes 18 V-os AEG akkumulátorral kompatibilis
yyEgyedi akkumulátorcella figyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja az akkumulátor
hosszú élettartamát
yyAz övcsipesszel gyorsan és egyszerűen felfüggesztheti gépét

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BTS18BL-0

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL LI-202B

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

-

2,0 Ah

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

4.0

Töltő

−

−

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

0

Töltő

−

80 perc

Szerszám befogás

1

1

1

Max. nyomaték (Nm)

360

360

Max. nyomaték (Nm)

5 Nm

5 Nm

5 Nm

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2900

0 - 2900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000 rpm

5000 rpm

5000 rpm

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3200

0 - 3200

Szerszám befogás

1

1

Alaptartozék

-

Tárfeltét gipszkarton
csavarokhoz

-

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.3

Kiszerelve

−

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Facsavarok (mm)

55mm

55 mm

55 mm

Cikkszám

4935446449

4935446456

Cikkszám

4935459620

4935459621

4935464104

EAN kód

4002395136247

4002395136254

EAN kód

4058546027926

4058546027933

4058546220495

/2˝ négyszög

/2˝ négyszög

18 V AKKUMULÁTOROS SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

BBH 18

/4˝ Hex

2
/4˝ Hex

GIPSZKARTON-RÖGZÍTŐ

Jellemzők

Jellemzők

yyL-alakú

yyKompatibilis

yy2,3

yyKompatibilis

SDS-plus kombikalapács ideális beton fúrására, dübelezésre akar 24 mm-ig
J ütésenergia nagy teljesítményt biztosít
yyForgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
yyFém hajtóműház a megnövekedett tartósságért
yyBiztonsági kuplung védi a kezelőt
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért

/4˝ Hex

BTS-BSA

a 12 V-os és a 18 V-os AEG gipszkartonhoz való csavarhúzójával
a legtöbb, piacon kapható táras csavarral
yyTeljes hossza 238 mm
yyA nagy nyílásnak köszönhetően gyorsan ki lehet tisztítani belőle a gipszkartonból származó port
yyNagyméretű kerék a precíz mélységbeállításhoz (+/-3 mm)
yyElősüllyesztett csavarméretek a gyors, szerszámot nem igénylő beállításhoz
yy25 és 55 mm közötti csavarokkal kompatibilis
yyMax. csavarátmérő: 4,2 mm

Műszaki adatok
BBH18-0

BBH 18 Li-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltő

−

80 perc

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/13/24

30/13/24

Ütés energia (EPTA)(J)

2.3

2.3

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1400

1400

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4200

0 - 4200

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.5

Kiszerelve

Szerszámkoffer

−

Kiszerelve

Karton

Cikkszám

4935408330

4935443457

Cikkszám

4932459623

EAN kód

4002395132744

4002395135783

EAN kód

4058546027957

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

Műszaki adatok
BTS-BSA

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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BKS 18BL

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

yyA

yySzuper

yyKörkörös

szénkefe nélküli motor nagy nyomatékkal
kompakt körfűrész (341 mm)
yyLED lámpa + porelfúvó
yyMagnézium védőburkolatnak és az öntött vas alaplapnak köszönhetően nagyon könnyű
yy190 mm-es, 24 fogas TC fűrészlappal szállítva
yyElektronikus motorfék, a fűrészlap másodperceken belül leáll
yyKapcsoló gomb lezárása a biztonság érdekében
yyReteszelhető zár a gyors fűrészlap cseréhez
yyAEG Pro lítium-ion akkumulátoros technológia túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor
és a szerszám maximális tartósságához

BUS 18BL

kefe nélküli motor akár 3200 percenkénti fordulatszámra is képes
funkcióval, hogy a vágás során ne kelljen a felülethez nyomni, így tökéletes a fej felett végzett
munkálatokhoz
yy28 mm-es lökethossz a piacon elérhető leggyorsabb vágási teljesítményhez
yyGyorskioldó rendszer a fűrészlapokhoz, amely minden szabványos szablyafűrész-lappal használható
yyKönnyedén és gyorsan, szerszám nélkül állítható talp
yyTöltöttségjelzővel, hogy mindig tisztában legyen vele, még mennyit dolgozhat a szerszámmal
yyA LED révén tökéletesen láthatja a munkadarabot
yyKampós akasztó a könnyű hordozásért, amikor létrán kell mozognia
yyAz AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám
lehető leghosszabb élettartamához

Műszaki adatok
BKS 18BL-0
Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltő

−

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3800

Max. vágás gérben 45° (mm)

45

Max. vágás gérben 90° (mm)

64

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3800

Befogótüske mérete (mm)

30mm

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935451537

EAN kód

4002395146345

Műszaki adatok
BUS18BL-0
Li-ion
0
−
3.200gpm
28mm
3.1 kg
Karton
4935464032
4058546219772

Akkumulátor típusa
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltő
Üresjárati löketszám (löket/perc)
Löket hossz (mm)
Súly akkumulátor nélkül (kg)
Kiszerelve
Cikkszám
EAN kód

18 V KÖRFŰRÉSZ NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

BKS 18

18 V SZABLYAFŰRÉSZ INGAELŐTOLÁSSAL

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt,

yyAz

yyRendkívül

yy0-3600

könnyű és jól kiegyensúlyozott
gyors vágás – 5000 fordulat/perc
yyMagnézium alaplap és felső védőburkolat a tartósságért
yyNagy, 50° fokos fűrészlap döntési lehetõség
yyAz elektronikus motorféknek köszönhetõen a fűrészlap pillanatokon belül megáll
yyBiztonsági kapcsoló reteszeléssel
yyTengelyreteszelés a gyors fűrészlapcsere érdekében
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért
yy165 mm-es TCT fűrészlappal és oldalráccsal szállítva

egyetlen akkumulátoros ingaelőtolásos szablyafűrész a piacon
löket/perc és 19 mm lökethossz a gyors vágásokért
yyRobosztus fűrészlap rögzítő a bontási alkalmazásokhoz
yyFIXTEC a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréhez
yyÁllítható saru
yyA fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
yyVáltoztatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
yySoft-grip
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
yy2 x fűrészlappal szállítva (akkumulátor és töltő nélkül)

Műszaki adatok
BKS 18-0

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa

Li-ion

Fűrészlap átmérő (mm)

165

Befogótüske mérete (mm)

15.87 mm

Ferdeszög tartomány (°)

50°

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 5000

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Max. vágási mélység 45|90° [mm]

41/54

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3600

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935431375

Cikkszám

4935431370

EAN kód

4002395132812

EAN kód

4002395132805

BUS 18-0

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BUS 18
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BPS18-254BL

18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

Jellemzők

Jellemzők

yy18

yy''Vaccum

V-os szénkefe nélküli motor kialakítás a kimagasló működési időért és teljesítményért
18 V-os akkumulátor rendszer a hosszabb működésért
yyKettős ferde vágás
yyRögzítő rendszer a biztonságos vágásért
yyLED a vágás vonalának jól láthatóságáért és állítható lézer a gyors és precíz vágásért
yyMélység állítás
yy254 mm-es fűrészlap, kiváló vágási kapacitásat biztosít akár 90 mm x 305 mm-ig
yyCsupán 15,5 kg a könnyű szállításért
yy48 fogas vágókoronggal szállítva

B18N18

Drive'' technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra,
levegő tömlőre és drága gázpatronra
yy15,9 - 55 mm hosszú, 18GA (1,2 mm) méretű szögek
yyKét üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
yy''Grip-Light'' technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
yyÜres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül müködésbe lépjen
yyÜres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül müködésbe lépjen
yySzerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
yyÖvre szerelhető a további kényelemért
yy2 db jelöleltlen talp a karcolásmentes munkaterületért
yyAkár 1450 szög beütése az L1840 akkumulátorral
yyA működési diő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól

yyKettős

Műszaki adatok
BPS18-254BL-0
Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Fűrészlap átmérő (mm)

254mm

Max. vágási mélység (mm)

90

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3900

Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]

39 x 305

Műszaki adatok

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) 39 x 215

B18N18-0

B18N18 LI-201C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Max. vágás gérben 45° (mm)

43

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

2.0

Gérvágás kapacitása balra (°)

45

Tár kapacitása

105

105

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

45

Szög típusa (mm)

1.2

1.2

LED

Igen

Lövési frekvencia (óra)

2/sec

2/sec

Súly (kg)

15.5

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

2,7

Cikkszám

4935459336

Cikkszám

4935451535

4935451536

EAN kód

4058546009977

EAN kód

4002395146321

4002395146338

18 V SZÚRÓFŰRÉSZ A NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

BST 18X

16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

Jellemzők

Jellemzők

yyIngaelőtolás

yy''Vaccum

a megnövelt teljesítményért
hajtóműház a hosszabb élettartamért
yyProfesszionális, alumínium öntvény alaplap
yySzabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yyVáltoztatható sebességkapcsoló
yySoftgrip és ergonómikus fogantyú a kényelmes használatért
yyElektronikus motorfék
yyMűanyag csúszópapuccsal, felszakadásgátlóval és 2 db fűrészlappal (akkumulátor és töltő nélkül)
yyFém

Műszaki adatok
BST 18X-0

Drive'' technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra,
levegő tömlőre és drága gázpatronra
yy19 - 65 mm hosszú, 16GA (1,6 mm) méretű szögek
yyKét üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
yy''Grip-Light'' technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
yySzerszám nélküli mélység és erő állítás, megvédi a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfejek megfelelő
állítását
yyÜres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül müködésbe lépjen
yySzerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
yyÖvre szerelhető a további kényelemért
yy2 db jelöleltlen talp a karcolásmentes munkaterületért
yyAkár 1400 szög beütése az L1840 akkumulátorral
yyA működési diő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Műszaki adatok
B16N18-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Löket hossz (mm)

26

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2050

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Ferdeszög tartomány (°)

45°

Tár kapacitása

105

Max. vágási kapacitás puha fában (mm)

80

Szög típusa (mm)

1.6

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

Lövési frekvencia (óra)

2/Sec

Kiszerelve

−

Súly akkumulátorral (kg)

3,0

Cikkszám

4935413130

Cikkszám

4935451533

EAN kód

4002395197460

EAN kód

4002395146307

B16N18
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18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

BHBS 18-75BL

18 V AKKUS GYALUGÉP

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyElső

yyKompakt

yyNagy

18 V-os szénkefe nélküli csiszoló
és könnyű csiszoló
yyVáltoztatható fordulatszám szabályozó az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
yyLezáró gomb a kényelmes munkavégzéshez
yyBeépített porelszívó (DEK 26 rendszer)
yy457 mm hosszú és 75 mm széles csiszoló szalaggal használható
yyAz AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

BHO 18

fogantyú Softgrip bevonattal a kényelmesebb kétkezes munkavégzéshez
porzsák a pormentes munkaterületért
yyÁllítható kapcsoló a vágási mélység könnyű beállításáért
yyAlaplap elöl és hátul ék alakú hornyokkal a sarokgyaluláshoz
yyAutomatikus védelem a gyalu felületekkel való, véletlenszerű érintkezése ellen
yyBiztonsági kapcsoló reteszeléssel
yyErgonómikus Softgrip fogantyú a még kényelmesebb használatért
yyÖntvénykonstrukció a nagyobb tartósság érdekében

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BHO 18-0
BHBS18-75BL-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Szalag hossza (mm)

457mm

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12.000

Szalag szélessége (mm)

75mm

Gyalulási mélység (mm)

0 - 1.6

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

135-300m/min

Gyalulási szélesség (mm)

82

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11.000

Falc mélység (mm)

0 - 12.5

Fordulatszám szabályozás

6

Súly akkumulátorral (kg)

-

Alaptartozék

1 x 120-as csiszoló szalag, 1 x 80-as csiszoló szalag

Kiszerelve

Karton

Cikkszám

4935459582

Cikkszám

4935413175

EAN kód

4058546027544

EAN kód

4002395197552

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

BEX18-125

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyEgy

yyKiváló

yyAkár

18 V-os 125 mm-es excentrikus csiszoló
a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
yyVáltoztatható sebesség
yyKényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
yyPorelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yyMikrobarázdált gumibevonat a kényelmes fogásért
yyPorzsákkal és csiszolópapírral szállítva

Műszaki adatok

kézzel működtethető 18 voltos szénkefe nélküli élmaró
25 000 percenkénti fordulat, minden típusú fa marásához
yyA 6 mm-es befogó méret lehetővé teszi a különböző maró tartozékok használatát
yyReteszelhető zár: a reteszelések lehetővé teszik a gyors és egyszerű maró bit változtatását
yyBeépített fordulatszám állító gomb, megfelelő fordulatszám választása a különböző minőségű anyagokhoz
yyPrecíz mélységállítás. A maró mélységének egyszerű beállítása a specifikus anyagokhoz és
alkalmazásokhoz
yyMagnézium alaplap
yyErgonomikus karcsú kialakítás a maximális kényelemért a hosszantartó munka során

Műszaki adatok

BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

4.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Befogógyűrű mérete (mm)

6 mm

Töltő

−

80 perc

töltöttség jelző

Igen

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7.000 - 11.000

7.000 - 11.000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

17.000rpm to 25.000rpm

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

14.000 - 22.000

14.000 - 22.000

Bemerülési tartomány (mm)

32mm

Oszcillációs átmérő (mm)

2.4

2.4

Fordulatszám szabályozás

7

Csiszolótalp mérete (mm)

125

125

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

Alaptartozék

Élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzetalapú
talp, kulcs

Cikkszám

4935451086

4935451087

Cikkszám

4935459584

EAN kód

4002395811120

4002395811137

EAN kód

4058546027568

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BOF18BL-0

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

BOF 18BL

Fáradhatatlan
erő

A kompakt 4 pólusú szénkefe nélküli motor erős
NEODYNIUM mágnesekkel biztosítja a fáradhatatlan
erőt és tartósságot.

Kettős 18 V-os

128 vágás

A hosszabb üzemidő érdekében

2 db 9 Ah-s akkumulátorral*

Forgatható hátsó markolat rezgésgátló rendszerrel

0 – 5.500

rpm

230

mm-es tárcsaméret

* 3 cm vastag tetőcserép vágása

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGY
SAROKCSISZOLÓ
BEWS18-230BL-0
Akkumulátor típusa
Üresjárati löketszám (rpm)
Max.vágásmélység (mm)
Tengelyméret
Cikkszám
EAN kód

Li-ion
5500
68
M14
4935464032
4058546219772
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18 V SAROKCSISZOLÓ NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

BEWS 18-115X

DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

yyNagyon

yyTúlterhelésvédelem

yyCsupán

és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
LED-es kontroll fénnyel
yyAVS pótfogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításért
yyGyors és szerszám nélküli tárcsacsere, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek köszönhetően
yyBeépített töltésszintjelző
yyAEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
yyKulcsnélküli védőburkolattal, FIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pótfogantyúval

BR 1218C

kompakt AC/DC radio, 1,1 kg
150 mm széles, akár egy ablakpárkányon is elfér
yyÚj Pro lítium-ion 5,0 Ah akkumulátorral több, mint 20 órán keresztűl működtethető
yyHáttér megvilágított kijelző a kiváló láthatóság érdekében
yy10 csatornás előbeállítás az FM / 10 csatorna beállításokhoz a DAB + -hoz
yyDAB+ kompatibilis
yyAux Cable csatlakozó (Ipod, Phone)
yyVíz és törmeléknek ellenálló
yyHasználható az összes 12 V és 18 V akkumulátorral
yy240V 2-pólusú EU csatlakozódugó

Műszaki adatok
BEWS 18-115X-0

BEWS 18-115X Li-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltő

−

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9.000

9.000

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Tengelymenet

M14

M14

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Feszültség (V)

18

Kiszerelve

-

Szerszámkoffer

Súly (kg)

1.1

Cikkszám

4935433319

4935443463

Cikkszám

4935451539

EAN kód

4002395133222

4002395136001

EAN kód

4002395146369

18 V SAROKCSISZOLÓ

Műszaki adatok
BR 1218C-0

BEWS 18-125X

18 V RÁDIÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

yyAM/FM

yyTúlterhelésvédelem

yyAUX

és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
LED-es kontroll fénnyel
yyAVS pótfogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításért
yyGyors és szerszám nélküli tárcsacsere, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek
köszönhetően
yyBeépített töltésszintjelző
yyAEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
yyFIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pótfogantyúval, kulcsnélküli védőburkolattal
szállítva

BR 18C

hangoló
bemenet MP3 és okostelefon használatához
yy18 V 1,5 Ah/2,0 Ah/3,0 Ah és 4,0 Ah akkumulátorral is használható (akkumulátort külön kell megrendelni)
yyIP54 kültéri használatra
yyÜtésálló felépítés a munkaterületen előforduló sérülések ellen

Műszaki adatok
BEWS 18-125X-0

BEWS 18-125X Li-402C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltő

−

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9.000

9.000

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Tengelymenet

M14

M14

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Feszültség (V)

18

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Súly (kg)

0.8

Cikkszám

4935431998

4935443460

Cikkszám

4935411720

EAN kód

4002395132980

4002395135790

EAN kód

4002395131662

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

Műszaki adatok
BR 18C-0

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

NEW

MUNKAVÉGZÉS
SÖTÉTBEN IS
Az AEG Pro18v sokféle igény esetén képes hosszú ideig megvilágítást adni a munkaterepen. Az
erős LED-ek tiszta, világos fényt adnak, a PROLithium-ion telep pedig hosszan tartó működési időt
biztosít, így a lámpa ideális a terepen dolgozó szakemberek számára.
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18 V LED LÁMPA
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BFL18X

18 V LED LÁMPA

Jellemzők

Jellemzők

yyNagy

yyNagy

teljesítményű fényszóró erősségű LED-ek forgás jeladóval, autómatikusan beíállítja a világítást
az állványról a könnyebb szállítás érdekében
yyFényerő-szabályozó funkció teszi könnyebbé a fény erejének állítását
yyKülönböző függesztési lehetőségek
yyAEG háromágú állványra szerelhető

BPL18

teljesítményű LED panelek forrás jeladóval, automatikusan szabályozza a megvilágítástFényerőszabályozó funkció az alkalmazázokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
yyKülönböző függesztési lehetőségek
yyÖsszecsukható panelek lehetővé teszik a többirányú világítást
yyAkár 20 óra működési idő alacsony beállítás esetén 5,0 Ah akkumulátorral

yyLevehető

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BFL18X-0

BPL18-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor típusa

Li-ion

Fényforrás típusa

LED

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

IP osztály

IP44

Fényforrás típusa

LED

Lumen

1.200

Lumen

2.500

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Kiszerelve

−

Alaptartozék

2,5 m-es hálózati vezeték

Súly (kg)

1.8

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935459657

Cikkszám

4935459661

EAN kód

4058546028299

EAN kód

4058546028336

18 V LED LÁMPA

BTL18

KÖNNYŰ HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY

Jellemzők

Jellemzők

yyNagy

yyStabil,

yyFormatervezett

yySzéles

teljesítményű lámpa, forgás jeladóval, autómatikusan beíállítja a világítást
kialakítás, övcsipesz teszi a lámpát rendkívűl hordozhatóvá
yyFényerő-szabályozó funkció az alkalmazázokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
yyElfordítható fej lehetővé teszi a többirányú koncentrált fényforrást
yy12 V-os autos töltővel
yyAkár 32 óra működési idő alacsony beállításnál, 5,0 Ah akkumulátorral

mégis könnyű alumíniumvázas szerkezeti kivitel
lábú talpazat súlynehezékekkel a még jobb stabilitásért
yyKis helyigényének és a hordfogantyúnak köszönhetően kitűnően szállítható
yyÁllítható karok
yyA zárszint könnyedén beállítható vízmértékkel
yyA számos felfüggesztési pont szabványos, 1/4"-os menetmérettel temérdek felszerelési lehetőséget kínál
yyKapoccsal felszerelve az LDM 50 lézeres távolságmérő rögzítéséhez

Műszaki adatok
BTL18-0

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Fényforrás típusa

LED

IP osztály

IP24

Hossz (mm)

882

Lumen

2.100

Meghosszabbított hossz (mm)

2100

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Teherbírás (kg)

2 x 4.5kg

Súly (kg)

1.3

Súly (kg)

3.9

Cikkszám

4935459659

Cikkszám

4935459663

EAN kód

4058546028312

EAN kód

4058546028350

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

LUS-210X

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

LUS-210X
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18 V LED LÁMPA

FL 18 New

AKKUMULÁTOROS LÁMPA

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

yyKompakt

yyMagas

yyLED

kompakt és könnyű 18 V-os lámpa
minőségű LED, 135 lumen fénymennyiséget bocsát ki
yy180° fokban elforgatható fej, lehetővé teszi a felhasználó számára , hogy a kívánt munkaterületre irányítsa
a fénysugarat
yyGumírozott, puha fogantyú a megnövelt kényelemért
yyÖvcsipesz
yyAkár 25 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
yyAz összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral használható

BAL 18

irányított fényforrás zárt térben
lámpa két fényforrással: irányított spot
yyCsipesz függesztéshez vagy rögzítéshez

Műszaki adatok
FL18 - 0

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Fényforrás típusa

LED

Lumen

135 lm

Feszültség (V)

18

Súly akkumulátorral (kg)

0,808

Súly (kg)

1.3

Cikkszám

4932451164

Cikkszám

4932352661

EAN kód

4002395138333

EAN kód

4002395373192

18 V LÁMPA

BAL 18-0

BFAL 18

18 V TÖLTŐ CSATLAKOZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

kompakt és felxibilis 18 V-os AEG lámpa
minőségű LED, akár 270 lumen fénymennyiséget bocsát ki
yyKét munkamód, irányított reflektor vagy térmegvilágító
yy360° fokban elfordítható rugalmas fejrész
yyA lámpa használható alappal vagy, a cső köré tekerve
yyAkár 18 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
yyKompatibilis az összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral

yy18

yyMagas

yyLehetővé

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BHJ18C

V PROLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal kompatibilis
teszi a 12V-os fűthető ruházatok működtetésést egy 18 V-os PRO LITHIUM-ION ™
akkumulátorral
yyUSB port telefonok, tabletek és más elektromos eszközök töltéséhez
yyÖvcsipesz
yyKi/be kapcsoló USB töltési funkcióhoz

BFAL 18 - 0

BHJ18C-0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Fényforrás típusa

LED

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Lumen

270 lm

Töltő

−

Kiszerelve

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Cikkszám

4932451163

Cikkszám

4935459335

EAN kód

4002395138326

EAN kód

4058546009960

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR
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L1890RHD

18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™™ AKKUMULÁTOR

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja
az optimális akkumulátoros áramellátást
yyTermikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
yyElektromos túláramvédelem: Lekapcsolja a szerkezetet, hogy megvédje az akkumulátort és a szerszámot a
túl nagy áramfelvételtől
yyEgyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisüléstől
yyKompatibilis az ÖSSZES régebbi típusú AEG 18 V-os szerszámmal
yyAz akkumulátor-töltöttségjelzővel a lehető legjobban kihasználhatja az akkumulátor-üzemidő
hatékonyságát
yyNagy hőelvezető, amely hamarabb eloszlatja a hőt
yyGumitompítók, amelyek elnyelik a fizikai behatásokat és megakadályozzák a károsodást
yyA kétpontos hegesztések ellenállóbbak a nagyfokú rezgéssel járó munkálatok során, valamint a hővel
szemben

yyAz

Műszaki adatok

Műszaki adatok

AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyVisszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában
yyNagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
yyGumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
yyKettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a
hőhatásnak
yyTermikus

L1890RHD

L1840R

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

9.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Cikkszám

4932464231

Cikkszám

4932430170

EAN kód

4058546221768

EAN kód

4002395378319

18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1840R

L1850R

18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyUgyanaz a méret és súly, mint a 4,0 Ah akkumulátor, de 25%-kal hosszabb a működési ideje
yyVisszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában
yyNagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
yyGumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
yyKettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a
hőhatásnak

yyAz

yyTermikus

yyTermikus

Műszaki adatok

Műszaki adatok

AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyVisszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában
yyNagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
yyGumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
yyKettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a
hőhatásnak

L1830R

L1850R
Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

3.0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Cikkszám

4932451630

Cikkszám

4932352655

EAN kód

4002395140978

EAN kód

4002395373130

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

L1830R
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18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™™ AKKUMULÁTOR
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L1820R

18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR
TÖLTŐVEL, TÁSKÁBAN

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

yyBL1218

yyTermikus

yyAz

AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyVisszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában
yyNagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
yyGumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
yyKettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a
hőhatásnak

SET L1840 BL

töltő 1 x 18 V 4,0 Ah akkumulátor táskában
AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros
védelemmel
yyTermikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában

Műszaki adatok
Műszaki adatok

SET L1840 BL
Akkumulátor típusa

Li-ion

L1820R

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4,0 Ah

Akkumulátor típusa

Li-ion

Töltő

80 perc

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Feszültség (V)

18

Kiszerelve

Szerszámtáska

Cikkszám

4932430169

Cikkszám

4932430359

EAN kód

4002395378302

EAN kód

4002395380206

18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1815G

18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR,
12-18 V GYORS TÖLTŐ

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

yy12-18

AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja
az optimális akkumulátoros áramellátást
yyTermikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
yyElektromos túláramvédelem: Lekapcsolja a szerkezetet, hogy megvédje az akkumulátort és a szerszámot a
túl nagy áramfelvételtől
yyEgyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisüléstől
yyKompatibilis az ÖSSZES régebbi típusú AEG 18 V-os szerszámmal
yyNagy hőelvezető, amely hamarabb eloszlatja a hőt
yyGumitompítók, amelyek elnyelik a fizikai behatásokat és megakadályozzák a károsodást
yyEgyetlen zárszerkezettel történő kioldás

V-os töltő gyors töltéssel, autóstöltővel 1x18V 5,0Ah akkumulátorral táskában
AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros
védelemmel
yyTermikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában
yyAz

Műszaki adatok
Műszaki adatok

SET L1850BLK
Akkumulátor típusa

Li-ion

L1815G

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0 Ah

Akkumulátor típusa

Li-ion

Töltő

100 perc

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Feszültség (V)

18

Kiszerelve

Szerszámtáska

Cikkszám

4932459425

Cikkszám

4932451629

EAN kód

4058546010867

EAN kód

4002395140961

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SET LL1820BL

TÖLTŐ

BL 1218

Jellemzők

Jellemzők

yyEnergiaellátás

LED: Jelzi, ha a töltő egy energiaforrásra van csatlakoztatva
LED: Jelzi, hogy a töltõ ellenõrzi az akkumulátort
yyHibajelzõ LED: Villog, amikor az akkumulátor meghibásodott
yyTöltésjelzõ LED: Villog, amikor az akkumulátor töltõdik és folyamatosan világít, amikor az feltöltõdött.
Abban az esetben, ha az akkumulátor túl hosszú ideig van a töltõn a LED lassan villog, így jelzi az
utántöltést
yyHõmérséklet kijelzõ LED: Villog, amikor a túlmelegedett (49°) vagy lehûlt akkumulátornak (0°) fel kell
melegednie vagy le kell hûlnie a töltés elött.

yyBL1218

töltő, 2x L1820R akkuval, táskában
yyAz AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros
védelemmel
yyTermikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
yyVédelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
yyEgyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
yyTöltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének
maximalizálásában

yyÉrtékelõ

Műszaki adatok
SET LL1820BL
Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Töltő

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Kiszerelve

Szerszámtáska

Cikkszám

4932451626

EAN kód

4002395140923

Műszaki adatok
BL 1218 GEN II

12-18 V GYORS TÖLTŐ

BLK1218

Akkumulátor típusa

Li-ion, NiCd, NiMH

Töltési tartomány

12 - 18 V

Cikkszám

4932352659

EAN kód

4002395373178

18 V TÖLTŐ

Jellemzők

Jellemzők

yy12-18

yy18

V-os gyorstöltő
töltést biztosít
yyAutóscsatlakozóval kombinálva 12 V-os aljzatba
yyA töltési állapot gyors és könnyű leolvasása az állapot jelző LED -nek köszönhetően
yyA 18 V-os 5,0 Ah-s akku töltési ideje 60 perc, 12 V-os aljzattal 90 perc

AL1218G

V TÖLTŐ

yyGyors

Műszaki adatok
Műszaki adatok

AL1218G
Akkumulátor típusa

Li-ion, NiCd, NiMH

BLK1218

Töltési tartomány

12 - 18 V

Akkumulátor típusa

Li-ion

Töltési idő

60 perc

Cikkszám

4932451538

Cikkszám

4932352528

EAN kód

4002395146352

EAN kód

4002395371860

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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BSB 14C

14,4 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yy3

yyKompakt

yyErőteljes

yyAz

fokozatú funkció váltó
háznélküli motor 50 Nm maximális nyomatékot szolgáltat
yyKét sebesség: 0–400/0–1500 ford/perc
yyFIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

BS 14C

fúrócsavarozó, csupán 186 mm hosszú
erőteljes, új háznélküli motor max. 50 Nm nyomatékot biztosít
yyKét sebesség: 0 - 400 ford/perc / 0 - 1500 ford/perc
yyFIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BSB 14C LI-202C

BS 14C LI-202C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Töltő

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

45/13/14

Töltő

40 perc

Max. ütésszám (ütés/perc)

19.500

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

45/13

Tokmány mérete (mm)

1.5 - 13

Tokmány mérete (mm)

1.5-13 mm

Max. nyomaték (Nm)

50

Max. nyomaték (Nm)

50

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400/0 - 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400 / 0 - 1500

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

1.7

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935443974

Cikkszám

4935443971

EAN kód

4002395136025

EAN kód

4002395135653

14,4 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 14G3

14 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

yyKompakt

yy36

yyAz

(190 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
Nm maximum nyomaték
yyKét sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszámmal
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yy13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
yy3 fokozatú funkcióváltó
yyLED - a munkaterület megvilágításához és beépített töltésszintjelző
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

BS 14G3

(180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
akár 36 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszám
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yy13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal (csak a 202C verziónál)
yyBeépített töltésszintjelző (csak a 202C verziónál)
yyLED - a munkaterület megvilágításához (csak a 202C verziónál)
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

Műszaki adatok
BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

2.0

BSB14G3 LI-202C

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátor típusa

Li-ion

Töltő

60 perc

80 perc

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

13

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

32

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

32/13

Tokmány mérete (mm)

0.8 - 10

2.0 - 13

Max. nyomaték (Nm)

36

Max. nyomaték (Nm)

32

36

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-400 / 0-1700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400 / 0 - 1700

0 - 400 / 0 - 1700

Súly akkumulátorral (kg)

1.26

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

1.2

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451532

Cikkszám

4935451092

4935451093

EAN kód

4002395145690

EAN kód

4002395811182

4002395811199

Műszaki adatok

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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12 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 12G3

12 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

yyLevehető tokmányrendszer, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a 25 mm-es biteket a befogásban tartsa, amíg a tokmány a gépen van

yy32

yyKifejezetten kompakt fúrócsavarozó: 192 mm hosszú tokmánnyal/155 mm hosszú tokmány nélkül

(188 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yy10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
yy3 munkamód választó - könnyű használni a különböző funkciók között
yyAz új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért
yyBeépített LED és töltésszintjelző

BBS 12C2

yyLED lámpa szürkület fokozattal - lehetővé teszi a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
yyÖvcsipesz a könnyű szállításért
yyBeépített töltésszintjelző
yyNagy nyomaték – 32 Nm az alkalmazások széles választékához
yyA pozicionált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatékszint vagy a fordulatszám állítására
yyTeljesen fém bolygókerekes hajtómű és fém hajtóműház a maximális tartósságért
yyKompatibilis és sokoldalú
yyA tokmány rögzítése a sarokfúrófejhez a megfelelő szögben történő fúráshoz
yyKiváló az olyan alkalmazásokhoz, melyek igénylik az előfúrást
yy25 mm-es bitek befogásban tartása, mialatt a tokmányt eltávolítja

Műszaki adatok

yyMiután kifúrta a lyukat,

húzza ki a tokmányt, hogy eltávolítsa a csavart. Nincs szükség két fúróra!

Műszaki adatok

BSB 12G3 LI-202C
Akkumulátor típusa

Li-ion

BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Töltő

80 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Töltő

40 perc

40 perc

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

20/10

20/10

Tokmány mérete (mm)

0.8 - 10

Max. nyomaték (Nm)

32

32

Max. nyomaték (Nm)

32

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 350

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1500

Alaptartozék

Cserélhető tokmány, csavarozó bit,
övcsipesz

Cserélhető tokmány, pozicionált csavarozó
fej, csavarozó bit, övcsipesz

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

1.2

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámtáska

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451531

Cikkszám

4935446693

4935446382

EAN kód

4002395145683

EAN kód

4002395136377

4002395136131

12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BS 12G3

12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

(180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
akár 32 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyKét sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
yy24 fokozatú nyomatékállítás
yy10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
yyAz új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít (csak a 202C
verzió)
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

yyKompakt

yyAz

yyBeépített

Műszaki adatok

Műszaki adatok

ütvefúró-csavarozó csupán 192 mm hosszú
töltésszintjelző
yyÖvcsipesz
yy2-sebességes hajtómű az alkalmazások széles választékához
yyTeljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért
yyFIXTEC 10 mm-es kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
yyKapcsoló változtatható sebességgel
yy3 fokozatú üzemmód kapcsoló – könnyű használat az alkalmazások között
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért
yyNagy nyomaték 32 Nm (2,0 Ah)/40 Nm (4,0 Ah) az összes csavarozási alkalmazáshoz

BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Töltő

60 perc

80 perc

Töltő

40 perc

80 perc

Max. nyomaték (Nm)

30

32

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)

20/10/10

20/10/10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. ütésszám (ütés/perc)

22.500

22.500

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Tokmány mérete (mm)

10

10

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Max. nyomaték (Nm)

32

40

Tokmány mérete (mm)

0.8 - 10

0.8 - 10

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

1.4

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Cikkszám

4935451090

4935451091

Cikkszám

4935443964

4935446696

EAN kód

4002395811168

4002395811175

EAN kód

4002395135622

4002395136384

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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ÚJ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BS 12C2 NEW

12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

kompakt fúrócsavarozó
fokozatú nyomatékállítás
yyKétsebességes hajtóműház az alkalmazások széles választékához
yyBeépített töltésszintjelző
yyÖvcsipesz
yyFIXTEC 10 mm-es tokmány
yyElektronikus kapcsoló állítható sebességfokozattal
yyBeépített LED
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

yyCsak

yy23

yy115

Műszaki adatok

Műszaki adatok

163 mm hosszú, szuperkompakt és erőteljes ütvecsavarozógép
Nm nyomaték
yyIpari magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
yyBeépített töltésszintjelző
yy1/4˝ hatszög bitbefogás
yyErgonómikus soft-grip kialakítás
yyÚj 3 sugarú LED a munkafelület teljes megvilágításáért
yyÖvcsipesz
yyPRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

BS 12C2 Li-202C New

BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

2.0

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltő

30 perc

40 perc

40 perc

Töltő

−

40 perc

Max. fúrási átmérő fában (mm)

20

20

20

Max. nyomaték (Nm)

115

115

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2000

0 - 2000

Max. nyomaték (Nm)

34

34

34

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Szerszám befogás

1

1

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Kiszerelve

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Szerszámkoffer

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935448464

4935448465

4935443916

Cikkszám

4935446702

4935443965

EAN kód

4002395259380

4002395259397

4002395135585

EAN kód

4002395136407

4002395135639

12 V SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BSS 12C

BS 12C

/4˝ Hex

12 V AKKUMULÁTOROS KOMBIKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyCsak

yyL

yyBeépített

yy0,9

161 mm hosszú, kompakt fúrócsavarozó
töltésszintjelző
yy17 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
yyTartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
yyFIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
yyElektronikus kapcsoló, változtatható sebességgel
yyBeépített LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
yyTúlterhelésvédelem
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért

/4˝ Hex

BBH 12

formájú SDS kalapács fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz akár 13 mm-es betonban is
J ütőenergia kimagasló teljesítményt biztosít
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
yyBeépített töltésszintjelző
yyFém hajtóműház a megnövelt tartósságért
yyBiztonsági kuplung a felhasználó védelméért
yyA PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor
tartósságáért
yyCsavarozó bit adapterrel szállítva

Műszaki adatok
Műszaki adatok

BBH12-0

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-401C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

2.0

4.0

4.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

1.5

Töltő

−

40 perc

80 perc

80 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

1

2

Töltő

30 perc

30 perc

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton
(mm)

10/8/13

10/8/13

10/8/13

10/8/13

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

20/10

20/10

Ütés energia (EPTA)(J)

0.9

0.9

0.9

0.9

Max. nyomaték (Nm)

18.5

18.5

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 575

0 - 575

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

1.8

1.8

Kiszerelve

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935433901

4935433902

Cikkszám

4935446699

4935443968

4935443991

4935443988

EAN kód

4002395126347

4002395126354

EAN kód

4002395136391

4002395135646

4002395135721

4002395135714

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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12 V GIPSZKARTON CSAVAROZÓ

BTS12C

Jellemzők

AKKUMULÁTOROS LÁMPA

BLL 12 C

Jellemzők
yyKiváló

yyKönnyű

és kicsi gipszkartoncsavarozó csupán 1,5 kg és 254 mm hosszú
motor 4000 percenkénti fordulatszámmal
yyRögzíthető kapcsoló a kényelmesebb munkavégzésért
yyMélységállító vezetőhüvely a kivánt mélységszint beállítása +/- 5 mm
yyGyors csatlakopzású 1/4˝ Hex tokmány lehetővé teszi a gyors bitcserét
yyEgyedi cellafigyelő rendszer
yyTöltésszintjelző
yyErősfényű LED a munkaterület megvilágításáért
yyÖvcsipesz, a könnyű és gyors tárolásért

erő/súly arány
hosszú működési idő a Pro lítium-ion akkumulátorral

yyKiemelkedően

yyErőteljes

Műszaki adatok
BTS12C-0

BTS12C LI-202C

BTS12C LI-302C

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

2,0 Ah

3,0 Ah

Töltő

−

40 perc

60 perc

Max. nyomaték (Nm)

3 Nm

3 Nm

3 Nm

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000 rpm

4000 rpm

4000 rpm

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Szerszám befogás

1

1

1

/4˝ Hex

Fényforrás típusa

LED

Facsavarok (mm)

55 mm

55 mm

55 mm

Akkumulátor élettartam (folyamatos üzem) (óra)

9 (1.5ah)

Kiszerelve

Karton

Karton

Karton

Súly akkumulátor nélkül (kg)

0.23

Cikkszám

4935459624

4935459625

4935459626

Cikkszám

4932352162

EAN kód

4058546027964

4058546027971

4058546027988

EAN kód

4002395368150

/4˝ Hex

/4˝ Hex

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Műszaki adatok
BLL 12C

LMG 50

3,6 V RÚDCSAVAROZÓ

Jellemzők

Jellemzők

yy‘‘Point

yyEgyenes

and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb
használatával
yyTerület, térfogat, magasság és szélesség mérése
yy3 típusú Püthagorasz
yyNagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD kijelző, automatikus fehér háttérrel
yyKihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
yyAz utolsó 10 mérés tárolása
yyIP54 víz és pornak ellenálló
yyRendkívül vékony lézeres távolságmérő
yyGumiborítás a kiváló tartásért
yyNagy kiemelkedő gombok
yyÖvcsipesz segítségével könnyen tárolható, zsebben elfér
yyÖsszeadás/kivonás funkció a területek és térfogatok méréséhez
yy3 pontban történő mérés: hátulról, elölről és a sarkokban
yyKözvetlen felületmérés

SE 3.6

vagy pisztolyformába állítható fogantyú
- fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
yyErgonómikus, modern design
yy2- sebességes hajtóműház
yy1/4 “ hatszög bitbefogás
yy10

Műszaki adatok
Műszaki adatok

SE 3.6 LI-152C
Akkumulátor típusa

Li-ion

LMG 50

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Méretek (mm)

109 x 40 x 32

Töltő

30 perc

IP osztály

IP 54

Max. fúrási átmérő alumínium/fa

5/6

Max. mérési tartomány (m)

50

Max. nyomaték (Nm)

6.5

Püthagorasz funkció

3 pontos

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

200/600

Hőmérséklet tartomány (°C)

-10°C-tól + 50°C-ig

Súly akkumulátorral (kg)

0.6

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935447680

Cikkszám

4935413165

EAN kód

4002395294275

EAN kód

4002395197538

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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12 V MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM

BMT12C

VEZETÉKES MULTIFUNKCIÓS GÉP

Jellemzők

Jellemzők

yyA

yySzerszám

yyA

yyNagy

12 V-os multifunkcionális szerszám igazi megoldás a professzionális felhasználók problémáira
20 000 művelet/perc révén mindenféle faanyaggal dolgozhat
yySebességkapcsoló (1– 6) a tökéletes sebességszabályozáshoz
yyRögzítő kapcsoló a még nagyobb kényelemért, így nincs szükség arra, hogy folyamatosan nyomást
gyakoroljon a szerszámmal
yyA kulcs nélküli fűrészlapcsere gyors és egyszerű megoldás
yyOszcilláció 1,5° balra//1,5° jobbra a sima vágási felületekért
yyTöltöttségjelző, hogy tisztában legyen a még fennmaradó energiával

OMNI 300

nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
yyEgy kézzel használható
yyLED fény a munkaterület megvilágítására
yyHálozati gép, 230 V

Műszaki adatok
OMNI 300 KIT1

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény (W)

300

Akkumulátorral együtt szállítva

0

BMT12C-0

BMT12C LI-152B

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20,000

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

1.5

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

2.0

Töltő

−

30 perc

Alaptartozék

1 x multitool fej, tartozékok

Alaptartozék

1x multitool fej, tartozékok

1x multitool fej, tartozékok

Kiszerelve

Szerszámtáska

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20.000 opm

20.000 opm

Cikkszám

4935431790

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

EAN kód

4002395194995

12 V MULTIFUNKCIÓS GÉP

Nem kompatibilis Omni Pro tartozékokkal

OMNI 12C

KULCSNÉLKÜLI OMNI MULTITOOL FEJ

Jellemzők

Jellemzők

yyKiváló

yyAlkalmazás:

ergonómiát biztosít a felhasználónak. Nagyon könnyű, kompakt géptest kiváló a szűk helyeken végzett
feladatokhoz
yySzerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
yyNagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal

OMNI - MTX

vágás, vakolat eltávolítás, csiszolás, polírozás
fűrészlap csere, nincs szükség imbuszkulcsra a gyors és könnyű cseréhez
yyTeljesen fém fejkialakítás a hosszabb élettartamért
yyA piacon elérhető legtöbb fűrészlaphoz megfelelő adapterrel szállítva
yyKulcsnélküli

Műszaki adatok
OMNI 12C LI-152BKIT1

OMNI 12C LI-152BKIT2

OMNI 12C LI-152BKIT3

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.5

1.5

1.5

Töltő

30 perc

30 perc

Alaptartozék

1 x multifej, tartozékok

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20,000

30 perc
1 x multi fej, 1 x
1 x multi fej, 1 x sarokfúró
szúrófűrész fej,
fej, tartozékok
tartozékok
20,000
20,000

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

2

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

2° / 2°

Kiszerelve

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20.000

Cikkszám

4935440765

4935440770

4935440780

Cikkszám

4935446707

EAN kód

4002395134809

4002395134816

4002395134830

EAN kód

4002395136414

18 V MULTIFUNKCIÓS GÉP

Műszaki adatok
OMNI - MTX

OMNI 18C

OMNI MULTI FEJ

Jellemzők

Jellemzők

yyMég

yyAlkalmazások:

több erőt és hosszabb működési időt biztosít, mint a 12 voltos alapgép, megtartva az akkumulátoros
gépek előnyét
yySzerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
yyNagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal

OMNI-MT

fűrészelés, habarcs eltávolítás, csiszolás, vágás, polírozás

Műszaki adatok
OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

1.5

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20,000

20,000

Töltő

−

30 perc

Alaptartozék

1 x multi fej, tartozékok

1 x multi fej, tartozékok

Kiszerelve

−

Szerszámtáska

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

1.5

Cikkszám

4935440645

4935440644

Cikkszám

4935440700

EAN kód

4002395134649

4002395134632

EAN kód

4002395134717

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

Műszaki adatok
OMNI-MT

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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OMNI - RT

OMNI SAROKFÚRÓ FEJ

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

yyAlkalmazás:

új OMNI RT fej megoldást nyújt a profi felhasználók számára, megkönnyíti a tiszta és precíz bemerülű
vágást gipszkartonba. Pontos vágás szinesfémbe, kis és precíz csiszoló munkákhoz
yyAkár 24000 percenkénti fordulat a tiszta vágásokhoz minden anyagban
yyÁllítható mélységmérő, kiváló irányítás
yyTöbbfunkciós mélységmérő: egyik végén mélységmérő, a másik végén kulcs a bitek cseréjéhez. Könnyű és
gyors megoldás
yyA 3,2 mm-es befogás megfelel a piacon elérhető legtöbb tartozékhoz. Fűrésztárcsa fém vágásához.
Csiszolókorong fához. Fúrószár gipszkartonhoz.

yyEgyhüvelyű

OMNI-RAD

fúrás fába, fémbe, műanyagba, rögzítés/csavarozás
10 mm-es tokmány

Műszaki adatok

Műszaki adatok

OMNI-RAD
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

18/10

OMNI - RT

Max. nyomaték (Nm)

12

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

24.000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 550

Befogógyűrű mérete (mm)

3,175

Facsavarok (mm)

4

Cikkszám

4935451311

Cikkszám

4935440705

EAN kód

4002395151295

EAN kód

4002395134724

OMNI SZÚRÓFŰRÉSZ FEJ

OMNI-JS

OMNI RACSNIS CSAVARKULCS FEJ

Jellemzők

Jellemzők

yyAlkalmazás:

vágás fában, laminált fába, fémlemezbe és műanyagba
yyKulcsnélküli fűrészlapcsere
yyBeépített porelvezetés
yyTeljesen fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
yy15 mm lökethossz a tiszta és gyors vágásokért

yyAlkalmazások:

Műszaki adatok

Műszaki adatok

rögzítés/csavarok kihajtása
befogás
yy28 Nm nyomaték, akár M12 csavarméret
yyAkár 220 percenkénti fordulat jobbra/balra
yy3/8''

OMNI-IR

OMNI-JS

0 - 220

40/6/10

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

15

Szerszám befogás

3

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

Max. nyomaték (Nm)

28

Cikkszám

4935440715

Cikkszám

4935440720

EAN kód

4002395134748

EAN kód

4002395134755

Max. vágási mélység (mm)
Löket hossz (mm)

OMNI SZABLYAFŰRÉSZ FEJ

OMNI-IR

OMNI-RH

OMNI ÜTVECSAVAROZÓ FEJ

Jellemzők

Jellemzők

yyAlkalmazás:

yyAlkalmazás:

yy13

yyGyorskioldó

fém és műanyag csövek vágása, fa (belső, keti és kültéri) vágása, gipszkarton
mm lökethossz és akár 3000 percenkénti löketszám a gyors vágásokért
yyKulcsnélküli fűrészlapcsere a kiváló ergonómiáért

/8˝ négyszög

rögzítés/csavarozás, fúrás fába és fémbe
rendszer a könnyű bit cseréért

Műszaki adatok
Műszaki adatok

OMNI-IH
Max. nyomaték (Nm)

62

OMNI-RH

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3100

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2000

Löket hossz (mm)

13

Szerszám befogás

1

Cikkszám

4935440725

Cikkszám

4935440730

EAN kód

4002395134762

EAN kód

4002395134779

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

/4˝ Hex

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

OMNI-IH

KALAPÁCS
RENDSZEREK
Az AEG nagy teljesítményű fúró-, kombi, véső- és
bontókalapácsok széles választékát kínálja.

KALAPÁCS RENDSZEREK

NAGY TELJESÍTMÉNY,
AMIKOR LEGINKÁBB KELL

29
63

64 KALAPÁCS RENDSZEREK

KALAPÁCS RENDSZEREK 65

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24IXE

FÚRÓKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yy24

yy24

800 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyForgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
yyFIXTEC gyors szerszámcsere rendszer
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
yyForgásirány váltó mechanizmus
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyPótfogantyúval, FIXCTEC adapterrel, kulcsnélküli tokmánnyal, fém mélységmérővel és 4 m kábellel
szállítva

BH 24IE

800 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történõ fúráshoz
yyForgásirány váltó mechanizmus
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyPótfogantyúval, fém mélységmérővel és 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

KH_24_IXE
Leadott teljesítmény (W)

360

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Felvett teljesítmény (W)

800

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/ 13/ 24mm

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/ 13/ 24mm

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

FIXTEC

Igen

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Súly (kg)

2.8

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Súly (kg)

2.8

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451553

Cikkszám

4935451558

EAN kód

4002395144556

EAN kód

4002395145201

SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

BH 24IE

KH 24IE

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yy24

yy26

800 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyForgásirány váltó mechanizmus
yyBiztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
yyForgásirány váltó mechanizmus
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért

KH 26E

800 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyKönnyű vésési funkció
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történõ fúráshoz
yyForgásirány váltó mechanizmus
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyPótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok
KH 24IE

Műszaki adatok

Leadott teljesítmény (W)

360

KH 26E

KH 26XE

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

0 - 1500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Ütés energia (EPTA)(J)

2.5

2.5

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/ 13/ 24mm

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

0 - 4500

FIXTEC

Nem

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/13/26

30/13/26

Súly (kg)

2.8

FIXTEC

Nem

Igen

Szerszám befogás

SDS-Plus

Súly (kg)

2.6

2.8

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451555

Cikkszám

4935428180

4935428910

EAN kód

4002395144570

EAN kód

4002395194360

4002395194681

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28 Super XE

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yy28

yy30

1010 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyKönnyű vésési funkció
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyFIXTEC gyors szerszámcsere rendszer
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz

PN 3500X

750 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyKönnyű vésési funkció
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történõ fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyFIXTEC gyors szerszámcsere rendszer
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyÜtésleállító funkció fában vagy fémben történő fúráshoz
yyPótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsos tokmánnyal, 4 m kábellel szállítva

yy
yySoftgrip

fogantyú a kényelmes használatért
változtatható sebességgel
yyElektronikus túlterhelésvédelem
yyPótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel, 4 m kábellel, kulcsnélküli tokmánnyal szállítva
yyElektronika

Műszaki adatok

Műszaki adatok

PN 3500X

PN 3500

KH 28 Super XE

Felvett teljesítmény (W)

750

750

Felvett teljesítmény (W)

1010

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 970

0 - 970

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Ütés energia (EPTA)(J)

3.4

3.4

Ütés energia (EPTA)(J)

2.8

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4200

0 - 4200

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 5000

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

40/16/30

40/16/30

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/13/28

FIXTEC

Igen

Nem

Súly (kg)

2.8

Súly (kg)

3.6

3.4

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935428190

Cikkszám

4935412210

4935412152

EAN kód

4002395194377

EAN kód

4002395198337

4002395198306

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

BH 26LXE

SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

750 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyForgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyFIXTEC gyors szerszámcsere rendszer
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyBiztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
yyÜtésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
yySzerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal, 4 m
kábellel szállítva

yyErőteljes

yy26

yy7,5

Műszaki adatok

Műszaki adatok

1100 W-os motor
J EPTA ütőenergia
yy40 mm-es fúrási mélység betonba
yyForgásmegállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
yyBiztonsági kuplung védi a kezelőt
yyLágyindítás a precíz indításért
yyEgyenes pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva

KH 5 G

BH 26LXE

BH 26LE

Felvett teljesítmény (W)

750

750

Felvett teljesítmény (W)

1100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1400

0 - 1400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450

Ütés energia (EPTA)(J)

2.7

2.7

Ütés energia (EPTA)(J)

7.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

0 - 4500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3000

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)

30/13/26

30/13/26

FIXTEC

Igen

Nem

Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/
fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]

40/105/65

Súly (kg)

3.1

2.9

Súly (kg)

6.4

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412000

4935412042

Cikkszám

4935418160

EAN kód

4002395197187

4002395197903

EAN kód

4002395133062

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KH 5 G
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SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 E

SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyKiváló

yy40

yyKét

1200 wattos motor
mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyKönnyű vésési funkció
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történõ fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyLágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
yyA szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
yyÜzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
yyEgyenes pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva

MH 5 G

erő-súly arány
fokozatú SDS-Max véső kalapács
yyA vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
yyErős magnézium ház a nagy igénybevételre, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtése
yyAlacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
yySoft grip fő- és pótfogantyú
yyPótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok
Műszaki adatok

KH 5 E
Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 300

Ütés energia (EPTA)(J)

8.5

Felvett teljesítmény (W)

1100

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 2840

Ütés energia (EPTA)(J)

7.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3000

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

16.7

MH 5G

Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/
fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]

40/90/65

Súly (kg)

6.6

Súly (kg)

5.9

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412326

Cikkszám

4935443170

EAN kód

4002395198603

EAN kód

4002395135462

SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

PM 3

SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

720 wattos motor
J ütõenergia az erõteljesebb vésésért
yyVariolock (35 pozíció): kiválasztható a legalkalmasabb vésési szög
yySzerviznyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
yyReteszelhető kapcsoló
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyPótfogantyúval és 4 m kábellel szállítva

yyErőteljes

yy3,6

yy8,5

Műszaki adatok

Műszaki adatok

1200 wattos motor
J ütőenergia a könnyű vésésért
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történõ vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyLágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
yyA szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
yyÜzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
yyD-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva

PM 3

MH 5 E

Felvett teljesítmény (W)

720

Felvett teljesítmény (W)

1200

Ütés energia (EPTA)(J)

3.6

Ütés energia (EPTA)(J)

8.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3650

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 2840

Súly (kg)

3.7

Súly (kg)

6.2

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412541

Cikkszám

4935412361

EAN kód

4002395199044

EAN kód

4002395198795

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

PN 11 E

SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yy20

yy10,5

1700 wattos motor
J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
yy50 mm-es fúrásteljesítmény betonban
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜresjárati sebesség korlátozás
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyBiztonsági kuplung védi a kezelõt és a gépet
yyLágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
yyA szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
yyÖnleoldó szénkefék
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyD pótfogantyúval, egyenes fogantyúval, 6 m kábellel szállítva

MH 7 E

1500 W-os motor
J ütőenergia az erőteljesebb bontó alkalmazásokhoz
yyLágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történõ fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a
forgási sebességet
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyLágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
yyA szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
yyÜzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van

Műszaki adatok

Műszaki adatok

PN 11 E

MH 7E

Felvett teljesítmény (W)

1700

Ütés energia (EPTA)(J)

20

Felvett teljesítmény (W)

1500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

975 - 1950

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 2700

Ütés energia (EPTA)(J)

10.5

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

11.1

Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/
fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]

50/150/80

Súly (kg)

11.8

Súly (kg)

7.3

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412440

Cikkszám

4935459422

EAN kód

4002395198931

EAN kód

4058546010836

SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10 E

Jellemzők
yyErőteljes

1600 wattos motor
J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
yyElektronika változtatható sebességgel
yyÜresjárati sebesség korlátozás
yyAVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentõsen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
yyLágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
yyA szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
yyÖnleoldó szénkefék
yySoftgrip fogantyú a kényelmes használatért
yyD-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva
yy20

Műszaki adatok
PM 10 E
Felvett teljesítmény (W)

1600

Ütés energia (EPTA)(J)

20

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

975 - 1950

Súly (kg)

11.0

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412418

EAN kód

4002395198832
A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

TÖBB ERŐ PONT, AMIKOR
KELL
Az AEG POWERTOOLS a mélyebbre fúrás
képességét kínálja napjaink szakembereinek
kimagasló teljesítményű és megbízható, tartós
ütvefúró választékával.

FÚRÓ VÁLASZTÉK

FÚRÓGÉP
VÁLASZTÉKUNK
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FÚRÓGÉP

BE 750R

EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

és erőteljes 750 wattos motor
előválasztó a kapcsolóban
yyMagas fordulatszám: 3000 fordulat/perc
yyIMB kialakítás a tartósságért
yyKéthüvelyű 13 mm tokmány
yyMikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló fogásért

yyErőteljes

yyFordulatszám

yyFordulatszám

Műszaki adatok

Műszaki adatok

SBE 705 RE

705 wattos motor
előválasztó a kapcsolóban
yyGyors fúrási sebesség: 2800 ford/perc
yyIMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
yyKiváló minőségű 13 mm fém tokmány
yyMikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért

BE 750R

SBE 705 RE

Felvett teljesítmény (W)

750

Felvett teljesítmény (W)

705

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2800

Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)

30/13

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton

30/13/20/15

Tokmány mérete (mm)

1.5 - 13

Max. nyomaték (Nm)

25

Max. nyomaték (Nm)

27

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

1.9

Súly (kg)

1.9

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

Szerszámtáska

Cikkszám

4935449160

Cikkszám

4935442830

EAN kód

4002395245116

EAN kód

4002395247851

FÚRÓGÉP

B4-1050

EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyNégysebességes

fúrógép 32 mm-ig történő fúráshoz.
és 57 mm-es hajtóműnyak, használható mágnestalpas fúróállvánnyal
yyKúp befogás (3-as morze kúp)
yyCsatlakoztatható fogantyú állítható hosszúsággal
yyMelltámasszal, fogantyúval, 4 m kábellel szállítva

yyKompakt

yyMelltámasz

yyFordulatszám

Műszaki adatok

Műszaki adatok

SBE 750 RE

és erőteljes 750 wattos motor
előválasztó a kapcsolóban
yy3000 fordulat percenként
yyIMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
yyMegerősített kéthüvelyű 13 mm tokmány
yyMikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

Felvett teljesítmény (W)

1050

Felvett teljesítmény (W)

750

750

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

220/260/350/420

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

16

16

Max. fúrási átmérő alumínium/fa (mm)

52/32/52

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

20

20

Max. nyomaték (Nm)

200

Max. nyomaték (Nm)

27

27

Szerszám befogás

Morse taper 3

Tokmány mérete (mm)

1.5 - 13

1.5 - 13

Súly (kg)

9.7

Súly (kg)

1.9

1.9

Kiszerelve

−

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámtáska

Cikkszám

4935415000

Cikkszám

4935442850

4935442840

EAN kód

4002395193356

EAN kód

4002395247875

4002395247868

B4-1050

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

76 FÚRÓRENDSZEREK

FÚRÓRENDSZEREK 77

NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E 750 RX ST

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKompakt

és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
62 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
yyIMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
yyKétsebességes hajtóműház szinkronizált sebességváltóval
yyVáltoztatható sebességszabályozás irányváltóval
yySzénkefékhez való könnyű hozzáférés a soft grip bevonat eltávolításával
yyÜtésleállítás fúráshoz
yyFém kulcsnélküli tokmány 13 mm
yySzerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva

yy850

yyA

yy10

Műszaki adatok

Műszaki adatok

SB2E 850 R

wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
mm-el rövidebb, mint a megelőző verzió (teljes hossz 235 mm)
yyNagy kapcsoló fordulatszám előválasztóval
yyNagy fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
yy13 mm-es fém tokmány
yyErgonómikus Softgrip bevonat a kényelmes használatért

SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST

SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

Felvett teljesítmény (W)

750

750

Felvett teljesítmény (W)

850

850

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1200/0 - 3400

0 - 1200/0 - 3400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1000/0 - 3000

0 - 1000/0 - 3000

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton

40/13/22/20

40/13/22/20

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton

40/13/22/20

40/13/22/20

Max. nyomaték (Nm)

62

62

Max. nyomaték (Nm)

56

56

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

Súly (kg)

2.5

2.5

Súly (kg)

2.7

2.7

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412853

4935412839

Cikkszám

4935447360

4935447370

EAN kód

4002395192779

4002395192700

EAN kód

4002395294152

4002395294169

L-FORMÁJÚ ÜTVEFÚRÓ

Ergomax

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyUltrakompakt

és erõteljes 750 wattos ütvefúrógép
ergonómikus forma
yyEltávolítható főfogantyú
yyIMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
yyVáltoztatható sebességszabályozás irányváltóval
yySzabadalmazott FIXTEC rendszer - a tartozékok gyors és egyszerű cseréjéhez
yy2-sebességes, bolygókerekes, szinkronizált hajtómű
yyA közvetlen bitbefogás révén lecsökken a gép súlya, hossza és jobban látható a csavarozás helye
yyÜtésleállítás fúráshoz
yyFém kulcsnélküli tokmány 13 mm
yySzerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva

yy1100

yyEgyedülálló

yyAVS

Műszaki adatok

Műszaki adatok

SB2E 1100 RV

wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
– anti-vibrációs rendszer a kényelmes használatért
yyNagyméretű fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
yy13 mm-es fém tokmány
yyErgonómikus Softgrip kialakítás a kényelmes használatért

SB2E 1100 RV

SB2E 1100 RVZ

Felvett teljesítmény (W)

750

Felvett teljesítmény (W)

1100

1100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1200/0 - 3400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1000/0 - 3200

0 - 1000/0 - 3200

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton

40/13/22/20

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton

40/13/24/22

40/13/24/22

Max. nyomaték (Nm)

58

Max. nyomaték (Nm)

60

60

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

Súly (kg)

2.6

Súly (kg)

2.9

2.9

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935412396

Cikkszám

4935447375

4935447385

EAN kód

4002395198870

EAN kód

4002395294176

4002395294183

Ergomax

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ

DB 1500-2 XE

CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONOZÁSHOZ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yyNagy

yyKompakt,

1500 wattos motor
teljesítményű, 2-sebességes száraz gyémántfúrógép
yyKétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
yyRobosztus felépítés fém hajtóműházzal
yyKétsebességes hajtóműház
yyElektronika lágyindítással a pontos fúrás és a motor túlterhelésének elkerülése érdekében
yyLágyütés funkció
yyFogantyúval szállítva

S 4000 E

720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
nagy sebességű szárazfalazati csavarbehajtó
yyA teljesen fém hajtóműház heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) tartósságot biztosít
yyKönnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
yyIrányváltó mechanizmus
yyErgonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
yy¼˝ hatszög bitbefogás
yyÖvcsipesz
yyMélységmérővel, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

S 4000 E
DB 1500-2XE

Felvett teljesítmény (W)

720

Felvett teljesítmény (W)

1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500/0 - 3000

Drywall screws [mm]

5

Tengelymenet

M 18 x 2.5

Max. nyomaték (Nm)

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

162

Szerszám befogás

1

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

1.4

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935412475

Cikkszám

4935413215

EAN kód

4002395198955

EAN kód

4002395197637

FALHORONYMARÓ

MFE 1500

CSAVARBEHAJTÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yyElektronika,

yyKompakt

1500 wattos motor
termikus túlterhelésvédelem és lágyindítás
yyVáltoztatható és állítható marásmélység
yyVáltoztatható marási szélesség
yyBayonett záras porszívócsatlakozás
yyTengelyretesz
yySzerszámkofferrel, 4 m kábellel, kitörővésővel, pótfogantyúval, elszívó csatlakozással, csavarkulccsal
szállítva

/4˝ Hex

720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
csavarbehajtó magas nyomatékkal önfúró csavarokhoz
yyA teljesen fém hajtóműház tartósságot biztosít
yyKönnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
yyForgásirány váltó mechanizmus
yyErgonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
yy1/4˝ hatszög bitbefogás
yyÖvcsipesz
yy2 db mélységmérővel, 3⁄8˝ és 5⁄16˝ hatszög dugókulccsal, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m
kábellel szállítva

Műszaki adatok
Műszaki adatok

S 2500 E
Felvett teljesítmény (W)

720

MFE 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Felvett teljesítmény (W)

1500

Self tapping [mm]

6

Tárcsa átmérő (mm)

125

Facsavarok (mm)

6

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 9500

Max. nyomaték (Nm)

14

Vágószélesség (mm)

8-26

Szerszám befogás

1

Súly (kg)

4.1

Súly (kg)

1.5

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935413605

Cikkszám

4935413225

EAN kód

4002395192809

EAN kód

4002395197651

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

/4˝ Hex

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

S 2500 E

FÉMMEGMUNKÁLÓ
VÁLASZTÉK

29
81

TELJESÍTŐKÉPESSÉG

FÉMMEGMUNKÁLÁS

Az AEG POWERTOOLS csiszológépek széles
választékát kínálja sokféle teljesítményosztályban
a legkülönfélébb professzionális célokra. A nagy
teljesítményű szerszámok fejlett funkciókkal
biztosítják a könnyű, kényelmes használatot a
legnehezebb körülmények között is.

82 FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS 83

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

KIS SAROKCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

erőteljes 800 wattos motor
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyFém hajtóműház a tartósságért
yyIrányított levegőelvezetés
yyA hajtóműház 90°-onként elfordítható
yy Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyVédett levegőbevezető nyílások
yyTengelyretesz
yyPótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva

yyÚj

yyFeszültség

yyFeszültség

Műszaki adatok

Műszaki adatok

WS 10-115 S

1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyFém hajtómű a tartósságért
yyLapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyOptimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
yyNagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
yyKönnyű súly a legjobb irányításért
yyAVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
yyTengelyretesz
yyAVS rezgéscsökkentett pótfogantyú, kulcs nélkül állítható védőburkolat, alátét, anya, kulcs

WS 8-115S

WS 10-115 S

Felvett teljesítmény (W)

800

Felvett teljesítmény (W)

1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12.000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11.500

Max. vágási mélység (mm)

35

Max. vágási mélység (mm)

35

Tárcsa átmérő (mm)

115

Tárcsa átmérő (mm)

115

Tengelymenet

M14

Tengelymenet

M14

Súly (kg)

1.9

Súly (kg)

2,3

Kiszerelve

−

Kiszerelve

-

Cikkszám

4935451293

Cikkszám

4935451300

EAN kód

4002395150519

EAN kód

4002395150588

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

KIS SAROKCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

erőteljes 800 wattos motor
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyFém hajtóműház a tartósságért
yyIrányított levegőelvezetés
yyA hajtóműház 90°-onként elfordítható
yy Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyVédett levegőbevezető nyílások
yyTengelyretesz
yyPótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva

yyÚj

yyFeszültség

yyFeszültség

Műszaki adatok

Műszaki adatok

WS 10-125 S

1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyFém hajtómű a tartósságért
yy Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyOptimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
yyNagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
yyKönnyű súly a legjobb irányításért
yyAVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
yyTengelyretesz
yyAVS pótfogantyúval, kulcsnélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal

WS 8-125SK

WS 8-125S

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Felvett teljesítmény (W)

1000

1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12.000

12.000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11.500

11.500

Max. vágási mélység (mm)

40

40

Max. vágási mélység (mm)

40

40

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tengelymenet

M14

M14

Tengelymenet

M14

M14

Súly (kg)

1,9

1,9

Súly (kg)

2,3

2.3

Kiszerelve

Szerszámkoffer

−

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451298

4935451296

Cikkszám

4935451302

4935451303

EAN kód

4002395150564

4002395150540

EAN kód

4002395151202

4002395151219

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

84 FÉMMEGMUNKÁLÁS

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S

Jellemzők
yyÚj

1200 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yy Fém hajtómű a tartósságért
yyFeszültség
yy
yyLapos

fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
yyNagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
yyKönnyű súly a legjobb irányításért
yyAVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
yyTengelyretesz
yyAVS pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva
yyOptimalizált

Műszaki adatok
WS 12-125 SK

WS 12-125 S

Felvett teljesítmény (W)

1200

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11.500

11.500

Max. vágási mélység (mm)

40

40

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tengelymenet

M14

M14

Súly (kg)

2,4

2,4

Kiszerelve

Szerszámkoffer

−

Cikkszám

4935451307

4935451306

EAN kód

4002395151257

4002395151240

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE

Jellemzők
yyÚj

1300 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyVáltoztatható sebesség az alacsonyabb fordulatszámért kifjezetten a befejező munkálatokhoz
yyÁllandó fordulatszám a legjobb teljesítményért és magas nyomatékért, még az alacsony fordulatszámot
igénylő alkalmazásoknál is
yyFém hajtómű a tartósságért
yyLapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyOptimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
yyNagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
yyKönnyű súly a legjobb irányításért
yyAVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
yyKitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
yyTengelyretesz
yyAVS pótfogantyúval, kulcs nélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal szállítva
yyFeszültség

Műszaki adatok
WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

Felvett teljesítmény (W)

1300

1300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2.800 - 11.500

2.800 - 11.500

Max. vágási mélység (mm)

40

40

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tengelymenet

M14

M14

Súly (kg)

2,4

2,4

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451309

4935451310

EAN kód

4002395151271

4002395151288
A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 15-125 SX

NAGY SAROKCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

1520 wattos motor
változtatható sebesség, lágyindítás, motortúlterhelés védelem és üresjárati
sebességkorlátozás
yyFIXTEC - Szabadalmaztatott szorítóanya a gyors és könnyed tárcsacseréhez
yyAutomatikusan lekapcsolódó szénkefék
yyLapos fém hajtóműház a munkadarab jó láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
yyEpoxy gyantával bevont álló és forgórészek - csiszolási porral szemben védett a hosszabb
élettartamért
yyÚj, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
yyTengelyrögzítő biztonsági mechanizmussal
yyNagy méretű, biztonságos kapcsoló

yyErőteljes

yyDIGITRONIC®

yyAVS:

Műszaki adatok

Műszaki adatok

WS 24-180 V

2400 wattos motor
pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
yyEpoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
yyA plombált csapágyak kitűnően védettek
yyÚj, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
yyHárom ujjas kapcsoló a könnyű indításért
yyLágyindítás az egyenletes indításhoz
yy4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval,
védőburkolattal szállítva

WS 15-125 SX

WS 24-180 V

Felvett teljesítmény (W)

1520

Felvett teljesítmény (W)

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11.000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8,500

Max. vágási mélység (mm)

35

Max. vágási mélység (mm)

44

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

180

Tengelymenet

M14

Tengelymenet

M14

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

5.3

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935455100

Cikkszám

4935446490

EAN kód

4002395247264

EAN kód

4002395136285

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-180

NAGY SAROKCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő
teljesítményért a különböző alkalmazások során
yyNagyon kompakt kialakítás: 485 mm hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
yyFeszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyLágyindítás az egyenletes indításhoz
yyKitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
yySzénkefék könnyű cseréje
yyKábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva

yyErőteljes

Műszaki adatok

Műszaki adatok

WS 22-230

2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő
teljesítményért a különböző alkalmazások során
yyNagyon kompakt kialakítás: 485 mm-es hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
yyFeszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyLágyindítás az egyenletes indításhoz
yyKitörés ellen védelmet biztosító kulcsos védőburkolat
yySzénkefék könnyű cseréje
yyKábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva

WS 22-180 E

WS 22-180 DMS

WS 22-230 E

WS 22-230 DMS

Felvett teljesítmény (W)

2200

2200

Felvett teljesítmény (W)

2200

2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8,500

8,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6,600

6,600

Max. vágási mélység (mm)

45

45

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Tárcsa átmérő (mm)

180

180

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tengelymenet

M14

M14

Tengelymenet

M14

M14

Deadman kulcs

Nem

Igen

Deadman kulcs

Nem

Igen

Súly (kg)

5.1

5.1

Súly (kg)

5.2

5.2

Kiszerelve

−

−

Kiszerelve

−

−

Cikkszám

4935431690

4935431700

Cikkszám

4935431720

4935431730

EAN kód

4002395194858

4002395194865

EAN kód

4002395194889

4002395194902

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

88 FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS 89

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230 V

Jellemzők

FIXTEC ANYA
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

yyErőteljes

2400 wattos motor
pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
yyEpoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
yyA plombált csapágyak kitűnően védettek
yyÚj, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
yyHárom ujjas kapcsoló a könnyű indításért
yyLágyindítás az egyenletes indításhoz
yy4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval,
védőburkolattal szállítva
yyAVS:

Műszaki adatok
WS 24-230 V
Felvett teljesítmény (W)

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6,600

Max. vágási mélység (mm)

68

Tárcsa átmérő (mm)

230

Tengelymenet

M14

Súly (kg)

5.4

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935446500

EAN kód

4002395136292

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230 GEV

EGYENES CSISZOLÓGÉP

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyNagyteljesítményű,

2400 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő
teljesítményért a különböző alkalmazások során
yyNagyon kompakt kialakítás 515 mm körmérettel és 5,6 kg a legkényelmesebb fogásért
yyFeszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
yyLágyindítás az egyenletes indításhoz
yyKitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
yyAVS: 2 pozícióban állítható pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért és alacsonyabb
vibrációért
yy7 fokozatban állítható pótfogantyú és puha bevonat a kényelmesebb használatért
yySzénkefék könnyű cseréje
yy4 m gumi kábel
yyKulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva

Műszaki adatok

egykezes egyenes csiszológép
változtatható sebességgel
yyÖnleoldó szénkefék
yyNagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
yyCsupán 1,3 kg
yyErgo kapcsoló
yyKulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva
yyElektronika

Műszaki adatok

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 6,600

0 - 6,600

Felvett teljesítmény (W)

500

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 29,000

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Tengelymenet

M14

M14

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

40

Deadman kulcs

Nem

Igen

Max. fúrási átmérő (mm)

20

Súly (kg)

5.6

5.6

Súly (kg)

1.3

Kiszerelve

Szerszámkoffer

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935431765

4935431775

Cikkszám

4935412985

EAN kód

4002395194964

4002395194971

EAN kód

4002395192939

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

GS 500 E

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

GS 500 E
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EGYENES CSISZOLÓGÉP

GSL 600 E

CSISZOLÓGÉP

Jellemzők

Jellemzők

yyElektronika

yy1200

yyHosszú

yyVáltoztatható

változtatható sebességgel
tengely, mellyel könnyen elérhetõek a nehezen hozzáférhetõ helyek
yyDupla csapágyazású tengely az egyenletes forgásért
yyÖnleoldó szénkefék
yyNagy fordulatszámú precíziós hajtómûház
yyCsupán 1,9 kg
yyErgo kapcsoló
yyKulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva

SE 12-180

wattos csiszológép
elektronika a különböző anyagokhoz
yySpeciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális csiszolási fordulatszám biztosításához
yyÖnleoldó szénkefék
yyKülsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
yyTengelyretesz
yyNagy, 3-ujjas kapcsoló
yy4 m kábellel, pótfogantyúval, peremes anyával, flexibilis alaplappal

Műszaki adatok

Műszaki adatok

GSL 600 E

SE 12-180

Felvett teljesítmény (W)

600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 29,000

Felvett teljesítmény (W)

1200

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1,800 - 4,800

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

40

Tárcsa átmérő (mm)

180

Max. fúrási átmérő (mm)

20

Tengelymenet

M14

Súly (kg)

1.9

Súly (kg)

2.5

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935412965

Cikkszám

4935412279

EAN kód

4002395192946

EAN kód

4002395198481

POLÍROZÓGÉP

PE 150

FÉMDARABOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yy1200

wattos polírozó
elektronika a különbözõ anyagokhoz
yySpeciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális polírozási fordulatszám biztosításához
yyAutomatikusan lekapcsolódó szénkefék
yyKülsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
yyTengelyreteszelés
yyNagy, 3-ujjas kapcsoló
yy4 m kábellel, pótfogantyúval, borítással, alaplappal szállítva

yyErőteljes

yyVáltoztatható

yy-

Műszaki adatok

Műszaki adatok

SMT 355

2300 wattos motor
45°/0°/45° fokos ferdeszög gyorsbeállítás
yyTengelyretesz a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
yyFelhasználó védelme a szikrával szemben
yyNagy védőburkolat a nagyobb biztonságért
yyFedélzeti csavarkulcs tárolás
yyGumitalp a nagyobb stabilitásért
yyCserélhetõ szénkefék
yy4 m kábellel, 355 mm vágótárcsával, csavarkulccsal szállítva

SMT 355

PE 150
Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

2300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900 - 2,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3800

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tárcsa méret (mm)

355

Tengelymenet

M14

Befogótüske mérete (mm)

25.4

Súly (kg)

2.1

Súly (kg)

16.5

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935412266

Cikkszám

4935411770

EAN kód

4002395198443

EAN kód

4002395129638

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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KÖRFŰRÉSZ 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 66-2

SZÚRÓFŰRÉSZ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyÚj

yyFerdevágás

yy Szabadalmaztatott

1600 wattos motor
szöge 0-56° fokig, 45° foknál bekattan
yyÖntvény alaplap a tartósságért
yyNagy karok az egyszerű működtetésért
yyMikrobarázdált gumibevonatú fogantyúk
yy4 m kábel
yyPorelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással

STEP 100 X

szúrófűrész, új 700 wattos motorral
FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yy6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
yyKiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
yy Porelszívó csatlakozás
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
yyKulcs nélküli alaplap állítás a sarkokhoz közeli vágásokért és a pontos, akár 45° fokban történő
ferdevágásért
yy4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

STEP 100 X
KS 66-2

Felvett teljesítmény (W)

700

Felvett teljesítmény (W)

1600

Üresjárati löketszám (löket/perc)

1000 - 3200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 5800

Gérvágás tartománya (°)

45°

Gérvágás tartománya (°)

0- 56

Löket hossz (mm)

20

Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]

190/30

Előtolás beállítások

4

Max. vágási mélység 45|90° [mm]

47/64

Max. vágási mélység (mm)

100/10/20

Súly (kg)

4.8

Súly (kg)

2.3

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935446675

Cikkszám

4935451000

EAN kód

4002395136339

EAN kód

4002395136513

55 MM KÖRFŰRÉSZ

KS 55-2

SZÚRÓFŰRÉSZ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyÚj

yyFerdevágás

yy6

1200 wattos motor
szöge 0-50° fokig, 45° foknál bekattan
yyMagnézium alaplap a tartósságért
yyNagy karok az egyszerű működtetésért
yyMikrobarázdált gumi bevonat a fogantyún
yy4 m kábel
yyPorelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással

STEP 100

szúrófűrész, új 700 wattos motorral
különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
yy Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
yyPorelszívó csatlakozás
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
yy4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

STEP 100
KS 55-2

Felvett teljesítmény (W)

700

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati löketszám (löket/perc)

1000 - 3200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 6,100

Gérvágás tartománya (°)

45°

Gérvágás tartománya (°)

0 - 50

Löket hossz (mm)

20

Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]

165/20

Előtolás beállítások

4

Max. vágási mélység 45|90° [mm]

41/54

Max. vágási mélység (mm)

100/10/20

Súly (kg)

3.3

Súly (kg)

2.2

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935446665

Cikkszám

4935451001

EAN kód

4002395136322

EAN kód

4002395136520

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 80

SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

Jellemzők

Jellemzők

yyÚj

yyErőteljes

yy6

yySzabadalmaztatott

szúrófűrész, új 700 wattos motorral
különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
yyKiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
yyPorelszívó csatlakozás
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
yy 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva

ST 800 XE

705 wattos motor
FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yyNégyfokozatú ingaelőtolás
yyVáltoztatható sebességelektronika
yyErgonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
yyPorelvezető csatlakozás
yyA porelszívó tisztán tartja a vágás vonalát
yyAz alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz
yy4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

ST 800 XE
STEP 80

Felvett teljesítmény (W)

705

Felvett teljesítmény (W)

700

Üresjárati löketszám (löket/perc)

600 - 2700

Üresjárati löketszám (löket/perc)

1000 - 3200

Gérvágás tartománya (°)

45°

Gérvágás tartománya (°)

45°

Löket hossz (mm)

26

Löket hossz (mm)

20

Előtolás beállítások

4

Előtolás beállítások

4

Max. vágási mélység (mm)

110/10/25

Max. vágási mélység (mm)

80/10/20

Súly (kg)

2.3

Súly (kg)

2.2

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935451002

Cikkszám

4935412950

EAN kód

4002395136537

EAN kód

4002395192892

MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

PST 500 X

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

440 wattos motor
FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yyLED fény a vágási vonal láthatóságáért
yyIngaelőtolás
yyEgyedülálló kialakítás a szűk, nehezen belátható helyeken történő munkavégzéshez és a könnyű kezelésért
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágás vonalát a nagyobb pontosság érdekében
yyÁttetsző porvédő sapkával, felszakadás gátlóval, 1 x fűrészlappal, 4 m kábellel szállítva

yyErőteljes

yySzabadalmaztatott

yySzabadalmaztatott

Műszaki adatok

Műszaki adatok

600 wattos motor
FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yyNégyfokozatú ingaelőtolás
yyElektronika változtatható sebességgel
yyErgonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
yyAz alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető
ferdevágásokhoz
yy4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal, elszívó csatlakozással szállítva

STEP 1200 BX

PST 500 X
Felvett teljesítmény (W)

450

Felvett teljesítmény (W)

600

Üresjárati löketszám (löket/perc)

3700

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 3000

Gérvágás tartománya (°)

45°

Gérvágás tartománya (°)

45°

Löket hossz (mm)

15

Löket hossz (mm)

26

Előtolás beállítások

1

Előtolás beállítások

4

Max. vágási mélység (mm)

40/6/10

Max. vágási mélység (mm)

110/10/30

Súly (kg)

2.3

Súly (kg)

2.4

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935428260

Cikkszám

4935412819

EAN kód

4002395194315

EAN kód

4002395192694

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 XE

FELSŐMARÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErőteljes

yyErőteljes

yySzabadalmaztatott

yyElektronikus

730 wattos motor
FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
yyNégyfokozatú ingaelőtolás
yyVáltoztatható sebességelektronika
yyLágyindítás
yyBeépített elektronika biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt
yyErgonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
yyPorelszívó csatlakozás
yyA porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
yyÁllítható porelvezető
yyAz alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető
ferdevágásokhoz
yy4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal, elszívó csatlakozással szállítva

OF 2050 E

2050 wattos motor
sebességszabályzó
yyPontosan kalibrálható bemerülő vágás
yyMikro mélységbeállítás
yy3 fokozatba állítható zár a vágási mélység beállítására
yyFüggőleges mélységbeállítási tartomány
yy4 m kábellel, 6/8/12 mm-es befogópatronnal, kulccsal, párhuzamvezetővel, 4 db vezető lappal, porelszívó
adapterrel szállítva

Műszaki adatok
Műszaki adatok

STEP 1200 XE
Felvett teljesítmény (W)

730

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 3000

Gérvágás tartománya (°)

45°

Felvett teljesítmény (W)

2050

Löket hossz (mm)

26

Befogógyűrű mérete (mm)

6/ 8/ 12

Előtolás beállítások

4

Bemerülési tartomány (mm)

66

Max. vágási mélység (mm)

135/10/30

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 20,000

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

6.2

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935412878

Cikkszám

4935403665

EAN kód

4002395192762

EAN kód

4002395125869

KOMBI FELSŐMARÓ

OF 2050 E

MF 1400 KE

GYALU

Jellemzők

Jellemzők

yy2

yyErőteljes

yyLágyindítás

yyJobb

maró egyben a maximális rugalmasságért mindenfajta alkalmazáshoz
a hirtelen visszarúgás megelõzéséért
yyKonstans elektronika, mely biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt is
yyElektronika változtatható sebességgel, ideális a különbözõ anyagok széles választékához
yyNagyméretű softgrip fogantyúk a csökkentett vibrációért és a nagyobb kényelemért
yyLapos motorház kialakítás beépített gumitalppal a kényelmes fordított (fejjel lefelé) bitcseréért,
tengelyretesszel
yyMennyiségi patron- és befogás kialakítás minimalizálja a kiugrást
yyBeépített LED a nem párhuzamos munkafelületek megvilágítására
yyFüggőleges mélybeállítási tartomány a legnagyobb kényelemért
yy5 db vezető lappal, 3 db porelszívó adapterrel, párhuzamvezetővel, 2 db befogógyűrűvel (8/12 mm), 2 db
kulccsal, kör- és ovális alaplappal szállítva

PL 750

750 wattos motor
és bal oldali forgács elvezetés a kényelmesebb munkavégzésért
yyTávtartó papucs, védi az alaplapot, a kést és a munkafelületet
yy0,2 mm fokozatban állítható gyalulási mélység a maximális pontosságért
yyGyalulási mélység kijelzõ
yy2 db gyalukéssel, élvezetővel, porzsákkal, kulccsal szállítva

Műszaki adatok

Műszaki adatok

PL 750
MF 1400 KE

Felvett teljesítmény (W)

750

Felvett teljesítmény (W)

1400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

17,000

Befogógyűrű mérete (mm)

8 / 12

Max. vágási mélység (mm)

2

Bemerülési tartomány (mm)

64

Vágószélesség (mm)

82

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10.000 - 23.000

Falc mélység (mm)

12

Súly (kg)

5.7

Súly (kg)

2.9

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935411850

Cikkszám

4935419140

EAN kód

4002395193295

EAN kód

4002395130481

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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SZABLYAFŰRÉSZ

US 900 XE

MAROKFOGANTYÚS DELTACSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErõteljes

yyRendkívül

yyIngaelõtolás,

yyKiváló

900 wattos motor, a különbözõ anyagokban való gyors vágásokért
19 mm-es lökethosszal az erõteljesebb és gyorsabb vágási folyamatokért
yySebesség szabályozása (0–3500 löket/perc) kifejezetten a felhevült anyagokhoz
yyFIXTEC – a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
yy24%-kal könnyebb, mint más fűrészek, a jobb irányítás érdekében
yyEgy kézzel történő fűrészlap behelyezés
yySoft grip fogantyú, a jobb ergonómiáért
yy4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva

FDS 140

kompakt 260 wattos rezgõcsiszoló
a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
yyDeltacsiszoló alaplap a sarkokban történő csiszolásért
yyTépőzár a kényelmes papírcseréért
yyMagnézium alaplap a nagyobb stabilitásért és kevesebb vibrációért
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yyPuha fogantyú bevonat - Softgrip
yy4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (60, 80, 120-as), alátétekkel, deltacsiszoló alaplappal és porzsákkal
szállítva

Műszaki adatok
Műszaki adatok

FDS 140
Felvett teljesítmény (W)

260

US 900 XE

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

14.000

Felvett teljesítmény (W)

900

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

20.000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3500

Oszcillációs átmérő (mm)

1.6

Löket hossz (mm)

19

Csiszolótalp mérete (mm)

115 x 140

Súly (kg)

2.9

Súly (kg)

1.5

Kiszerelve

Szerszámtáska

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935419610

Cikkszám

4935416090

EAN kód

4002395193806

EAN kód

4002395129768

SZABLYAFŰRÉSZ

US 1300 XE

REZGŐCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErõteljes

1300 wattos motor
a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
yyVáltoztatható sebességkapcsoló a vágás ellenőrzése és hatékonysága érdekében
yyÁllítható saru a hosszabb fűrészlap élettartamért
yyErgonomikus soft grip fogantyú a még kényelmesebb használatért
yyA fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
yy4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva

yyErőteljes

yyFIXTEC

yyVáltoztatható

Műszaki adatok

Műszaki adatok

FS 280

500 wattos motor
sebesség a kiváló megmunkálásért
yyPraktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
yyPorelszívás, porgyűjtő zsákkal vagy porszívóval
yy4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (80, 120, 240-es szemcsemérettel), porgyűjtő zsákkal és mellső
pótfogantyúval szállítva

FS 280

US 1300 XE
Felvett teljesítmény (W)

1300

Felvett teljesítmény (W)

500

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

14.000 - 26.000

Löket hossz (mm)

30

Csiszolótalp mérete (mm)

115 x 280

Súly (kg)

3.8

Súly (kg)

3.0

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935413235

Cikkszám

4935419280

EAN kód

4002395197675

EAN kód

4002395133116

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 150 ES

SZALAGCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyKombinált

forgó és oszcilláló mozgás az anyageltávolítás ellenőrzéséért
sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
yyLágyindítás és beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
yyEgész testes zárt tolókapcsoló a megbízhatóság és könnyű használat érdekében
yyPraktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yyÖntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
yyMikrobarázdált gumibevonat a fogantyún
yy4 m kábellel, 3 db 80-as csiszolópapírral, porzsákkal, pótfogantyúval szállítva

yyErőteljes

yyVáltoztatható

yyElektronikus

Műszaki adatok

Műszaki adatok

HBS 1000 E

1010 wattos motor
sebességszabályozás az optimális eredmény érdekében
yySzorítókar a csiszolószalag könnyű és szerszám nélküli cseréjéhez
yyKülsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
yyÁllító kerék a precíz szalagbeállításért
yyKompakt forma, ideális a sarkok közelében történő csiszoláshoz
yyÖntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yy4 m kábellel, 1 db 80-as csiszolószalaggal, porzsákkal, marokfogantyúval szállítva

EX 150 ES

HBS 1000 E

Felvett teljesítmény (W)

440

Felvett teljesítmény (W)

1010

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000-10,000

Szalag hossza (mm)

533

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

8000-20,000

Szalag sebessége (ford/perc)

240 - 450

Oszcillációs átmérő (mm)

3.2/ 6.4

Csiszoló felület (mm)

75 x 145

Csiszolótalp mérete (mm)

150

Szalag szélessége (mm)

75

Súly (kg)

2.8

Súly (kg)

5.1

Kiszerelve

−

Kiszerelve

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935443290

Cikkszám

4935413205

EAN kód

4002395135479

EAN kód

4002395197613

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 125 ES

SZALAGCSISZOLÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyErgonómikus,

kompakt 300 wattos excentrikus csiszoló
a nehezen hozzáférhetõ helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
yyVáltoztatható sebességkapcsoló
yyBeépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
yyKényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
yyPorelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yySoftgrip fogantyú
yy4 m kábellel , 3 db csiszolópapírral (80, 120, 180-as), porzsákkal szállítva

yyErőteljes

yyIdeális

yyExtra

Műszaki adatok

Műszaki adatok

BBSE 1100

1100 wattos motor
nagy, 100 x 140 mm-es csiszolási felület
yyTeljes hullámú elektronika a szalagsebesség változtatásához
yyÁllító kerék a precíz szalagbeállításért
yyPorelszívás porzsákba vagy porszívóval
yy4 m kábellel, 1 db 100-as csiszolószalaggal, porzsákkal szállítva

BBSE 1100

EX 125 ES
Felvett teljesítmény (W)

300

Felvett teljesítmény (W)

1100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7000 - 12,000

Szalag sebessége (ford/perc)

230 - 400

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

14.000 - 24.000

Szalag hossza (mm)

560

Oszcillációs átmérő (mm)

2,4

Szalag szélessége (mm)

100

Csiszolótalp mérete (mm)

125

Csiszoló felület (mm)

100 x 140

Súly (kg)

1.7

Súly (kg)

5.0

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935416100

Cikkszám

4935413530

EAN kód

4002395129799

EAN kód

4002395199037

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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HŐLÉGFÚVÓ

HG 560

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

Jellemzők

Jellemzők

yy2

yyErőteljes

yy253

yy4800

hőmérséklet fokozat beállítása: 300 / 560° C
/ 420 liter percenkénti levegőáramlás
yyErős ventilátor a folyamatos használatért
yyNagyon könnyű, csupán 0,85 kg
yyRobosztus hűtőventillátor a folyamatos működésért

1800 wattos motor
ford/perc könnyű és pontos vágásokért
yy90 mm-es vágási mélység (62 mm 45° foknál)
yyKettős rögzítésű párhuzamvezető a nagy stabilitásért és pontosságért
yyA túlterhelésvédelem tartósságot biztosít a gépnek
yyLágyindítás
yyBeépített 645 mm hosszú oldalra szerelhető kitámasztó a nagyméretű anyagok vágásához
yyÖsszecsukható állvány kerekekkel és magasságállítással a könnyű mozgatásért és tárolásért
yyA gép felületén elhelyezhetők szerszámok és tartalék fűrészlapok
yy36 fogú TCT fűrészlappal, felszakadásgátlóval, összecsukható állvány kerekekkel, munkadarab tartóval,
kulccsal

Műszaki adatok
Műszaki adatok

TS 250 K
Felvett teljesítmény (W)

1800

HG 560 D

Fűrészlap átmérő (mm)

254 x 30

Felvett teljesítmény (W)

1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4800

Levegő áramlás (l/perc)

253 - 420

Gérvágás tartománya (°)

45°

Hőmérséklet tartomány (°C)

300 / 560

Max. vágási mélység 45|90° [mm]

62/90

Súly (kg)

0.85

Súly (kg)

41.0

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935441015

Cikkszám

4935419265

EAN kód

4002395134991

EAN kód

4002395133093

HŐLÉGFÚVÓ

HG 600

Jellemzők
yyElektronikus

hőmérsékletállítás 90°-től 600°-ig
liter percenkénti levegőáramlás
yyErős ventilátor a folyamatos használatért
yyRendkívül könnyű - 0,9 kg
yyGumírozott felület a gépen a biztonságos álló helyzetben történő használatért
yy345/434

Műszaki adatok
HG 600 V

HG 600 VK

Felvett teljesítmény (W)

2000

2000

Levegő áramlás (l/perc)

345 - 434

345 - 434

Hőmérséklet tartomány (°C)

90 - 600

90 - 600

Súly (kg)

0.9

0.9

Kiszerelve

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4935441025

4935441035

EAN kód

4002395135011

4002395135035
A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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GÉRVÁGÓ

PS 305 DG

GÉRVÁGÓ

Jellemzők

Jellemzők

yyAz

yyA

yyNagy

yyA

erõteljes 1800 wattos motor 4400 percenkénti fordulatot biztosít
vágáskapacitás: 90° foknál maximum 343 mm x 111 mm-es keresztvágás
yy0-47°-os gérvágás beállítás jobbra és balra
yy60°-os ferdevágás jobbra és balra
yyStabil, masszív konstrukció az ipari használathoz
yyEgy kézzel üzemeltethetõ leszorítók a gyors rögzítésért és állításért
yy60 fogas 305 mm-es fűrészlappal szállítva

PS 254 L

motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
yyVágási mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
yyGérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
yyErőteljes 2000 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
yy48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva
yyAutomatikusan rögzíthető lábak a zárak automatikusan rögzítik a lábat, amikor a gérvágó le van zárva

Műszaki adatok
PS 254 L
Felvett teljesítmény (W)

2000

Fűrészlap átmérő (mm)

254

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4500

PS 305DG

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Felvett teljesítmény (W)

1800

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

Fűrészlap átmérő (mm)

305

Max. vágási mélység (mm)

90

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4400

Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)

305

Gérvágás kapacitása balra (°)

60

Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]

90 x 305

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)

90 x 215

Max. vágási mélység (mm)

111

Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]

50 x 305

Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)

343

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)

50 x 215

Súly (kg)

31.0

Súly (kg)

19.5

Kiszerelve

−

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935411570

Cikkszám

4935440670

EAN kód

4002395126002

EAN kód

4002395134687

Műszaki adatok

GÉRVÁGÓ

PS 216 L

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

Jellemzők

Jellemzők

yyA

yy2,3

yyA

yyGyorskioldó

motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
yyFűrészlap mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
yyRögzítő reteszelő lemezzel
yyGérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
yyErőteljes 1500 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
yy48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva

m-ig nyitható
leszorítók
yyÁllítható lábak
yyKis súly: 14 kg
yy180 kg maximum terhelhetőség

Műszaki adatok
PS 216 L
Felvett teljesítmény (W)

1500

Fűrészlap átmérő (mm)

216

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

Max. vágási mélység (mm)

65

Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)

65 x 305

Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]

65 x 305

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)

65 x 215

Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]

36 x 305

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)

36 x 215

Súly (kg)

16.5

Kiszerelve

−

Cikkszám

4935440650

Cikkszám

4935440850

EAN kód

4002395134656

EAN kód

4002395134892

Műszaki adatok
PSU1000

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200 ELCP

A POR MEGADJA MAGÁT!!!

Jellemzők
yyClear

Press rendszerű szűrő tisztítás
porosztályú szűrő
yyPET szűrő, gyapjú porzsákkal
yyVizes/száraz tisztítás
yyVíztúltöltődés elleni védelem
yyKönnyen cserélhető tartozékok
yyDupla falú gyapjú szűrő és porzsák
yyL

Nyomja meg a gombot

ELEKTROMOS CLEARPRESS FILTERES
SZŰRŐRENDSZER

Zárja el a szívónyílást

A nagysebességű levegőáram
tisztítja a szűrőket

Műszaki adatok
AP2-200 ELCP
Felvett teljesítmény (W)

1000

Levegő mennyisége (l/perc)

3600

Max. vákuum (mbar)

210

Tartály kapacitása (ml)

20

Tömlő átmérő (mm)

32

Tömlő hossza (m)

3.5

Súly (kg)

7.5

Cikkszám

4935447460

EAN kód

4002395294190

AP 300 ECP
Leírás

Cikkszám

EAN kód

Szűrő betét.

4932352304

4002395369638

Porzsákok.

4932352307

4002395369669

Porelszívó tömlő- antisztatikus. Hossza 4 m, átmérője 36
mm, készülékadapterrel.

4932352311

4002395369706

Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm,
adapterrel.

4932352312

4002395369713

Leírás

Cikkszám

EAN kód

Szűrő betét.

4932352303

4002395369621

Porzsák 5 db

4932352306

4002395369652

Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm,
adapterrel.

4932352312

4002395369713

AP2-200 ELCP

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu
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VÁLASZTÉK
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AHOL AZ ERŐ ÉS A TELJESÍTMÉNY TALÁLKOZIK

TARTOZÉKOK

Az AEG POWERTOOLS teljes tartozék választékot biztosít
a profi felhasználók számára. A fúrószáraktól egészen a
fűrészlapokig valamennyi tartozék megbízhatóságot nyújt mind
a használatban, mind a teljesítményben.
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POWER SET SDS-PLUS FÚRÓ BIT KÉSZLET

AKKUMULÁTOROK

zzMagas

18 V

minőségű kettős élű karbid hegy 130 fokos éllel
karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
zzKéthornyos spirál a gyors anyagkihordás érdekében
zzKülönleges felületkezelés redukálja az egyenetlenséget és a fúró beakadását a gyorsabb fúrásért és a kopás elleni magas ellenálló képességért
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
zzNémetországban készült
zzA

L1890RHD

L1850R

L1840R

L1830R

L1820R

L1815G

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitása (Ah)

9.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Melyik töltővel használható

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Cikkszám

4932464231

4932451630

4932430170

4932352655

4932430169

4932459425

EAN kód

4058546221768

4002395140978

4002395378319

4002395373130

4002395378302

4058546010867

14.4 V

Bemutató egység (12 x készlet)

SDS-plus fúrókészlet (8 db)

Cikkszám

EAN kód

4932352315

4002395369744

4932352236

4002395368952

Cikkszám

EAN kód

4932352238

4002395368976

4932352239

4002395368983

POWER SET KŐZETFÚRÓ KÉSZLET
zzExtra

éles karbid hegy 130 fokos éllel
vágófelület megakadályozza a fúró beszorulását és az anyag eltávolítását
zzKülönleges ötvözött acélból készült a pontosságért és megbízhatóságért
zzMagas minőségű robosztus és kompakt szett biztonsági zárral

L1430R GEN II

L1420R

L1415R

L1420 G3

L1415 G3

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitása (Ah)

3.0

2.0

1.5

2.0

1.5

Melyik töltővel használható

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 1214 G3

AL 1214 G3

Cikkszám

4932352657

4932430167

4932352656

4932451097

4932451096

EAN kód

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395811236

4002395811229

zzGyémánt

Bemutató egység (6 x készlet)

Falazatfúrók (10 db)

12 V
POWER SET HSS-R (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

L1260

L1240

L1230

L1220

L1215

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitása (Ah)

6.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Melyik töltővel használható

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

Cikkszám

4932459180

4932430166

4932352824

4932430165

4932352658

EAN kód

4002395288557

4002395378272

4002395288557

4002395378265

4002395373161

zzHSS-R

körkörösen hengerelt fém fúrószárak, DIN 338
oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
zz118°-os fúróél
zzSzabvány N típusú spirál kialakítás
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
zzAz

Bemutató egység (6 x készlet)

12 V

3.6 V
L1215 G3

L1220 G3

L1215R

SL 3.6

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitása (Ah)

1.5

2.0

1.5

1.5

Melyik töltővel használható

-

-

AL 9618,BL 1218

LA 036

Cikkszám

4932430365

4932451094

4932451095

4932352969

EAN kód

4002395380268

4002395811205

4002395811212

4002395376278

PowerSet HSS-R fúrószár (19 db)

Cikkszám

EAN kód

4932352240

4002395368990

4932352241

4002395369003

POWER SET HSS-G (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET
zzDIN

338 szabvány szerint
szögű fúróél
zzHagyományos N típusú spirál a gyorsabb forgácskihordásért és a gyorsabb fúrásért
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
zz118°

TÖLTŐK
Akkumulátor típusa

Charging range

Charging time

Cikkszám

EAN kód

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 V

60 min

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

60 min

4932352528

4002395371860

BL 1218 GEN II

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

30 min

4932352659

4002395373178

AL1214 G3

Li-ion

12 - 14 v

30 min

4932451098

4002395811243

LL1230

Li-ion

12 V

30 min

4932352096

4002395367498

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

3.6 V

30 min

4932352097

4002395367504

Bemutató egység (6 x készlet)

Power set HSS-G fúrószár készlet (19 db)

Cikkszám

EAN kód

4932352242

4002395369010

4932352243

4002395369027
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POWER SET HSS-G TIN FÚRÓSZÁR KÉSZLET

POWER SET CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

zzTömör

zzA

zz118°

zzfolyamat

gyorsacélból készült fém fúrók, DIN 338
szögű fúróél
zzHagyományos N típusú spirál kialakítás
zzA titánium-nitrid bevonat 50%-kal növeli a vágási sebességet és 300 %-kal növeli az élettartamot
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban

Bemutató egység (6 x készlet)

COLDfire ® egy speciális edzési eljárás, mely a fémet erősebbé, edzettebbé és tartósabbá teszi. A kryogenikus
nem csupán felületi bevonatot biztosít a csavarozó bitnek, hanem azt teljes kiterjedésében erősíti.
zzA kryogenikus edzési folyamat két lépésből áll, első lépésben a bitet felhevítik 870 fokra, ezután pedig száraz
zznitrogénes légkörben lehűtik -148 fokra. Ennek az eljárásnak a következtében a bit rendkívül tartóssá válik
zz+ 40%-kal erősebb – a bitek vége megtartja formáját és ellenáll a magasabb nyomatéknak
zz+ 45%-kal tartósabb – egy bittel akár 45%-kal is többet is csavarozhatunk
Cikkszám

EAN kód

4932352244

4002395369034
Bemutató egység (6 x készlet)

PowerSet HSS-G TIN fúrószár (19 db)

4932352245

Cikkszám

EAN kód

4932352254

4002395369133

4932352255

4002395369140

4002395369041

Fúró-csavarozó készlet (40 db)

POWER SET FAFÚRÓ KÉSZLET (LIP & SPUR)
POWER SET HSS-R (DIN 338) PROFI BOX FÚRÓSZÁR KÉSZLET

zzKróm-vanádium

acélból gyártva DIN 7487 E szabvány szerint
fúróhegy a precíz középpontozást teszi lehetővé
zzÉles élek tiszta furatokért
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
zzA

zzHSS-R

fúrószárak DIN 338 szabvány szerint
118°-os fúróél
zzAz oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
zzRobosztus fém dobozban
zzSzabvány

Bemutató egység (6 x készlet)

Cikkszám

EAN kód

4932352246

4002395369058
Bemutató egység (10 x készlet)

PowerSet – Fafúrók (LIP & SPUR ) (8 db)

4932352247

POWER SET HSS-G (DIN 338) FÉM FÚRÓ-CSAVAROZÓ KÉSZLET
zzFém

fúrószárak gyorsacélból köszörülve DIN 338 szabvány szerint
118° szögű fúróél
zzHagyományos N típusú spirál kialakítás
zzCsavarozó bitek S2-es acélból
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban

4932352460

4002395371198

4932352459

4002395371181

Cikkszám

EAN kód

4932352464

4002395371235

4932352463

4002395371228

MAXI MIX FÚRÓSZÁR KÉSZLET
zzVegyes

zzSzabvány

méretű fúróbitek fa, fém, vakolat és kő fúrásához (18 db)
fém doboz

zzRobosztus

Bemutató egység (10 x készlet)

PowerSet HSS-G fém fúró-csavarozó (35 db)

EAN kód

4002395369065
PowerSet HSS-R Profi Boksz fúrószár (19 db)

Bemutató egység (6 x készlet)

Cikkszám

Cikkszám

EAN kód

4932352248

4002395369072

4932352249

4002395369089

Maxi Mix fúrószár (18 db)

WB1 SZETT – SAROKCSAVAROZÓ TARTOZÉK 10 DB CSAVAROZÓ BITTEL
zzTartalma:

WB1 és csavarozó bitek: 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 db) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
mm magasságával ideális a szűk nehezen hozzáférhető helyeken
zzMinden géphez használható. Az ¼˝ hatszög befogás közvetlenül a tokmányba csatlakozik, így nem csúszhat meg
zzMágneses ¼˝ hatszög befogás a szabványos ¼˝ hatszög befogású bitekhez
zzAz elvégzendő munkának megfelelően állítható. 360 fokban elfordítható kiváló fogást biztosító fogantyú
zzIpari minőség, 11 Nm nyomatékot szolgáltat és 400 fordulatot percenként
zzErős hajtómű különlegesen edzett acélból
zz30

POWER SET SZÚRÓFŰRÉSZLAP KÉSZLET FÁHOZ ÉS FÉMHEZ
Fa:
zzT144D
zzT101B

– Gyors vágás
– Nagyon tiszta, forgács nélküli vágás

Fém:
zzT118A

– Fémlemezek vágása 1,5–4 mm
– Fémlemezek vágása 3–6 mm
zzJó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
zzT118B

Bemutató egység (6 x készlet)

Cikkszám

EAN kód

4932352252

4002395369119

Bemutató egység (10 x WB1 szett)

Sarokcsavarozó tartozék – WB1 (1 db)
50 darabos - szúrófűrészlap készlet fához és fémhez

4932352253

4002395369126

Cikkszám

EAN kód

4932430174

4002395378357

4932430173

4002395378340
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MAXI BIT KÉSZLET – 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BITEK

SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK 2 ÉLŰ/10 DARABOS CSOMAGOK
zzMagas

Bemutató egység (20 x készlet)

Sarokcsavarozó tartozék bit készlet (10 db)

Cikkszám

EAN kód

4932399494

4002395361144

4932399493

4002395361151

minőségű kettős karbid hegy 130 fokos éllel.
karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
zzKéthornyos geometria a gyors anyagkihordásért.
zzA horony kezelt felülete kiküszöböli a beékelődést, gyorsabb fúrást tesz lehetővé és kopásállóbbá teszi a fúrót.
zzKészült: Németországban
zzA

Ø (mm)

Teljes hossz (mm)

Munkahossz (mm)

Mennyiség

Cikkszám

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

PROFI CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

Bemutató egység (17 x készlet)

10

160

100

10

4932352264

4002395369232

Cikkszám

EAN kód

10

210

150

10

4932352265

4002395369249

4932399496

4002395361168

10

260

200

10

4932352266

4002395369256

12

160

100

10

4932352267

4002395369263

12

210

150

10

4932352268

4002395369270

Power Set SDS Plus 8 db-os fúrószár készlet
5/6/8 x 110 mm és 2x 8/10/12 x 160 mm

4932352236

4002395368952

5 darabos SDS-plus készlet
with Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, point chisel and flat chisel

4932352653

4002395373116

Cikkszám

EAN kód

4932399495

Profi csavarozó bit készlet (17 db)

4002395361175

B

EAN kód

A

SDS MAX 2 ÉLŰ FÚRÓ
FIXTEC ANYA
Szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető tárcsacsere
zzA tárcsák gyors eltávolítás és rögzítése 12 másodeprc alatt
zzCsupán 8 mm vékony, ennek köszönhetően nagyobb tárcsa felület érintkezik az anyaggal
zzKompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, akár 150 mm tárcsa átmérő standard M14 tengelyretesszel
zzIntegrált furatok az anya szabványos kulccsal történő eltávolításához, ha az megszorulna

Ø (mm)

Teljes hossz (mm)

Munkahossz (mm)

Mennyiség

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
4002395373505

zzFIXTEC:

5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

Cikkszám

EAN kód

Bemutató egység (12 x FIXTEC anya)

4932358936

4002395326693

FIXTEC anya

4932358225

4002395325528

28

570

450

1

4932352692

30

570

450

1

4932352693

4002395373512

32

570

450

1

4932352694

4002395373529

B
A

SDS-PLUS VÉSŐK
Leírás

Hossz (mm)

Szélesség (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

Hegyes véső

200

-

1

4932352269

4002395369287

Lapos véső

200

20

1

4932352270

4002395369294

Széles véső

200

35

1

4932352271

4002395369300

4932352272

4002395369317

Cikkszám

EAN kód

Set of 3 SDS-plus chisels
3 darabos SDS-plus véső szett

A

B
B

SDS MAX VÉSŐ
Leírás

Hossz (mm)

Szélesség (mm)

Mennyiség

Hegyes véső

400

-

1

4932352685

4002395373437

Lapos véső

400

25

1

4932352686

4002395373444

A

B

FELSŐMARÓ BITKÉSZLET
Leírás
8 mm-es tengellyel

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

12

4932354236

4002395320639
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75 DARABOS MULTIMIX KÉSZLET – FÚRÓSZÁR ÉS CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET
Cikkszám

FALAZATFÚRÓK

EAN kód

zzKarbid

hegy gyémánt vágófelülettel, 130 fokos éllel. Téglába és légkamrás betonblokkba való fúráshoz.

Ø (mm)
75 darabos multimix készlet - fúrószár és csavarozó bit készletTartalma:
25 mm hosszú
1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 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 5 / 1 x SL 6 /
1 x SL 7 / 1 x SL 8
Mágneses bittartó 1⁄4˝ Hex bitbefogóval
50 mm hosszú
1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8
Dugókulcsok
1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm
HSS-R Fém fúrószárak 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
Fafúró készlet (Lip & Spur)
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
Kúpos süllye sz tőfúró 45° 1⁄4˝ hatszögbefogással
Falazatfúrók
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

Teljes hossz (mm)

Munkahossz (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

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

4002395373284

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

4932352239

4002395368983

B
A

.
10 darabos falazatfúrók

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYŰ BI-METÁL LYUKFŰRÉSZEK ÉS RENDSZERTARTOZÉKOK

50 DB FÚRÓCSAVAROZÓ KÉSZLET
Cikkszám

HSS-G fúrószárak
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
Falazatfúrók
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
Dugókulcs
1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10
Fafúró készlet (Lip & Spur)
1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm
Laposfúró
1 x 16 mm/ 1 x 18 mm
Csavarozó bitek 25 mm
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
50 mm
Mágneses bittartó

4932430411

EAN kód

Ø (mm)

4002395380725

FÚRÓSZÁR KÉSZLET HSS-G KOBALT (DIN 338)
zzNagy

hőellenállású kobaltos gyorsacélból készült fémfúrók; DIN 338. Polírozott kivitel. 135° szögű fúróél, ami jobban központosít.
zz5%-os kobalt tartalom.
zzN típusú spirál normál szögben.
zzMagas ötvöző anyag tartalmú pl.: saválló és hőálló acélokban és fémekben használható.
zzSzín: bronz.

Ø (mm)

Teljes hossz (mm)

Munkahossz (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

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

B

Ø (inch)

Cikkszám

EAN kód

Ø (mm)

Ø (inch)

Cikkszám

/16

4932367244

4002395335947

57

2 1/4

4932367266

4002395336173

/8

4932367245

4002395335954

60

2 3/8

4932367267

4002395336180

14

9

16

5

/4

4932367247

4002395335978

64

2 1/2

4932367268

4002395336197

/32

4932367248

4002395335985

65

2 9/16

4932367269

4002395336203

/16

4932367249

4002395335992

68

2 11/16

4932371580

4002395345250

/8

4932367250

4002395336005

70

2 3/4

4932367271

4002395336227

/16

4932367251

4002395336012

73

2 7/8

4932367272

4002395336234

25

1

4932367252

4002395336029

76

3

4932367273

4002395336241

27

1 1/16

4932367253

4002395336036

79

3 1/8

4932367274

4002395336258

19

3

20

25

21

13

22

7

24

15

29

1 1/8

4932367289

4002395336043

83

3 1/4

4932367275

4002395336265

30

1 3/16

4932367254

4002395336050

89

3 1/2

4932367277

4002395336289

32

1 1/4

4932367255

4002395336067

92

3 5/8

4932367278

4002395336296

35

3

1 /8

4932367256

4002395336074

98

3 7/8

4932367280

4002395336319

38

1 1/2

4932367257

4002395336081

102

4

4932367281

4002395336326

40

1 9/16

4932367258

4002395336098

105

4 1/8

4932367282

4002395336333

43

1 11/16

4932367259

4002395336104

114

4 1/2

4932367284

4002395336357

44

1 3/4

4932367260

4002395336111

121

4 3/4

4932367285

4002395336364

48

1 7/8

4932367262

4002395336135

127

5

4932367286

4002395336371

51

2

4932367263

4002395336142

152

6

4932367288

4002395336395

54

2 1/8

4932367265

4002395336166

Cikkszám

EAN kód

Befogótüske Hex 11 -5/8" x 18 - 1 db

FIXTEC befogótüske 5⁄8˝ x 18 → 11 mm-es
hatszögletű befogótüske 32–152 mm átmérőjű
lyukfűrészhez

4932367421

4002395337422

Befogótüske Hex 9 -1/2"x20 - 1 db

1⁄2˝ x 20 könnyű, tartós Hex 9 befogótüske →
14–30 mm átmérőjű lyukfűrészhez

4932367422

4002395337439

4932367423

4002395337446

4932367424

4002395337453

Hosszú központosító fúró - 1 db
Hosszú központosító fúró - 1 db

A

EAN kód

Hosszú központosító fúró a 4932367421
cikkszámú befogót. való használatra
Hosszú központosító fúró a 4932367422
cikkszámú befogót. való használatra
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SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ
FűrészfoReferencia
Hossz
Mennyiség Leírás
goszszám
(mm)
tás
(mm)

75

3

T 111 C

5

Durva vágás

KÖRFŰRÉSZLAP VEZETÉKES KÖRFŰRÉSZHEZ

Max.
Max.
Max. vágási Max. vágási Max.
Max.
vágási vágási Max. vágási
kapacitás vágási
kapacitás
vágási
kapacitás kapaci- kapacitás
kapacitás laminált for- laminált kapacitás
színes- tás fém alumíniumfában gácslapban padlóban PVC-ben
fémben csőben ban (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

5-60

Cikkszám

4932352144

< 40

EAN kód

4002395367979

4932352145

4002395367986

< 60

4932352146

4002395367993

Gyors, durva vágás

< 60

4932352147

4002395368006

Teljesen tiszta, forgács nélküli

< 30

4932352148

4002395368013

50

1.35

T 101 AO

5

Gyors, tiszta, íves vágás

< 20

75

4

T 244 D

5

Durva íves vágás

75

4

T 144 D

5

75

2.5

T 101 B

5

< 60

< 20

< 60

< 60

<15

< 30

75

4

T 101 D

5

Gyors, tiszta, forgács nélküli vágás

< 45

55

1.2

T 118 A

5

Vékony fémlemezekhez

1.5-4

1.5-4

55

2

T 118B

5

Fém durva vágása

3-6

3-6

3-10

127

20

6

1.8

127

20

40

1.8

160

20

48

2.2

160

20

48

2.2

165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

184

30

24

1.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8

4002395368020

4932352150

4002395368037

165

4932373494

4002395349944

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Cikkszám

EAN kód

4932352534

4002395371921

4932352535

4002395371938

4932352868

4002395375264

4932352869

4002395375271

4932430311

4002395379729

4932430312

4002395379736

4932352874

4002395375325

4932430469

4002395381302

4932430470

4002395381319

KÖRFŰRÉSZLAP AKKUMULÁTOROS KŐRFŰRÉSZHEZ

4932352149

4002395368044

VágószéMDF és Laminált
Furnérlemez
Plaster- Szines- Finom
lesség Betonyp ForgácsMűanyag
farostle- faforgácsés OSB lapok
board fémprofil vágás
lap
(fűrész- lemez
lemez
mez
lap) (mm)

Munkahossz
(mm)

Teljes
hossz
(mm)

4932352151

Fűrészfogak
száma

Teljes
hossz
(mm)

Munkahossz
(mm)

Fűrészfogak
száma

15.8

18

VágószéMDF és Laminált
Furnérlemez
Plaster- Szines- Finom
lesség Betonyp ForgácsMűanyag
farostle- faforgácsés OSB lapok
board fémprofil vágás
lap
(fűrész- lemez
lemez
mez
lap) (mm)
1.5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cikkszám

EAN kód

4932430366

4002395380275

Cikkszám

EAN kód

12 darabos készlet tartóban
12 darabos készlet egy dobozban

FŰRÉSZLAPOK GÉRVÁGÓHOZ

Power Set 50 db-os szúrófűrészlap
50 darabos - szúrófűrészlap készlet fához és fémhez

4932352253

4002395369126

Teljes
hossz
(mm)

Munkahossz
(mm)

Fűrészfogak
száma

VágószéMDF és Laminált
Furnérlemez
Plaster- Szines- Finom
lesség Betonyp ForgácsMűanyag
farostle- faforgácsés OSB lapok
board fémprofil vágás
lap
(fűrész- lemez
lemez
mez
lap) (mm)

216

30

48

2.4

✔

✔

✔

✔

✔

4932430721 - TBC

<attrib a="412" l="37"

254

30

48

3.2

✔

✔

✔

✔

✔

4932430471

4002395381326

254

30

80

3.2

305

30

60

3.2

305

30

96

3.2

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

4932430472

4002395381333

4932430473

4002395381340

4932430474

4002395381357
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FŰRÉSZLAP TÖBBFUNKCIÓS GÉPHEZ

Referencia
szám

Mennyiség

Leírás

Cikkszám

EAN kód

zzAz

univerzális befogásnak köszönhetően az AEG tartozékok a más márkájú multifunkciós gépekhez is
használhatóak.
zzMinden csomag tartalmaz két alátétet
Leírás

150

2.5

S811H

3

Minden féle fához, szöges fához, gipszkartonhoz, színesfémhez, 3–10 mm
alumíniumhoz, műanyagcsövekhez

4932318127

S744D

2

Gyors ívelő vágás 6–100 mm

4932323801

4002395304240

150

4

S644D

2

Gyors fa és műanyagvágás, beszúró fűrészelés, 6–100 mm

4932323800

4002395304233

240

8.5

S1542K

2

kemény fogkialakítás, gyors és durva vágáshoz, pl. 20–180 mm vastagságú nyersfa és tűzifa feldolgozása

4932323804

4002395304271

300

4.2

S1344D

2

Fa tömbök és műanyagok gyors és tiszta vágása, 6–250 mm

4932323802

4002395304257

150

230

450

1.8

Coarse grit

17

S922EF

S922BF

S1130R

-

3

3

2

1

Minden fal vastagságú fémhez 1,5–4 mm között

Minden fal vastagságú fémhez 3–10 mm között

Abrazív, és üvegszál-erősítésű anyagokhoz (poliészterek és epoxy anyagok, melamine), öntöttvas csövekhez

Abrazív anyagokhoz, mint például téglák, lágy csiszoló anyagok

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

➀

4.2

1.4

Max. vágási
mélység (mm)

4002395301959

150

150

Vágószélesség (mm)

UNIVERSAL

Hossz (mm) Fűrészfogosztás (mm)

UNIVERSAL

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

4932354792

4932354789

4932373386

4932430447

4002395324477

4002395324446

4002395348817

4002395381081

Bimetal bemerülő fűrészlap
Alkalmazás: Fa, fém, PVC.
a
Bemerülő vágás fában / acélban / rézben /
alumíniumban.

28

40

1

4932430315

4002395379767

B

Bemerülő fűrészlap
Alkalmazás: Fa, PVC.
Bemerülő vágás puha és keményfába,
b PVC-be.
Süllyesztett vágás fában. Bemerülő vágás
fa méretre
vágásához.

28

40

1

4932430316

4002395379774

➂
B
A

Bemerülő fűrészlap
Alkalmazás: Fa, PVC.
Bemerülő vágás puha és keményfába,
PVC-be.
c
A lap speciális kialakításának köszönhetően
süllyesztett
vágásra alkalmas.
Süllyesztett vágás fában.

9

Süllyesztett fűrészlap
Alkalmazás: Fa, fém, PVC.
Bemerülő vágás tömör fába.
Süllyesztett vágás fába.
d
Vágja az acél / réz / alumínium / fém
csöveket
és a különböző kis átmérőjű profilokat.
PVC csövek méretre ágása.

88

B

40

1

4932430317

4002395379781

A

➃

20

1

4932430319

4.2

-

1

Fagyasztott anyagok vágásához

4932430448

4002395381098

400

4.2

-

1

Fagyasztott anyagok vágásához

4932430449

4002395381104

TARTOZÉKOK
Leírás

Cikkszám

EAN kód

4932373501

4002395351862

A

4002395379804

B

➄
300

➁

A

Fúgakaparó lap
Alkalmazás: Fúga, habarcs, puha csempék.
e
Fúga eltávolítása fali csempék és járólapok
közül.

85

20

1

4932430318

A

4002395379798

9 darabos szett:
2 x bimetal bemerülő fűrészlap
2 x bemerülő fűrészlap 28 mm
f 2 x bemerülő fűrészlap 9 mm
1 x süllyesztett fűrészlap
1 x kaparó kés
1 x fúgakaparó lap

9

4932430314

4002395379750

Alátét készlet:
g Bosch kulcsnélküli többfunkciós géphez
Dremel kulcsnélküli többfunkciós géphez

2

4931441298

4002395872541

B

➅

Xtractor
Az ideális porelvezető megoldás.
Az Xtractor bármilyen 26-41 mm közötti csőmérettel
rendelkező háztartási és ipari porszívóval használható.

✗

✓

➆

CSISZOLÓ TARTOZÉKOK
Leírás

Finomság

h Csiszolótalp

Méretek (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

93х93

1

4932430320

4002395379811

➇

A

B

➈
i 10 darabos szett

6080120

93х93

10

4932430321

4002395379828
A

B
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ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - TÉPŐZÁRAS

POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - TÉPŐZÁRAS

zzPerforált

csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
olvasztott alumínium, félig nyitott.
zzMűgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Leírás

zzSzemcseszerkezet:

Ø (mm)

Magasság
(mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód
Ø

B

Finomság

Méretek (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

60

115 х 107

10

4932352420

4002395370795

80

115 х 107

10

4932352421

4002395370801

120

115 х 107

10

4932352422

4002395370818

240

115 х 107

10

4932352423

4002395370825

Alaplap polírozógéphez

150

Báránygyapjú polírozó korong

150

Polírozó szivacs – kemény

150

Polírozó szivacs – puha

150

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

25

A

ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - SZORÍTÓVAL RÖGZÍTHETŐ
zzPerforált

csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
olvasztott alumínium, félig nyitott.
zzMűgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír
zzSzemcseszerkezet:

Finomság

Méretek (mm)

Mennyiség

Cikkszám

B

EAN kód

60

115 х 140

10

4932352424

4002395370832

80

115 х 140

10

4932352425

4002395370849

120

115 х 140

10

4932352426

4002395370856

240

115 х 140

10

4932352427

4002395370863

A

ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR DELTA CSISZOLÓHOZ – TÉPŐZÁRAS
Finomság

Méretek (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

60

110 х 88

10

4932352925

4002395375837

80

110 х 88

10

4932352926

4002395375844

120

110 х 88

10

4932352927

4002395375851

240

110 х 88

10

4932352928

4002395375868

B

A

ALÁTÉTEK

CSISZOLÓLAPOK – TÉPŐZÁRAS Ø 150 MM – 6 LYUKÚ

Leírás

Ø (mm)

Furat (db)

Cikkszám

EAN kód

Alátét EX 125 ES-hez

125

8

4932352870

4002395375288

Alátét EX 150 ES-hez

150

6

4932352871

4002395375295

zzPerforált

csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához
zzSzemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott
zzMűgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír
Finomság

Ø (mm)

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

40

150

5

4932430454

4002395381159
4002395381166

60

150

5

4932430455

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø
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AKKUMULÁTOROS GÉPEK/
KALAPÁCSOK/FÚRÓGÉPEK/
FÉMMEGMUNKÁLÁS/
FAMEGMUNKÁLÁS/TARTOZÉKOK

AEG POWER TOOLS
P.O. Box 320
D-71361 Winnenden
Germany
Tel.: +49 71 95 12-0
Fax: +49 71 95 12-666

Az AEG POWERTOOLS a hagyományaihoz hűen izgalmas, nagy
teljesítményű, innovatív munkamegoldásokat ígér a ma és a jövő
szakembereinek

www.aeg-powertools.eu/hu-hu

© AEG POWERTOOLS
Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes
bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket,
műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is.
Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért
nem vállal felelősséget.

