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NEJLEPŠÍ VE SVÉ 
TŘÍDĚ Z HLEDISKA 
ŽIVOTNOSTI. 
NEDOSTIŽNÝ A 
PROFESIONÁLNÍ 
VÝKON.
Nejlepší ve své třídě z hlediska délky 
života. Nedostižný a profesionální výkon. 
Jsme připraveni investovat, když jde o 
naši nabídku elektrického nářadí AEG. 
Proto jsme také rozšířili záruční dobu u 
elektrického nářadí. Díky 3leté záruční 
době na veškeré nářadí řemeslníci 
důvěřují životnosti výrobků značky AEG.

AEG je registrovaná ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux.
* Nevztahuje se na akumulátory a nabíječky. Zaregistrujte se do 30 dnů od nákupu. Více informací naleznete na našich webových stránkách.
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Nejkompaktnější nářadí,
které značka AEG doposud
představila. Uživatelé chtějí
produkt, který podává
výkon, který zvládne
dokončit veškeré aplikace,
má dostatečnou odolnost
a kompaktní velikost pro
výdrž na pracovišti a 
nízkou hmotnost pro 
snadné používání.

Nová SUBKOMPAKTNÍ
řada AEG nářadí podává
18V výkon ve velikosti 
12V nářadí.

Základním kamenem subkompaktní řady nářadí 
je nová technologie motoru, která umožňuje, 
aby nářadí bylo velikostně menší a kompaktnější. 
Změnili jsme konstrukci motoru tak, abychom ho 
mohli převrátit dovnitř a tím umožnit většímu počtu 
magnetů generovat vyšší točivý moment. Toho 
jsme dosáhli sice s o 60% menším motorem, ale o 
40% více magnety, které podávají stejný výkon jako 
přechozí 18V řada nářadí, zato v mnohem menším a 
praktičtějším provedení.

Pro více informací navštivte aeg-powertools.eu/ 
cs-cz/campaigns/subcompact-teaser

Bezvýhradně produktivní. Subkompaktní nářadí poskytuje profesionálním 
řemeslníkům kompaktní nářadí, lehké k používání, s bezkompromisním 
výkonem.

Jako součást systému nářadí PRO18V nabízí subkompaktní řada stejně 
neúnavný výkon a prvotřídní výkon v kompaktní velikosti, dovolující 
vám vyměnit Vaší sbírku za menší nářadí bez nutnosti pořízení nového 
akumulátoru či nabíječky.

oproti ekvivalentním 18V AEG produktům
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NOVINKA



BSB 18CBL-0

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

BSB 18BL-0 BSB 18BL LI-602C BSB 18SBL-0 BSB 18SBL-202C

6  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BSB 18BL18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a zkrácenou délku nářadí
yy Dlouhá pouze 202mm pro perfektní ergonomii
yy 140Nm točivý moment s Pro Lithium-Ion HD akumulátorem
yy Extra dlouhá boční rukojeť pro dokonalou manipulaci s nářadím a naprosto bezpečnou práci
yy 2 rychlosti 0-500ot./min. a 0-2000ot./min.
yy 13mm celokovové sklíčidlo s karbidovými hroty pro nejnáročnější použití
yy Nová povrchová vrstva pogumování s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
yy LED světlo na otisk prstu pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BSB 18CBL18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ je ještě výkonnější a vydrží déle v menším nářadí
yy Odnímatelné 13mm ráčnové sklíčidlo pro nejtěžší aplikace
yy 75Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
yy 2 rychlosti 0-550ot./min. a 0-2100ot./min.
yy Dlouhá pouze 151mm bez sklíčidla a se sklíčidlem 193mm
yy ¼˝ šestihranné uchycení pod sklíčidlem, 25mm šroubovací bit může zůstat v uchycení při montáži sklíčidla
yy Mimoosý (offset) a pravoúhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
yy Nová povrchová vrstva rukojeti s pogumovanou mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy Přepínač tří režimů - snadné použití mezi aplikacemi
yy Používá technologii AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
yy Dodávaná s boční rukojetí a 13mm odnimatelným sklíčidlem 

PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ  7

BSB 18SBL18V BEZUHLÍKOVÁ SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

NOVINKAyy Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní technologie motoru podává točivý moment až 65Nm
yy Subkompaktní konstrukce poskytuje uživateli produktivitu a ergonomii
yy Režim s 26.000 příklepy za minutu pro vrtání do betonu a zdiva až do 13mm
yy Lehké nářadí, vážící pouhé 1.3kg s 2.0Ah akumulátorem PRO18V
yy Pouhých 165mm na délku umožňuje nářadí se dostat i do těžko přístupných míst
yy 2 nastavení rychlosti, 0-450ot./min., 0-1750ot./min.
yy 24stupňová spojka pro maximální kontrolu při šroubování
yy 13mm celokovové sklíčidlo
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 6,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 85 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 100 / 13 / 20 100 / 13 / 20

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13

Max. moment (Nm) 140 140

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 500 - 2000 500 - 2000

Max. počet úderů (ú./min) 32.000 32.000

Hmotnost vč. aku (kg) 2,5 2,5

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464099 4935464100

EAN kód 4058546220440 4058546220457

 BSB 18CBL-0 BSB 18CBL LI-502C

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 90 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 45 / 13 / 14 45/13/14

Kapacita sklíčidla (mm) 1,5 - 13 1.5-13

Max. moment (Nm) 75 75

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 550 / 0 - 2100 0-550 / 0-2100

Max. počet úderů (ú./min) 7150 / 27.300 7.150 / 27.300

Hmotnost vč. aku (kg) 1,8 2.1

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935451082 4935459396

EAN kód 4002395811083 4058546010577

 BSB 18SBL-0 BSB 18SBL-202C

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka bez nabíječky 40 min

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13

Max. moment (Nm) 65 65

Max. počet úderů (ú./min) 26.000 26.000

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-450 / 0-1750 0-450 / 0-1750

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4 1.4

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935478456 4935478455

EAN kód 4058546346478 4058546346461



BSB 18C2LI-202C

BSB 18C2X LI-202C

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

BSB 18G4-202CBSB 18G4-0

BSB 18C2BL-0

8  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BSB 18C2 BL18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a zkrácenou délku nářadí
yy Bezuhlíkový motor podává kroutící moment až 65Nm s 4.0Ah akumulátorem
yy Dlouhá pouhých 183mm
yy 2 rychlosti 0-500ot./min. a 0-1950ot./min.
yy Robustní přepínač režimu
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy 13mm celokovové sklíčidlo zaručuje větší odolnost
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BSB 18C2X18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Délka bez sklíčidla pouhých 161mm a se sklíčidlem 206mm
yy 60Nm točivý moment, ideální pro práci v automobilech a motocyklech
yy 2 rychlosti 0-450ot./min. a 0-1800ot./min.
yy Odnímatelné 13mm celokovové sklíčidlo pro větší odolnost a univerzálnost
yy Robustní přepínač režimu
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy Chod vpřed/vzad
yy Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí

PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ  9

BSB 18C218V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Malá, kompaktní a výkonná pro náročné aplikace s vysokým kroutícím momentem
yy Dlouhá pouhých 191mm
yy 60Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
yy 2 rychlosti 0-450ot./min a 0-1800ot./min
yy Robustní přepínač režimu
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy Chod vpřed/vzad
yy 13mm celokovové sklíčidlo pro vyšší trvanlivost
yy Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí

BSB 18G418V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Kompaktní a lehká příklepová vrtačka s krouticím momentem až 60Nm
yy 2stupňová převodovka, 0-500ot./min. a 0-1900ot./min.
yy Režim příklepu poskytuje až 30 400 úderů za minutu pro rychlé vrtání do zdiva
yy Lehké 1.4kg nářadí s PRO18V akumulátorem 2.0Ah
yy 24stupňová spojka pro dokonalou kontrolu při šroubování
yy 13mm profesionální sklíčidlo
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA

 BSB 18C2BL-0 BSB 18C2BL LI-202C BSB 18C2BL LI-402C

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0 4,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2 2

Nabíječka bez nabíječky 40 min 100 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 40 / 13 / 13 40 / 13 / 13 40 / 13 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13

Max. moment (Nm) 65 65 65

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500 / 0 - 1950 0 - 500 / 0 - 1950 0 - 500 / 0 - 1950

Max. počet úderů (ú./min) 25,350 25.350 25.350

Hmotnost vč. aku (kg) 1,8 1,8 2,0

Dodávaný v krabice kufr kufr

Obj. č. 4935472009 4935464096 4935464097

EAN kód 4058546324056 4058546220419 4058546220426

 BSB 18C2X LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 40 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 40 / 13 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. moment (Nm) 50

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 450 / 0 - 1800

Max. počet úderů (ú./min) 23.400

Hmotnost vč. aku (kg) 1,74

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935459424

EAN kód 4058546010850

 BSB 18C2LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 40 min

LED Ano

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 40 / 13 / 14

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 450 / 0 - 1800

Max. moment (Nm) 50

Hmotnost vč. aku (kg) 1,71

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935459722

EAN kód 4058546028947

 BSB 18G4-0 BSB 18G4-202C

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka - 60 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 54 / 13 / 13 54 / 13 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13

Max. moment (Nm) 60 60

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 500 0 - 500

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1900 0 - 1800

Max. počet úderů (ú./min) 30,400 28,000

Hmotnost vč. aku (kg) 1,65 1,7

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935478632 4935478631

EAN kód 4058546348250 4058546348243



BS 18C2X LI-202C

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

BS 18SBL-202C

10  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BS 18CBL18V BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a zkrácenou délku nářadí
yy Dlouhý pouze 176mm pro extrémní kompaktní a pefektně vyvážený vrtací šroubovák
yy 60Nm s 2.0Ah akumulátorem/75Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
yy 2 rychlosti 0-550ot./min. a 0-2100ot./min.
yy Odnímatelné 13mm ráčnové sklíčidlo pro nejtěžší aplikaci a perfektní přenos točivého momentu do příslušenství
yy Nová povrchová vrstva rukojeti s pogumovanou mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
yy LED pro osvětlení místa práce
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Dodávaný s boční rukojetí 

BS 18SBL18V BEZUHLÍKOVÝ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní technologie motoru podává točivý moment až 65Nm 
yy Subkompaktní konstrukce poskytuje uživateli produktivitu a ergonomii
yy Lehké nářadí, vážící pouhé 1.3kg s 2.0Ah akumulátorem PRO18V
yy Pouhých 157mm na délku umožňuje nářadí se dostat i do těžko přístupných míst
yy 2 nastavení rychlosti, 0-450ot./min., 0-1750ot./min.
yy 24stupňová spojka pro maximální kontrolu při šroubování
yy 13mm celokovové sklíčidlo
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA
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BS 18C2BL18V BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a zkrácenou délku nářadí
yy Bezuhlíkový motor podává kroutící moment až 65Nm s 4.0Ah akumulátorem
yy Dlouhý pouhých 176mm
yy 2 rychlosti 0-500/0-1950 ot./min
yy Robustní přepínač režimu
yy LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
yy 13mm celokovové sklíčidlo zaručuje větší odolnost
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BS 18C2X18V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Vyměnitelné sklíčidlo pro různá nastavení nebo šroubování bez sklíčidla pro těžko přístupná místa
yy Délka bez sklíčidla pouhých 158mm a se sklíčidlem 202mm
yy Maximální točivý moment 60 Nm (4.0Ah) poskytuje kompletní výkon
yy 2 rychlosti 0-450ot./min. a 0-1800ot./min.
yy Odnímatelné 13mm celokovové sklíčidlo pro větší odolnost a univerzálnost
yy Robustní přepínač režimu s přemostěním
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí

 BS 18CBL LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 40 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 45 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 1,5 - 13

Max. moment (Nm) 75

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 550 / 0 - 2100 

Hmotnost vč. aku (kg) 1,8

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935448768

EAN kód 4002395294572

 BS 18SBL-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 40 | 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. moment (Nm) 65

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-450 / 0-1750

Hmotnost vč. aku (kg) 1,3

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935472277

EAN kód 4058546339234

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0 4,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka 40 min 80 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 40 / 13 40 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13

Max. moment (Nm) 65 65

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500 / 0 - 1950 0 - 500 / 0 - 1950

Hmotnost vč. aku (kg) 1,7 1,9

Dodávaný v kufr kufr

Obj. č. 4935464094 4935464095

EAN kód 4058546220396 4058546220402

 BS 18C2X LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 30 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 45 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla Removable

Max. moment (Nm) 60

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 450 / 0 - 1800

Hmotnost vč. aku (kg) 1,7

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935459423

EAN kód 4058546010843



BSS 18B6-0

BSS 18SBL-0

BS18C2 LI-202C

BS 18G4-202C

12  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BS 18C218V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Malý, kompaktní a výkonný pro náročné aplikace s vysokým kroutícím momentem
yy Dlouhá pouhých 187mm
yy Maximální točivý moment 60 Nm (4.0Ah) poskytuje kompletní výkon
yy 2 rychlosti 0-450ot./min a 0-1800ot./min
yy Robustní přepínač režimu
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
yy 13mm celokovové sklíčidlo pro vyšší trvanlivost
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí

BS 18G418V VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Kompaktní a lehký vrtací šroubovák s krouticím momentem až 60Nm
yy 2stupňová převodovka, 0-500ot./min. a 0-1900ot./min.
yy Lehké 1.6kg nářadí s PRO18V akumulátorem 2.0Ah
yy 24stupňová spojka pro dokonalou kontrolu při šroubování
yy 13mm profesionální sklíčidlo
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA

PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ  13

BSS 18SBL18V BEZUHLÍKOVÝ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

NOVINKAyy Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní technologie motoru podává točivý moment až 200Nm
yy 3 nastavení rychlosti poskytují plnou kontrolu při veškerých aplikacích
yy Subkompaktní konstrukce poskytuje uživateli plnou produktivitu a ergonomii
yy Lehké nářadí vážící pouhé 1.3kg s 2.0Ah akumulátorem PRO18V
yy Pouhých 119mm na délku umožňuje nářadí se dostat i do těžko přístupných míst
yy 1/4” šestihranné upínání
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

BSS 18B618V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK SE 6 REŽIMY

yy Výkonný kroutící moment 280Nm pro nejnáročnější práce
yy Intuitivní panel výběru ze 6 režimů kroutícího momentu, který zahrnuje mnoho aplikací použití
yy Rychlostní režimy 1,2 a 3 se chovají jako standardní rázový šroubovák, zvyšující rychlost a sílu
yy Režim autostop vypne nástroj po nárazu, aby nedošlo k poškození materiálu a hmoždinky
yy Pulzní režim začíná pomalými pohyby, aby se odstranily zrezivělé nebo poškozené šrouby
yy Samořezný režim zpomalí nářadí, jakmile šroub prořízne horní materiál, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění
yy Bezuhlíkový motor PROFLUX s technologií Coretek dodává jedinečný výkon a výdrž na trhu
yy Kompatibilní v systému PRO18V

 BS18C2 LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 40 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 45 / 13

Max. moment (Nm) 50

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 450 / 0 - 1800 

Hmotnost vč. aku (kg) 1,68

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935459721

EAN kód 4058546028930

 BS 18G4-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 60 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 54 / 13

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500 / 0 -1800

Hmotnost vč. aku (kg) 1,7

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935478630

EAN kód 4058546348236

 BSS 18SBL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. moment (Nm) 200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-2900

Počet úderů (ú./min) 0-4200

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,3

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472278

EAN kód 4058546339241

 BSS 18B6-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. moment (Nm) 280

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000

Počet úderů (ú./min) 0 - 4000

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,72

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472013

EAN kód 4058546324094



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

BBH 18CLI-202CBBH 18C-0BSS 18OP-0

BSS 18C2-0

14  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BSS 18OP18V RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK S OLEJOVÝM PULZNÍM MECHANISMEM

yy Nová olejová pulzní technologie snižuje hlučnost rázu na pouhých 73dB
yy Kompaktní a ergonomický rázový utahovák o velikosti 152mm
yy Snadné přenášení díky sponě na opasku, uživatelé tak mohou mít volné ruce i při práci na žebříku
yy PROFLUX bezuhlíkový motor umožňuje mimořádně rychlé šroubování až do kapacity M14
yy Výkonná převodovka se třemi rychlostmi podává výkon až 2400ot./min.
yy 100% zpětně kompatibilní se všemi 18V akumulátory

BSS 18C218V RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

yy Kompaktní a lehký rázový utahovák s krouticím momentem až 200Nm
yy Jednostupňová převodovka s rychlostí až 2900 ot./min. a 3800 úderů/min.
yy Lehké 1.55kg nářadí s PRO18V akumulátorem 2.0Ah
yy ¼˝ šestihranné upevnění
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA

PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ  15

BBH 18C18V KOMPAKTNÍ SDS+ KLADIVO SE 4 REŽIMY

yy Kompaktní a výkonné 4režimové SDS+, optimalizované pro vrtání do 16mm
yy Ergonomický design s pistolovou rukojetí snižuje únavu uživatele při použití nad hlavou a jednoručních aplikacích
yy Optimalizovaný mechanismus úderníku poskytuje maximální produktivitu běžných velikostí vrtáků (5.5-10mm)
yy Vyhrazený režim sekání umožňuje vyjímání lehkých materiálů při minimalizaci poškození okolního materiálu
yy Vyměnitelné sítko zabraňuje poškození motoru způsobeným pronikáním prachu
yy Dodáváno s držákem ¼˝ šestihranného bitu pro upevňující aplikace
yy Spona na opasek pro uložení nářadí
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BBH 18BL18V BEZUHLÍKOVÉ SDS+ KLADIVO

yy Kladivo SDS+, tvaru „L”, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 26mm
yy Energie úderu 2.5 J podává velký výkon
yy PROFLUX™ bezuhlíkový motor pro zvýšenou účinnost
yy 4 režimy pro všestranné použití
yy Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Závěsný hák pro snadné držení, když jste na žebříku
yy Antivibrační rukojeť pro větší pohodlí při práci
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

 BSS 18OP-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. moment (Nm) 22 / 54 / 73

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Počet úderů (ú./min) 0 - 550 /  0 - 1300 / 0 - 1700 

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,38

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451631

EAN kód 4002395140985

 BSS 18C2-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. moment (Nm) 200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2900

Počet úderů (ú./min) 0 - 3600

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,55

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478633

EAN kód 4058546348267

 BBH 18C-0 BBH 18CLI-202C

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 50 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 13 / 10 / 16 13 / 10 / 16

Energie příklepu (EPTA)(J) 1,5 1,5

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1300 0 - 1300

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 5500 0 - 5500

Hmotnost vč. aku (kg) 2,5 2,5

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464984 4935464985

EAN kód 4058546229290 4058546229306

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 5,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 90 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 30 / 13 / 26 30 / 13 / 26

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,5 2,5

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1400 0 - 1400

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4800 0 - 4800

Hmotnost vč. aku (kg) - 3,08

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464751 4935464753

EAN kód 4058546226961 4058546226985



BSS 18HTF12B6-0

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

BSS 18C12ZB6-0

16  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BSS 18C12ZB618V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE 6 REŽIMY

yy Výkonný kroutící moment 300Nm pro nejnáročnější práce
yy Výběr z 6 režimů kroutícího momentu zahrnuje mnoho aplikací použití
yy Rychlostní režimy 1,2 a 3 se chovají jako standardí rázový utahovák, zvyšující rychlost a sílu
yy Režim autostop 1 vypne nářadí, když dosáhne rázového momentu 70Nm (+- 10%)
yy Režim autostop 2 vypne nářadí, když dosáhne rázového momentu 120Nm (+- 10%)
yy Režim autostop 3 vypne nářadí, když dosáhne rázového momentu 160Nm (+- 10%)
yy Bezuhlíkový motor PROFLUX s technologií Coretek dodává jedinečnou dobu chodu a výkon na trhu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BSS 18C 12Z BL18V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

yy 1/2” bezuhlíkový rázový utahovák
yy Dlouhý pouze 196mm
yy Technologie bezuhlíkového motoru PROFLUX™ umožňuje mimořádně rychlé šroubování
yy Maximální kroutící moment 500Nm/360Nm při druhém stupni/270Nm při prvním stupni
yy Podává 0-3500 rázů za minutu pro zvýšenou produktivitu
yy ½“ čtvercové upínání a dodání s ¼“ šestihranným adaptérem ke šroubování 
yy 4rychlostní převodovka, 3rychlostní plus režim automatického zastavení
yy Zabudovaná trojitá LED dioda pro dokonalé osvětlení pracovní plochy bez jakýchkoliv stínů

PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ  17

BSS 18HTF12B618V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE 6 REŽIMY

yy Jednička na trhu podává točivý moment při upevňování až 1550Nm
yy 6 režimů točivého momentů dává uživatelům plnou kontrolu skrze veškeré aplikace
yy Přelomový maximální točivý moment až 2100Nm pro zvýšený výkon při odstraňování upevňovacích prvků
yy Režimy 1, 2 a 3 zvyšují rychlost a výkon v závislosti na aplikaci a velikosti spojovacího prvku
yy Režim Autostop 1 po nárazu vypne nářadí při dosažení točivého momentu 200Nm (+-10%)
yy Režim Autostop 2 vypne po nárazu nářadí při dosažení točivého momentu 790Nm (+-10%)
yy Režim Autostop 3 vypne po nárazu nářadí při dosažení točivého momentu 1230Nm (+-10%)
yy 1/2” čtvercové upevnění
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA

 BSS 18C12ZB6-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. moment (Nm) 300

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 3000

Počet úderů (ú./min) 0 - 4000

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,92

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472012

EAN kód 4058546324087

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 4.0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 80 min

Max. moment (Nm) 500 500

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1400 - 2750 1400 - 2750

Počet úderů (ú./min) 0 - 3500 0 - 3500

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 2,3 3,02

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935459426 4935459427

EAN kód 4058546010874 4058546010881

 BSS 18HTF12B6-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Max. moment (Nm) 1550

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-1800

Počet úderů (ú./min) 0-2300

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 3,6

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472245

EAN kód 4058546326418



BMMS 18SBL-0

BSS 18S12BL-0

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

18  PRO18V VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

BSS 18S12BL18V BEZUHLÍKOVÝ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

NOVINKAyy Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní technologie motoru podává točivý moment až 280Nm
yy 3 nastavení rychlosti s režimem Autostop poskytují plnou kontrolu skrze veškeré aplikace
yy Subkompaktní konstrukce poskytuje uživateli plnou produktivitu a ergonomii
yy Lehké nářadí vážící pouhé 1.4kg s 2.0Ah akumulátorem PRO18V
yy Pouhých 113mm na délku umožňuje nářadí se dostat i do těžko přístupných míst
yy Režim Autostop zastaví nářadí po nárazu, aby předešlo poškození upevňovacích prvků
yy 1/2” čtyřhranné upevnění
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

BSS 18C 12Z18V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

yy Dlouhý pouze 203mm
yy 360Nm maximální kroutící moment
yy Podává 0-3200 rázů za minutu pro zvýšenou produktivitu
yy Průmyslová kovová převodovka a převody pro delší životnost
yy ½˝ čtvercové upínání dodávané s ¼˝ šestihranným adaptérem pro šroubování 
yy Zabudovaná trojitá LED dioda pro dokonalé osvětlení pracovní plochy bez jakýchkoliv stínů

PRO18V OBRÁBĚNÍ KOVU  19

BMMS 18SBL18V SUBKOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA

NOVINKAyy Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní technologie motoru podává rychlost až 20000ot./min.
yy Ergonomický design pro nejlepší kontrolu a jednoruční použití
yy Lehká a kompaktní okružní pila, vážící pouhé 1.2kg s 2.0Ah akumulátorem
yy Kotouč s průměr 76mm zvládá hloubku řezu 16mm
yy Volba otáčení vpřed/vzad a snadné nastavení ochranného krytu
yy LED dioda poskytuje jasné osvětlení pracovního místa
yy Schopnost řezat do kovových, zednických, plastových a sádrokartonových materiálů
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

 BSS 18S12BL-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Max. moment (Nm) 280

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-2800

Počet úderů (ú./min) 0-3800

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,4

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472279

EAN kód 4058546339258

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 4,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 80 min

Max. moment (Nm) 360 360

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2900 0 - 2900

Počet úderů (ú./min) 0 - 3200 0 - 3200

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 2,3 2,3

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935446449 4935446456

EAN kód 4002395136247 4002395136254

 BMMS 18SBL-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Průměr vřetena (mm) 10

Průměr kotouče (mm) 76

Počet otáček (ot./min) 20.000

Max. kapacita řezání  (mm) 16

Hmotnost vč. aku (kg) 1,2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472280

EAN kód 4058546339265



BEWS 18-115BL-502CBEWS 18-115BL-0

BEWS 18-125BL-502CBEWS 18-125BL-0

BEWS 18-115BLPX-602CBEWS 18-115BLPX-0

BEWS 18-125BLPX-602CBEWS 18-125BLPX-0

20  PRO18V OBRÁBĚNÍ KOVU

BEWS 18-
125BLPX

18V BEZUHLÍKOVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM 
SPÍNAČEM
yy Výkonný 18V PROFLUX™ bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
yy Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
yy Nejlepší bezpečnost s funkcí kotoučové brzdy a zpětného rázu
yy Boční rukojeť AVS pro větší bezpečnost a pohodlí
yy Dodávávána s přírubovou maticí FIXTEC a bezupínacím ochranným krytem pro rychlejší seřízení
yy Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFLUX™ 

bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon

BEWS 18-
115BLPX

18V BEZUHLÍKOVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM 
SPÍNAČEM
yy Výkonný 18V PROFLUX bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
yy Technologie 18V PROLITHIUMION™ akumulátoru s trojitou ochranou pro maximální životnost akumulátoru a nářadí
yy Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
yy Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
yy Nejlepší bezpečnost s funkcí kotoučové brzdy a zpětného rázu
yy Boční rukojeť AVS pro větší bezpečnost a pohodlí
yy Dodávávána s přírubovou maticí FIXTEC a beznástrojovým krytem pro rychlejší seřízení
yy Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFLUX™ 

bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon
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BEWS 18-125BL
18V BEZUHLÍKOVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM 
SPÍNAČEM
yy Výkonný 18V PROFLUX™ bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
yy Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
yy Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
yy Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFLUX™ 

bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon
yy Bezupínací kryt kotouče pro rychlejší seřízení
yy Funkce zablokování vedení pro větší bezpečnost
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BEWS 18-115BL
18V BEZUHLÍKOVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM 
SPÍNAČEM
yy Výkonný 18V PROFLUX™ bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
yy Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
yy Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFLUX™ 

bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon
yy Bezupínací kryt kotouče pro rychlejší seřízení

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 6,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 85 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.000 11.000

Max. hloubka řezání (mm) 26 26

Závit hřídele M 14 M 14

Hmotnost vč. aku (kg) 2,5 2,9

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464419 4935464422

EAN kód 4058546223649 4058546223670

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 6,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 100 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.000 11.000

Max. hloubka řezání (mm) 21 21

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost vč. aku (kg) 2,5 3,0

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464420 4935464423

EAN kód 4058546223656 4058546223687

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 5,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 90 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.000 11.000

Max. hloubka řezání (mm) 26 26

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost vč. aku (kg) 2,4 2,6

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464414 4935464417

EAN kód 4058546223595 4058546223625

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 5,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 90 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.000 11.000

Max. hloubka řezání (mm) 21 21

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost vč. aku (kg) 2,4 2,4

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935464415 4935464418

EAN kód 4058546223601 4058546223632



BKS 18BL-0

BEWS 18-230BL LI-402BBEWS 18-230BL-0 BKS 18C2-0

22  PRO18V OBRÁBĚNÍ KOVU 

BEWS 18-230BL18V BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy První 230mm úhlová bruska s duálním 18V akumulátorem na trhu
yy Systém duálního 18V akumulátoru, ale bruska může pracovat i s jedním akumulátorem
yy Bezuhlíkový motor zvládá až 5500ot./min.
yy Nejvyšší bezpečnost díky funkci přerušení disku a funkci zpětného rázu
yy Perfektní manipulace s otočnou zadní rukojetí s antivibračním systémem
yy Kontrolka LED signalizující přetížení a zablokování vedení
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
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BKS 18C218V OKRUŽNÍ PILA

NOVINKAyy Lehká, kompaktní a dobře vyvážená okružní pila
yy Vysoká řezná rychlost 3700 ot./min.
yy Kovový horní kryt a hliníková základní deska pro dlouhou životnost
yy Bezpečnostní zámek spouště zabraňuje náhodnému spuštění
yy Aretace hřídele pro rychlou výmenu kotouče
yy Kapacita úkosu 50°
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

BKS 18BL18V BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA

yy PROFLUX™ bezuhlíkový motor poskytuje vysokou rychlost a vysoký výkon
yy Ultrakompaktní okružní pila (celková velikost 341mm)
yy Zlepšená viditelnost díky LED světlu + odsávání prachu
yy Ochranný kryt z hořčíku a tlakově litá patka zaručují výjimečně nízkou hmotnost nářadí
yy Dodáváno se 190mm TCT kotoučem s 24 karbidovými zuby pro dokonale hladký a rychlý řez
yy Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během několika sekund
yy Bezpečnostní zámek vypínače
yy Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy  

 BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-602C

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 6,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 120 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5500 5500

Max. hloubka řezání (mm) 68 68

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost vč. aku (kg) 7,2 7,2

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935459735 4935464670

EAN kód 4058546029074 4058546226152

 BKS 18C2-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Průměr vřetena (mm) 20

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3700

Průměr kotouče (mm) 165

Max. hloubka řezání při 45° (mm) 39,7

Max. hloubka řezání při 90° (mm) 57

Hmotnost vč. aku (kg) 3,52

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478635

EAN kód 4058546348281

 BKS 18BL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Průměr kotouče (mm) 190

Kapacita úkosu (°) 56°
Max. hloubka řezání při 45° (mm) 45

Max. hloubka řezání při 90° (mm) 64

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3800

Průměr vřetena (mm) 30

Hmotnost vč. aku (kg) 3,6

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451537

EAN kód 4002395146345



BPS18-254BL-0

BUS 18-0

BUS 18CBL-0

BUS 18BL-0

24  PILY PRO18V

BUS 18BL18V BEZUHLÍKOVÁ ŠAVLOVÁ PILA

yy PROFLUX™ bezuhlíkový motor zvládá až 3200ot./min.
yy Orbitální funkce pro řezání bez tlačení, ideální pro práce nad hlavou
yy Délka zdvihu 28mm uzpůsobena k nejrychlejšímu řeznému výkonu na trhu
yy Systém rychloupínání pilových plátků akceptuje všechny standardní plátky do šavlové pily
yy Snadno a rychle nastavitelná patka bez nářadí
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli kontrolovat zbývající energii
yy LED umožňuje dokonalý výhled na obrobek
yy Závěsný hák pro snadné držení, když jste na žebříku
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BUS 18CBL18V BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÍ ŠAVLOVÁ PILA

yy Kompaktní a výkonný jednoruční design umožňuje uživateli dokončit náročné aplikace ve stísněných prostorech
yy Orbitální řezná akce tlačí nůž skrze materiál pro rychlé a agresivní řezy
yy Pogumovaná skříň motoru poskytuje maximální přilnavost a bezpečnost pro aplikace vyžadující obě ruce
yy Délka zdvihu 19mm s každým řezem odstraňuje maximální možné množství materiálu
yy Rychlost 3000 otáček za minutu umožňuje rychlé a přesné řezání vodících hřebíků a listového materiálu
yy Rychloupínací systém nože pro pohodlí uživatele
yy Bezuhlíkový motor PROFLUX s technologií Coretek dodává jedinečnou dobu chodu a výkon na trhu
yy Kompatibilní se systémem PRO18V
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BUS 1818V ŠAVLOVÁ PILA

yy Předkyv pro zvýšení řezného výkonu
yy 3600 zdvihů za min., délka zdvihu 19mm pro rychlé řezání
yy Robustní uchycení plátku pro demoliční aplikace
yy FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nářadí
yy Nastavitelná patka
yy Možnost otočení pilového plátku o 180°
yy Spínač s regulací rychlosti 
yy Měkká rukojeť
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Dodávána s 2 pilovými plátky

BPS18-254BL18V BEZUHLÍKOVÁ POKOSOVÁ PILA

yy 18V bezuhlíkový motor zkonstruovaný pro lepší výdrž a výkon
yy Duální 18V systém pro delší dobu chodu
yy Dvojitý úkos
yy Upínací systém, pro bezpečnější řez
yy LED pro perfektní viditelnost čáry řezu a nastavitelný laser pro rychlý a přesný řez
yy Nastavení hloubky kotouče. Umožňuje drážkování
yy 254mm kotouč, zaručující úžasnou řeznou kapacitu až 90mm x 305mm
yy Váží pouhých 15.5kg, pro snadné přemisťování po pracovišti
yy Dodáván s kotoučem se 48 zuby
yy Kompatibilní s AEG akumulátorem Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální životnost akumulátoru a 

nářadí

 BUS 18BL-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 3200

Délka zdvihu (mm) 28

Max. cutting capacity wood| steel| plastic [mm] 255 / 20 / 130

Hmotnost vč. aku (kg) 3,6

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935464032

EAN kód 4058546219772

 BUS 18CBL-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000

Délka zdvihu (mm) 19

Hmotnost vč. aku (kg) 2,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935471984

EAN kód 4058546298838

 BUS 18-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3600

Délka zdvihu (mm) 19

Hmotnost vč. aku (kg) 3,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935431370

EAN kód 4002395132805

 BPS18-254BL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Průměr kotouče (mm) 254

Max. hloubka řezání (mm) 90

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3900

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm) 39 x 305

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 39 x 215

Max. hloubka řezání při 45° (mm) 43

Kapacita pokosu doleva (°°) 45

Kapacita pokosu doprava (°) 45

LED Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 16,3

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935459336

EAN kód 4058546009977



BHO18 BL-0

ACS18B30-0

BST 18BLX-0

BST 18X-0

26  PILY PRO18V

BST 18X18V PŘÍMOČARÁ PILA PRO NÁROČNÉ APLIKACE

yy Předkyv pro zvýšení řezného výkonu
yy Kovová převodovka pro delší životnost
yy Profi základna z hlinikové slitiny
yy Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
yy Spínač s regulací rychlosti
yy Ergonomická softgripová konstrukce pro pohodlnou manipulaci
yy Elektronická brzda motoru
yy Dodávaná s plastovým krytem patky, ochranou proti třískám, 2 pilovými plátky

BST 18BLX18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

yy Výkonný 18V bezuhlíkový motor PROFLUX™ s rychlostí 3500ot./min.
yy Zámek na spínači pro pohodlné držení
yy Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku a zkosení se západkou při 0°a 45°
yy 5 různých nastavení rychlosti, pozvolné startování a konstatní rychlost při zatížení
yy Nastavitelný ventilátor na třísky vepředu i vzadu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
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ACS18B3018V BEZUHLÍKOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

yy Vysoce výkonný bezuhlíkový motor pro ještě větší produktivitu
yy 30cm lišta Oregon® s rychlostí 10m/s pro nejlepší řezný výkon 
yy Mechanická a elektrická brzda motoru pro zvýšenou bezpečnost
yy Nejlepší vyvážení pro pohodlné použití v jakémkoliv směru
yy Velký, snadno plnící olejový zásobník pro automatické mazání řetězu
yy Nastavení napínání řetězu přímo na nářadí 
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BHO 18BL18V BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

yy Výkonný bezuhlíkový motor podává výkon až 1600ot./min. k dosažení prvotřídní úpravy povrchu v celé řadě materiálů
yy 82mm oboustranný nůž s 58mm odvodem třísek maximalizuje odstraňování materiálu
yy Patentovaná funkce nastavení hloubky dovoluje uživateli vysunout hoblovací patku až o -2 mm, což umožňuje dokonale 

vyvážené a přesné zkosení
yy Nastavitelná hloubka řezu až do 2mm umožňuje uživateli přesně kontrolovat množství odstraněného materiálu s 

každým projetím
yy Odvod třísek doleva nebo doprava vyhovující uživatelově pohodlí a aplikaci
yy Uzamykatelný stojan na desce nářadí chrání materiál před náhodným poškozením
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

 BST 18X-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Délka zdvihu (mm) 26

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2050

Kapacita úkosu (°) 45

Max. kapacita řezání - měkké dřevo (mm) 80

Hmotnost vč. aku (kg) 3,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935413130

EAN kód 4002395197460

 BST 18BLX-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Délka zdvihu (mm) 25,4

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 3500

Kapacita úkosu (°) 45

Max. kapacita řezání - měkké dřevo (mm) 135

Max. kapacita řezání - hliník (mm) 20

Hmotnost vč. aku (kg) 2,46

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935459654

EAN kód 4058546028268

 ACS18B30-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Délka lišty (cm) 30

Rychlost řetězu (m/s) 10

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935471337

EAN kód 4058546289652

 BHO18 BL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 14.300

Hloubka hoblování (mm) 0 - 2,0

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na polodrážku (mm) 0 - 12,5

Hmotnost vč. aku (kg) 3,32

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935464988

EAN kód 4058546229337



OMNI 18C LI-152BKIT1OMNI 18C 0-KIT1

BEX18-125-0

BHBS18-75BL-0

BOF 18BL-0

28  PRO18V BROUŠENÍ A OPRACOVÁNÍ DŘEVA

BOF 18BL18V BEZUHLÍKOVÁ HORNÍ FRÉZKA

yy 18V bezuhlíková akumulátorová jednoruční horní frézka
yy Až 25 000ot./min. pro frézování všech druhů dřeva
yy Velikost kleštiny 6mm pro nejběžnější příslušenství na trhu
yy Aretace hřídele: západky umožňují snadnou a rychlou výměnu frézovacích bitů
yy Zabudovaná rychlostní stupnice pro nastavení otáček na různé materiály
yy Mikronastavení hloubky frézování: pro snadné nastavení hloubky frézky podle konkrétního materiálu a aplikace
yy Železný kryt pro větší životnost
yy Ergonomická tenká rukojeť pro maximální pohodlí při delším používání
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BHBS 18-75BL18V BEZUHLÍKOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

yy Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a zkrácenou délku nářadí
yy Lehká a kompaktní bruska
yy Variabilní rychlostní stupnice přizpůsobí rychlost brusky specifické aplikaci
yy Zámek na spínači pro pohodlné ovládání
yy Integrovaná absorpce prachu (systém DEK 26)
yy Přejímá délku pásu 457mm a šířku pásu 75mm 
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
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BEX18-12518V EXCENTRICKÁ BRUSKA

yy Výkonný 18V motor, 125mm excentrická bruska
yy Ideální pro práci v omezeném prostoru a nad hlavou
yy Vypínač s regulací otáček pro optimální kontrolu
yy Pohodlné upevnění papíru na suchý zip
yy Velmi účinné odsávání prachu, více než 8 otvorů v základní desce
yy Odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo absorpčním systémem
yy Rukojeť s mikrotexturou pro perfektní manipulaci
yy Dodávané s prachovým sáčkem a brusným papírem
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

OMNI 18C18V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

yy Poskytuje lepší výkon a delší dobu provozu a přitom si zachovává výhody akumulátorové přenositelnosti
yy Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu mezi nejrůznějšími aplikacemi
yy Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
yy Ovládání jednou rukou při použití
yy Optimální poměr síly k hmotnosti
yy LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
yy Ukazatel stavu nabití
yy Štíhlá konstrukce rukojeti pro dokonalou ergonomii a lepší absorpci vibrací
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

 BOF 18BL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Průměr objímky (mm) 6

Palivoměr Ano

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 17.000 - 25.000

Kapacita ponoření (mm) 32

Nastavení rychlosti 7

Hmotnost vč. aku (kg) 2,31

Dodávaný v krabice

Standardní vybavení okrajové vedení, 6mm + 6.35mm bit, kruhová a čtvercová základní deska, klíč

Obj. č. 4935459584

EAN kód 4058546027568

 BHBS18-75BL-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Délka pásu (mm) 457

Šířka pásu  (mm) 75

Rychlost pásu (m/min) 135 - 300

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.000

Nastavení rychlosti 6

Hmotnost vč. aku (kg) -

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935459582

EAN kód 4058546027544

 BEX18-125-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 7000 - 11.000

Oscilační frekvence (1/min) 14.000 - 22.000

Průměr oscilačního pohybu (mm) 2,4

Rozměr brusné desky (mm) 125

Hmotnost vč. aku (kg) -

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451086

EAN kód 4002395811120

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2.0 -

Nabíječka 30 min -

Palivoměr Ano Ano

LED Ano Ano

Počet dostupných akumulátorů 2 0

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 2 2

Oscilační frekvence (1/min) 20.000 20.000

Dodávaný v krabice krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,15 1,15

Obj. č. 4935446705 4935446706

EAN kód 4002395136438 4002395136421



B18N18-0

BTS 18BL-0

B16N18-0

BKP 18C2-310-0
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BTS 18BL18V BEZUHLÍKOVÝ SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

yy Malý lehký sádrokartonářský šroubovák 266mm s OAL, 418mm se šroubovacím nástavcem
yy Výkonný motor s 5000ot./min.
yy Funkce Push Drive pro delší dobu chodu a lepší komfort
yy Velmi dlouhá doba chodu, zvládne až 3000 šroubů s akumulátorem L1850R
yy Jemné seřizení koncového kuželu pro nastavení požadovaného zahloubení v aplikacích jedním šroubem +/- 5 mm
yy Rychloupínací ¼˝ šestihranné sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí

B18N1818V BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 18GA

yy Technologie Vacuum Drive poskytuje akumulátorové pohodlí, což eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné 
vzduchové hadice nebo drahých plynových kartuší

yy Nastřeluje hřebíky velikosti 18 (1.2mm), dlouhé 15.9 až 55mm
yy Dva provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění 
yy Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
yy Nastavení hloubky a síly nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků 
yy Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
yy Uvolnění uvízlých hřebíků bez použití nářadí
yy Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí 
yy Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí 
yy Zvládne nastřelit až 1450 hřebíků při použití akumulátoru L1840R
yy Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití
yy Kompatibilní s AEG akumulátorem Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální životnost akumulátoru a 

nářadí
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B16N1818V BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 16GA

yy Technologie Vacuum Drive poskytuje akumulátorové pohodlí, což eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice 
nebo drahých plynových kartuší

yy Nastřeluje hřebíky velikosti 16 (1.6mm), dlouhé 19 až 65mm
yy Dva provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění 
yy Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
yy Nastavení hloubky a síly nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků 
yy Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků 
yy Uvolnění uvízlých hřebíků bez použití nářadí
yy Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí 
yy Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí 
yy Zvládne nastřelit až 1400 hřebíků při použití akumulátoru L1840R

BKP 18C218V VYTLAČOVACÍ PISTOLE S 310ML ZÁSOBNÍKEM

NOVINKAyy 4000N síla i pro materiál s vysokou rychlostí
yy 310ml kapacita kazety s funkcí proti odkapávání, aby se zabránilo nechtěnému odkapávání při uvolnění spouště
yy 7 nastavení pro výběr optimální rychlosti
yy Integrovaný krokvový hák pro možnosti uložení nářadí, když se nepoužívá
yy Pružinový držák kazety pro snadné nastavení
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

 BTS 18BL-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Max. moment (Nm) 5

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000

Hmotnost vč. aku (kg) 1,87

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935459620

EAN kód 4058546027926

 B18N18-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Kapacita zásobníku 105

Rozměr hřebíků (mm) 1,2

Rychlost nastřelování 2/sec

Hmotnost vč. aku (kg) 3,6

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935451535

EAN kód 4002395146321

 B16N18-0

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Kapacita zásobníku 105

Rozměr hřebíků (mm) 1,6

Rychlost nastřelování 2/Sec

Hmotnost vč. aku (kg) 3,0

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935451533

EAN kód 4002395146307

 BKP 18C2-310-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Max. výtlačná síla (N) 4000

Hmotnost vč. aku (kg) 2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478634

EAN kód 4058546348274



BK18-38BL-0

BKP18C-310LI-201BBKP18C-310-0 BK 18C-0

PODSVÍCENÁ LCD OBRAZOVKA
Zobrazuje tlak jak v barech, tak PSI dle 
výběru každého uživatele.

VYSOKOTLAKÝ INFLÁTOR  
S AUTOMATICKÝM REŽIMEM
Používaný pro nafouknutí pneumatik u automobilů, 
náklaďáků a dodávek, jak pro osobní tak komerční účely.

Součástí balení
1. tlakový ventil

2. vysokotlaká zúžená tryska
3. jehla pro nafouknutí sportovních míčů  

*Délka hadice = 520mm + 30mm sklíčidlo*

 2

 1

 3

18V VYSOKOTLAKÝ INFLÁTOR

BK18C-0NOVINKA

dodávaný s vysoce účinnou tryskou a 
plastovým zajišťovacím sklíčidlem

UHLÍKOVÝ  
INFLÁTOR

32  PRO18V SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

BKP18C18V VYTLAČOVACÍ PISTOLE S 310ML ZÁSOBNÍKEM

yy Vytváří sílu 4500N pro materiály s vysokou viskozitou 
yy Funkce Anti-drop zabraňuje nechtěnému kapání při uvolnění spouště
yy Rychlostní stupnice se 6 možnostmi nastavení rychlosti pro optimální chod
yy Spona na opasek pro snadné skladování během práce
yy Pružinový držák náplně pro snadné nastavení
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru
yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí

BK18-38BL18V DUÁLNÍ BEZUHLÍKOVÝ KOMPRESOR

yy Duální 18V akumulátor pro delší výdrž
yy 3.8litrová nádrž s ochrannou klecí pro přenositelnost a ochranu
yy Knoflík regulátoru tlaku pro přesné nastavení tlaku pomocí manometru na nářadí
yy Rychlospojka pro snadnou kompatibilitu
yy Bezolejová konstrukce čerpadla a průtok vzduchu až 30.8l/min
yy Dostatečná doba běhu pro nastřelení 1200 hřebíků na jedno nabití
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
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BK 18C18V VYSOKOTLAKÝ INFLÁTOR

NOVINKAyy 18V vysokotlaký inflátor je vhodný pro nahuštění pneumatik pro automobily, lehké nákladní automobily a kompaktní 
pneumatiky

yy Max. provozní tlak až 10.3Bar/150PSI
yy Automatický režim umožňuje uživatelům předvolit tlak pro přesné nafouknutí. Po dosažení předem nastaveného tlaku 

se inflátor automaticky zastaví
yy Součástí balení je jehla pro sportovní míč, ventil a vysokotlaká zúžená tryska
yy Podsvícený LCD displej zobrazuje tlak v BAR & PSI
yy Úložiště trysek a hadice přímo na nářadí, snadné skladování hadice a příslušenství. Dodává se s plastovým zajišťovacím 

sklíčidlem
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0 1

Hmotnost vč. aku (kg) 2,9 2,9

Dodávaný v krabice Taška

Obj. č. 4935471246 4935471247

EAN kód 4058546288747 4058546288754

 BK18-38BL-0

Počet dostupných aku -

Výkon (kW) 0,4

Nádrž (l) 3,8

Max. podtlak (bar) 8,3

Max. proud vzduchu (l/min) 30,8

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935471201

EAN kód 4058546288297

 BK 18C-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Rychlost dodání vzduchu při 35 PSI / 2.41bar / 241 kPA [l/min] 23 l/min

Rychlost dodání vzduchu při 90 PSI / 6.21bar / 621 kPA [l/min] 14 l/min

Max. provozní tlak 10,3 / 150

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,47

Obj. č. 4935478457

EAN kód 4058546346485



BHSS 18-0

BR 1218C-0

BGE18-0

BGE 18C2-0
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BR 1218C18V DAB + DIGITÁLNÍ RÁDIO NA PRACOVIŠTĚ

yy Vysoce kompaktní 1.1kg rádio na pracoviště AC/DC 
yy Se šířkou pouhých 150mm se vejde na téměř každý okenní parapet
yy Nový akumulátor Pro Lithium-Ion™ 5.0Ah zaručuje více než 20hodinový provoz
yy Displej s podsvícením zaručuje perfektní viditelnost
yy 10 přednastavených kanálů pro FM/10 přednastavených kanálů pro DAB+
yy Kompatibilní s DAB+
yy Vstup pro kabely AUX (iPod, iPhone)
yy Odolné vůči prachu a vodě, ustojí drsné podmínky na pracovišti
yy Funguje se všemi 12V tyčovými i PRO 18V akumulátory 
yy Včetně 230V adaptéru na EU dvoukolíkovou zástrčku

BHSS 1818V RUČNÍ VYSAVAČ

yy Výkonné sání, optimalizované pro rychlé čištění
yy Odnímatelná nádrž jedním pohybem pro snadné vyprazdňování
yy Celoprůhledná nádržka, aby bylo vidět, když je potřeba vysypat odpad
yy Zámek na spínači
yy Pogumování pro komfortní držení
yy Kompaktní a lehký
yy Omyvatelný předfiltr pro perfektní filtraci
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

PRO18V SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ  35

BGE 18C218V FUKAR NA PRACOVIŠTĚ

yy Kompaktní a výkonný fukar pro úklid pracoviště
yy Spouštěčem ovládaná proměnná rychlost
yy Zámek na spínači určený pro snadné uzamčení spouště na místě během prodlouženého provozu nářadí
yy Vyztužená skříň motoru pro dlouhou životnost
yy Dodáván s přídavným kusem trysky pro nafukování/vyfukování nafukovacího lůžka atd.
yy Kompatibilní se systémem PRO18V

NOVINKA

BGE1818V FUKAR NA PRACOVIŠTĚ

yy Kompaktní a výkonný fukar pro úklid na pracovišti
yy 3rychlostní nastavení
yy Vyztužené pouzdro pro dlouhou životnost
yy Spínač pohánějící variabilní rychlost
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

 BR 1218C-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Hmotnost vč. aku (kg) 1,93

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451539

EAN kód 4002395146369

 BHSS 18-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Uzavřené sání [kPa] 5,4

Max. proud vzduchu (l/min) 1068

Nádrž (l) 0,67

Typ filtru Umyvatelný předfiltr

Hmotnost vč. aku (kg) 1,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935471983

EAN kód 4058546298821

 BGE 18C2-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 18,000

Průtok vzduchu (m³ / min) 2,8

Rychlost vzduchu (km / h) 257

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,62

Obj. č. 4935478458

EAN kód 4058546346492

 BGE18-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 18 700 / 1300 / 11 500

Průtok vzduchu (m³ / min) 2,9

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,94

Obj. č. 4935464986

EAN kód 4058546229313



FL18-0BTL18-0

BPL18-0BHJ18C-0

36  PRO18V SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ PRO18V / PRO18V OSVĚTLENÍ 

BHJ18C18V USB NABÍJEČKA

yy Kompatibilní se všemi AEG PRO18V akumulátory
yy Umožňuje řídit 12V ozubené kolo AEG PRO18V akumulátorem
yy USB nabíjecí přípojka pro MP3 přehrávač, mobilní telefon, digitální kameru, GPS
yy Spona na opasek pro maximální pohodlí
yy Hlavní spínač USB portu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BTL1818V LED RUČNÍ SVÍTILNA

yy Vysoce výkonné LED světlomety s technologií rotačního enkodéru automaticky nastavují osvětlení při vysokých 
teplotách

yy Ruční konstrukce se sponou na opasek činí tuto jednotku extrémně přenosnou
yy Funkce stmívání umožňuje správnou úroveň světla/koncentrace při použití
yy Rotující hlava umožňuje vícesměrný koncentrovaný zdroj světla
yy Dodávána s 12V adaptérem do auta
yy Doba chodu až 32 hodin při nízkém nastavení s 5.0Ah akumulátorem
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

PRO18V OSVĚTLENÍ  37

BPL1818V LED PROSTOROVÉ SVĚTLO

yy Vysoce výkonné LED panely s technologií rotačního snímače automaticky nastavují osvětlení během vysokých teplot
yy Díky hybridní konstrukci je tato jednotka univerzální pro použití na pracovišti, při kempování či do dílny
yy Funkce tlumení umožňuje správnou úroveň světla pro dané použití
yy Více poloh zavěšení
yy Skládací panely umožňují vícesměrové osvětlení
yy Doba chodu až 20 hodin při nízkém nastavení s 5.0Ah akumulátorem
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

FL 1818V LED RUČNÍ SVÍTILNA

yy AEG kompaktní a lehká 18V svítilna
yy Vysoce kvalitní LED poskytuje 135 lumenů
yy Otočnou hlavu lze otočit až o 180°, což uživateli umožňuje nasměrovat paprsek světla na zamýšlený pracovní prostor
yy Pogumovaná měkká rukojeť zajišťuje vyšší komfort při práci
yy Přídavná spona na opasek
yy Prodloužená doba chodu až 25 hodin s 18V 4.0Ah Pro Lithium Ion akumulátorem 
yy Kompatibilní se všemi AEG 18V Prolithium-Ion™ akumulátory

 BHJ18C-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Hmotnost vč. aku (kg) 0,71

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4935459335

EAN kód 4058546009960

 BTL18-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Typ žárovky LED

Stupeň ochrany IP IP24

Lumeny 2100

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 2,0

Obj. č. 4935459659

EAN kód 4058546028312

 BPL18-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Typ žárovky LED

Stupeň ochrany IP IP20

Lumeny 2500

Standardní vybavení 2.5m napájecí kabel

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 2,7

Obj. č. 4935459661

EAN kód 4058546028336

 FL18-0

Typ aku Li-ion

Počet dostupných akumulátorů 0

Typ žárovky LED

Stupeň ochrany IP IP20

Lumeny 135

Dodávaný v krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,5

Obj. č. 4932451164

EAN kód 4002395138333



L1850R

L1830RHD

L1890RHD

L1860RHD L1840S

L1820S
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L1890RHD18V PROLITHIUM-ION™ HD 9.0AH AKUMULÁTOR

yy Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
yy Nová technologie baterií HD pomáhá zůstavat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
yy Výkonný 9.0Ah akumulátor pro celodenní používání bez potřeby dobití. Až 2x delší výdrž než u 5.0Ah akumulátoru
yy Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti

L1860RHD18V PROLITHIUM-ION™ HD 6.0AH AKUMULÁTOR

yy Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
yy Nová technologie baterií HD pomáhá zůstavat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
yy Až o 25% delší výdrž v porovnání s 5.0Ah akumulátorem
yy Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti

L1830RHD18V PROLITHIUM-ION™ HD 3.0AH AKUMULÁTOR

yy Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
yy Technologie AEG Powertools Prolithium-Iom™poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost doby chodu akumulátoru
yy Nová technologie HD akumulátorů, konstrukce zůstává chladná bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
yy Až o 25% delší doba chodu oproti AEG klasickému lithiovému 5.0Ah akumulátoru
yy Konstrukce odolného obalu pro optimální odolnost proti poškození na pracovišti
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L1850R18V PROLITHIUM-ION™ 5.0AH AKUMULÁTOR

yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy Stejně velký a těžký jako 4.0Ah akumulátor, ale vydrží o 25% déle
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost doby chodu akumulátoru
yy Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
yy Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
yy Dvojité bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teplu

L1840S18V PROLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR 4.0AH

yy AEG akumulátor 4.0Ah poskytuje prodlouženou dobu běhu a výkon v kompaktním balení
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Nízká hmotnost a kompaktní design minimalizující únavu uživatele
yy Tepelná ochrana proti přetížení: Chrání akumulátor, pokud je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy LED indikátor úrovně nabití

NOVINKA

L1820S18V PROLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR 2.0AH

NOVINKAyy AEG akumulátor 2.0Ah poskytuje kompaktní provedení a maximální přenosnost a výkon
yy Kompatibilní se všemi druhy AEG PRO18V nářadí
yy Nízká hmotnost a kompaktní design minimalizující únavu uživatele
yy Tepelná ochrana proti přetížení: Chrání akumulátor, pokud je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti přetížení proudu: Vypne akumulátor, aby bylo nářadí i samotný akumulátor chráněn před odběrem 

vysokého proudu
yy Monitorování jednotlivých článků: Chrání jednotlivé články před nadměrným vybitím
yy LED indikátor úrovně nabití

 L1890RHD

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 9,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 1,2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932464231

EAN kód 4058546221768

 L1860RHD

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 6,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 0,86

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932464754

EAN kód 4058546226992

 L1830RHD

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 3,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 0,66

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932471051

EAN kód 4058546286798

 L1850R

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 5,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 0,75

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4932451630

EAN kód 4002395140978

 L1840S

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 4,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 0,7

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478636

EAN kód 4058546348298

 L1820S

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Napětí (V) 18

Hmotnost (kg) 0.42

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472275

EAN kód 4058546339210



BL1418

AL 18G

BL 18S

SET L1840S

SET L1820S
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SET L1840SSADA 18V PROLITHIUM-ION™

yy Dodáváno s 18V Prolithium-ion™ akumulátorem L1820S a nabíječkou BL18S
yy Lithiová AEG technologie poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Tepelná ochrana proti přetížení: Chrání akumulátor, pokud je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru

NOVINKA

SET L1820SSADA 18V PROLITHIUM-ION™

yy Dodáváno s 18V Prolithium-ion™ akumulátorem L1820S a nabíječkou BL18S
yy Technologie AEG Powertools Prolithium-Iom™poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Tepelná ochrana proti přetížení: Chrání akumulátor, pokud je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
yy Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru

NOVINKA
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BL141814-18V RYCHLÁ DVOJNABÍJEČKA

yy Kontrolka napájení: indikuje, zda je nabíječka připojena ke zdroji
yy Kontrolka vyhodnocení: signalizuje, když nabíječka analyzuje stav akumulátoru
yy Kontrolka rozbití: bliká, když je akumulátor vadný
yy Kontrolka nabití: Bliká, když se akumulátor nabíjí, svítí když je akumulátor nabitý
yy Kontrolka teploty: Bliká, když je akumulátor příliš horký nebo příliš studený a před nabíjením je třeba jej ochladit nebo 

zahřát

BL 18S18V NABÍJEČKA

yy Kompatibilní se všemi AEG PRO18V akumulátory
yy LED indikátor úrovně nabití se snadno čitelnými popisy
yy Indikátor poruchy akumulátoru se zobrazí, když je akumulátor vadný
yy Ukazatel teploty se zobrazuje, pokud je akumulátor horký nebo příliš studený na nabití
yy Kontrolka LED napájení indikuje, zda je nabíječka zapojena do zdroje energie

NOVINKA

AL 18G18V NABÍJEČKA

yy Kompatibilní se všemi AEG PRO18V akumulátory
yy LED indikátor úrovně nabití se snadno čitelnými popisy
yy Indikátor poruchy akumulátoru se zobrazí, když je akumulátor vadný
yy Ukazatel teploty se zobrazuje, pokud je akumulátor horký nebo příliš studený na nabití
yy Kontrolka LED napájení indikuje, zda je nabíječka zapojena do zdroje energie

 SET L1840S

Počet dostupných akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4,0

Doba nabíjení 2,0

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478933

EAN kód 4058546362157

 SET L1820S

Počet dostupných akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2,0

Doba nabíjení 2,0

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935478932

EAN kód 4058546362140

 BL1418

Typ aku Li-ion

Rozsah nabíjení 14-18v

Hmotnost (kg) 0,98

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932464542

EAN kód 4058546224875

 BL 18S

Rozsah nabíjení 18V

Doba nabíjení 2.0

Hmotnost (kg) 0,35

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472276

EAN kód 4058546339227

 AL 18G

Rozsah nabíjení 18V

Doba nabíjení 2,0

Hmotnost (kg) 0,65

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932459891

EAN kód 4058546030636



BS 12C2 Li-202CBS 12C2 LI-202B

BS 12C2 LI-152B

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

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

KOMPAKTNÍ VELIKOST.
VÝKON PRO NÁROČNÉ 
APLIKACE.

THE RANGE
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BBS 12C212V DVOURYCHLOSTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Vyjímatelné sklíčidlo umožňuje uživateli ponechat v úchytu 25mm šroubovací bit, když je nainstalováno sklíčidlo
yy Výjimečně kompaktní příklepová vrtačka, dlouhá se sklíčidlem 192mm/155mm bez sklíčidla
yy Spona na opasek pro jednoduchý přenos
yy Vestavěný palivoměr
yy Vysoký točivý moment - 40 Nm pro širokou škálu aplikací
yy Mimoosý (offset) a pravoúhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BSB 12C212V ULTRAKOMPAKTNÍ DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 192mm
yy Výkonný točivý moment až 40Nm (4.0Ah) pro všechny aplikace řízení
yy FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
yy 2rychlostní převodovka pro širokou řadu aplikací
yy Převodovka i převody ze slitiny hořčíku pro lepší životnost
yy Vestavěný palivoměr a spona na opasek
yy Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi

BS 12C212V KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

yy 17stupňové nastavení točivého momentu plus další stupeň vrtání
yy 2stupňová převodovka pro širokou škálu aplikací
yy Vestavěný palivoměr
yy Spona na opasek
yy FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
yy FIXTEC 10mm rychlosklíčidlo s aretací hřídele
yy Zabudované LED světlo, které osvětlí pracovní plochu
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka 40 min 40 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 20 / 10 20 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 10 10

Max. moment (Nm) 32 40

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 400 / 0 - 1500 0 - 400 / 0 - 1500

Standardní vybavení
Snímatelné sklíčidlo, šroubovací bit, spona 
na opasek

Snímatelné sklíčidlo, posuvová hlava, šroubovací 
bit, spona na opasek

Hmotnost vč. aku (kg) 1,2 1,2

Dodávaný v Taška kufr

Obj. č. 4935446693 4935446382

EAN kód 4002395136377 4002395136131

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0 4,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka 40 min 80 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 20 / 10 / 10 20 / 10 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 10 10

Max. moment (Nm) 40 40

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 400 / 0 - 1500 0 - 400 / 0 - 1500

Max. počet úderů (ú./min) 22.500 22.500

Hmotnost vč. aku (kg) 1,2 1,4

Dodávaný v Taška Taška

Obj. č. 4935443964 4935446696

EAN kód 4002395135622 4002395136384

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka 40 min 40 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 20 / 10 20 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 10 10

Max. moment (Nm) 34 34

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 350 / 0 - 1500 0 - 350 / 0 - 1500

Hmotnost vč. aku (kg) 1,1 1,1

Dodávaný v Taška kufr

Obj. č. 4935448465 4935447867

EAN kód 4002395259397 4002395135585



BSS 12C LI-202CBSS 12C-0

BS 12C LI-151B

BSB 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-152C BS 12G3 LI-202C BBH 12 LI-402CBBH 12 LI-401C

BBH 12 LI-202CBBH 12-0

BTS 12C LI-302CBTS 12C LI-202C

BTS 12C-0
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BSB 12G312V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

yy Kompaktní (180mm OAL) a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
yy Maximální krouticí moment až 32Nm zaručuje dokonalý výkon
yy 2 rychlosti: 0-350ot./min. a 0-1500ot./min.
yy 24stupňové nastavení kroutícího momentu
yy Jednoobjímkové 10mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi
yy Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
yy 12V Prolithium-Ion™ 2.0Ah akumulátor podává vyšší výkon a delší dobu chodu 

BS 12G312V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Kompaktní (180mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
yy Maximální krouticí moment až 32Nm zaručuje dokonalý výkon
yy 2 rychlosti: 0-350ot./min. a 0-1500ot./min.
yy 24stupňové nastavení kroutícího momentu pro kompletní kontrolu
yy Jednoobjímkové 10mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi
yy 12V Prolithium-Ion™ 2.0Ah akumulátor přináší více síly a delší dobu chodu (pouze verze 202C)
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BS 12C12V ULTRAKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

yy Kompaktní vrtací šroubovák je dlouhý jen 161mm
yy Ukazatel stavu nabití
yy 17 stupňů nastavení kroutícího momentu plus jeden vrtací
yy Převodovka i převody ze slitiny hořčíku pro delší životnost
yy FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
yy Elektronický spínač s regulací otáček
yy Zabudované LED světlo, které osvětlí pracovní plochu
yy Ochrana proti přetížení
yy Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
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BSS 12C12V ULTRAKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

yy Ultrakompaktní rázový šroubovák, dlouhý pouze 163mm
yy Maximální točivý moment 115Nm
yy Kovová převodovka i převody pro delší životnost
yy Ukazatel stavu nabití přímo na nářadí
yy ¼˝ šestihranné upínání
yy Ergonomická softgripová konstrukce 
yy Nové třípaprskové LED světlo pro osvětlení pracovního místa
yy Spona na opasek
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BBH 1212V AKUMULÁTOROVÉ KLADIVO

yy Kladivo SDS ve tvaru „L” je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13mm
yy Díky 0.9 J energie úderu podává velký výkon
yy Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a kovu
yy Ukazatel stavu nabití přímo na nářadí
yy Kovová převodovka pro delší životnost
yy Bezpečnostní spojka chrání uživatele
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí
yy Dodáváno s adaptérem pro šroubování

BTS 12C12V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

yy Malý a lehký sádrokartonářský šroubovák s OAL 254mm váží pouze 1.5kg
yy Opravdu výkonný motor s rychlostí 4000ot./min.
yy Bezpečnostní zámek vypínače pro zvýšený komfort a bezpečný chod 
yy Jemné seřizení koncového kuželu pro nastavení požadovaného zahloubení v aplikacích jedním šroubem +/- 5 mm
yy Rychloupínací ¼˝ šestiranné sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
yy Monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje trvanlivost akumulátoru v dlouhodobém měřítku
yy Ukazatel zbývajícího stavu nabií
yy LED pro osvěltení pracovní plochy
yy Spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí

 BSB 12G3 LI-202C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 80 min

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 30 / 10 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 0,8 - 10

Max. moment (Nm) 32

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 350

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1500

Max. počet úderů (ú./min) 20.250

Hmotnost vč. aku (kg) 1,2

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935451531

EAN kód 4002395145683

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 1,5 2,0

Počet dostupných akumulátorů 2 2

Nabíječka 60 min 80 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 30 / 10 30 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 0,8 - 10 0,8 - 10

Max. moment (Nm) 32 32

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 350 / 0 - 1500 0 - 350 / 0 - 1500

Hmotnost vč. aku (kg) 1,1 1,1

Dodávaný v kufr kufr

Obj. č. 4935451090 4935451091

EAN kód 4002395811168 4002395811175

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 1,5 1,5

Počet dostupných akumulátorů 1 2

Nabíječka 30 min 30 min

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 20 / 10 20 / 10

Kapacita sklíčidla (mm) 10 10

Max. moment (Nm) 18,5 18,5

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 575 0 - 575

Hmotnost vč. aku (kg) 1,0 1,0

Dodávaný v Taška Taška

Obj. č. 4935433901 4935433902

EAN kód 4002395126347 4002395126354

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 40 min

Max. moment (Nm) 115 115

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2000 0 - 2000

Počet úderů (ú./min) 0 - 3000 0 - 3000

Upínání nářadí ¼˝ šestihran ¼˝ šestihran

Hmotnost vč. aku (kg) 1,0 1,0

Dodávaný v - kufr

Obj. č. 4935446702 4935443965

EAN kód 4002395136407 4002395135639

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

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0 4,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2 2

Nabíječka - 40 min 80 min

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 10 / 8 / 13 10 / 8 / 13 10 / 8 / 13

Energie příklepu (EPTA)(J) 0,9 0,9 0,9

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Hmotnost vč. aku (kg) bez nabíječky 1,6 1,8

Dodávaný v krabice kufr kufr

Obj. č. 4935446699 4935443968 4935443991

EAN kód 4002395136391 4002395135646 4002395135721

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) - 2,0

Počet dostupných akumulátorů 0 2

Nabíječka - 40 min

Max. moment (Nm) 3 3 

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4000 4000

Upínání nářadí ¼˝ šestihran ¼˝ šestihran

Šrouby do dřeva (mm) 25 - 55 25 - 55

Hmotnost vč. aku (kg) - 1,5

Dodávaný v krabice krabice

Obj. č. 4935459624 4935459625

EAN kód 4058546027964 4058546027971



BMT12C-0

BLL 12C

46  PRO12V

BLL 12 C12V SVÍTILNA

yy Fantastický poměr výkonu a hmotnosti
yy Extra dlouhá doba provozu s ProLithium-Ion™ akumulátorem
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

BMT12C12V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

yy 12V Multifunkční nářadí je řešením problémů pro profesionální uživatele
yy Rychlost 20 000ot./min. vám umožňuje pracovat se všemi druhy materiálu
yy Rychlostní stupnice s až 6 možnostmi nastavení rychlosti pro perfektní kontrolu rychlosti
yy Bezpečnostní zámek vypínače pro větší komfort, není potřeba neustáleho držení
yy Bezupínací výměna příslušenství je jednoduchým a rychlým řešením
yy Oscilace 1.5 °/1.5° vlevo i vpravo pro čistý řez
yy Ukazatel zbylého stavu nabití
yy Unikátní LED dioda, díky níž je možné použít multifunkční nářadí i v tmavém prostoru
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

PRO12V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY  47

L126012V PROLITHIUM-ION™ 6.0AH AKUMULÁTOR

yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím

L123012V PROLITHIUM-ION™ 3.0AH AKUMULÁTOR

yy Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím

L124012V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH AKUMULÁTOR

yy Technologie AEG Powertools Prolithium-Iom™poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
yy Vnější konstrukce odolná proti nárazům a vibracím chrání a prodlužuje životnost každého akumulátoru

 BLL 12C

Typ žárovky LED

Životnost aku 9

Hmotnost vč. aku (kg) 0,71

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4932352162

EAN kód 4002395368150

 BMT12C-0

Typ aku Li-ion

Standardní vybavení 1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství

Oscilační frekvence (1/min) 20.000

Hmotnost vč. aku (kg) 1,37

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935464030

EAN kód 4058546219758

 L1260

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 6,0

Napětí (V) 12

Hmotnost (kg) 0,46

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4932459181

EAN kód 4002395288564

 L1230

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 3,0

Napětí (V) 12

Hmotnost (kg) 0,46

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4932459180

EAN kód 4002395288557

 L1240

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 4,0

Napětí (V) 12

Hmotnost (kg) 0,46

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4932430166

EAN kód 4002395378272



SE 3.6 LI-152C

LL1240

48  PRO12V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

L122012V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH AKUMULÁTOR

yy Technologie AEG Powertools Prolithium-Iom™poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
yy Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
yy Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
yy Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím

LL1240PRO12V NABÍJEČKA

yy Kompatibilní se všemi AEG 12V akumulátory
yy Odolné plastové pouzdro
yy Dvojitý indikátor úrovně nabití LED se snadno čitelnými popisy
yy Indikátor poruchy akumulátoru se zobrazí, když je akumulátor vadný

SE 3.63.6V PŘÍMÝ ŠROUBOVÁK

yy Nastavení rukojeti rovně či pod úhlem
yy 10stupňové nastavení krouticího momentu plus jeden vrtací
yy Ergonomický, moderní design
yy Dvourychlostní celokovová převodovka 
yy  ¼˝ šestihranné upínání

TAKTO 
PROFESIONÁLOVÉ 

ZVLÁDAJÍ VÍCE 
ÚKONŮ NAJEDNOU

AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ

 L1220

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2,0

Napětí (V) 12

Hmotnost (kg) 0,24

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4932430165

EAN kód 4002395378265

 LL1240

Doba nabíjení 4,0

Hmotnost (kg) 0,46

Obj. č. 4932471263

EAN kód 4058546288914

 SE 3.6 LI-152C

Typ aku Li-ion

Kapacita aku (Ah) 1,5

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 30 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 200 / 600

Hmotnost vč. aku (kg) 0,6

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935413165

EAN kód 4002395197538



OMNI 18C - 0KIT1XOMNI 18C LI-152BKIT1

OMNI 300 KIT1

50  OMNI PRO

OMNI 18C18V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

yy Poskytuje lepší výkon a delší dobu provozu a přitom si zachovává výhody akumulátorové přenositelnosti
yy Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu mezi nejrůznějšími aplikacemi
yy Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
yy Ovládání jednou rukou při použití
yy Optimální poměr síly k hmotnosti
yy LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
yy Ukazatel stavu nabití
yy Štíhlá konstrukce rukojeti pro dokonalou ergonomii a lepší absorpci vibrací
yy Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální 

odolnost akumulátoru a nářadí

OMNI 300300W MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

yy Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu aplikace
yy Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
yy Ovládání jednou rukou
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu

OMNI PRO  51

OMNI-MTXOMNI HLAVICE MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ

yy Na řezání, odstraňování omítky, rašplování, broušení, škrábání, leštění
yy Systém výměny plátku bez použití nářadí, již není potřebný šestihranný klíč, snadné a rychlé řešení
yy Celokovová konstrukce hlavy pro vyšší odolnost
yy Dodávané s adaptérem, který umožňuje použití většiny plátků na trhu

OMNI-MTOMNI HLAVICE MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ

yy K řezání, odstraňování omítky, rašplování, seřezávání, broušení, škrábání, pilování, ostření, leštění

OMNI-RT
OMNI HLAVICE MULFUNKČNÍHO NÁŘADÍ/ 
SÁDROKARTONÁŘSKÉHO ŠROUBOVÁKU
yy Nová hlavice je dalším řešením pro profesionální uživatele, které pomáhá provádět čisté a přesné zaoblené ponorné 

řezy do sádrokartonu. Dále přesné řezy do neželezných kovů, přesné broušení a obrušování menšího rozsahu
yy Až 24 000ot./min. při čistých řezech do všech materiálů
yy Nastavitelný hloubkoměr pro přesnou kontrolu nad řezem
yy Multifunkční hloubkoměr: na jednom konci hloubkoměr, na druhém klíč k výměně bitu. Snadné a rychlé řešení, vždy při 

nářadí, takže odpadá nutnost ztrácet čas hledáním klíče
yy 3.2mm uchycení pojme nejobvyklejší příslušenství na trhu. Lze použít: řezný kotouč pro řezání kovu, brusný kotouč na 

kov, brusný kotouč na dřevo, vrták do sádrokartonu apod.

OMNI-JSOMNI HLAVICE DO PŘÍMOČARÉ PILY

yy K řezání dřeva, lamina, kovu a plastů
yy Systém výměny pilového plátku bez použití nářadí
yy Integrované odsávání prachu
yy Celokovová převodová skříň pro maximální trvanlivost
yy Délka zdvihu 15mm pro čisté a rychlé řezy

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

Typ aku Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 2.0 -

Nabíječka 30 min -

Palivoměr Ano Ano

LED Ano Ano

Počet dostupných akumulátorů 2 0

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 2 2

Oscilační frekvence (1/min) 20.000 20.000

Dodávaný v krabice krabice

Hmotnost vč. aku (kg) 1,15 1,15

Obj. č. 4935446705 4935446706

EAN kód 4002395136438 4002395136421

 OMNI 300 KIT1

Příkon (W) 300

Oscilační frekvence (1/min) 20.000

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 2,0

Standardní vybavení 1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství

Hmotnost (kg) 2,52

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935431790

EAN kód 4002395194995

 OMNI - MTX

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 2 / 2

Oscilační frekvence (1/min) 20.000

Obj. č. 4935446707

EAN kód 4002395136414

 OMNI-MT

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 1,5

Obj. č. 4935440700

EAN kód 4002395134717

 OMNI - RT

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 24.000

Průměr objímky (mm) 3175

Obj. č. 4935451311

EAN kód 4002395151295

 OMNI-JS

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 40 / 6 / 10

Délka zdvihu (mm) 15

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000

Obj. č. 4935440715

EAN kód 4002395134748



TECHNOLOGIE 
ZELENÉHO 
LASERU JEDNODUCHÝ  

K POUŽITÍ

VĚTŠÍ
VIDITELNOST

PRACUJTE
CHYTŘEJI

PŘEDSTAVUJEME 
NOVOU ŘADU 
SAMONIVELAČNÍCH 
LASERŮ

RYCHLOST NENÍ
NA ÚKOR PŘESNOSTI.

PRACUJTE PŘESNĚJI
NEMŮŽETE SI DOVOLIT CHYBY
PROTO JE ANI NEUMOŽŇUJEME.

* Nevztahuje se na akumulátory a nabíječky. Zaregistrujte se do 30 dnů od nákupu. Více informací naleznete na našich webových stránkách.
AEG je registrovaná ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux.

PRACUJTE RYCHLEJI

NOVINKA
52  OMNI PRO

OMNI-RHOMNI HLAVICE ŠAVLOVÉ PILY

yy K řezání kovového a plastového potrubí, dřeva (interiér, zahrada a exteriér), sádrokartonu
yy Délka zdvihu 13mm a až 3 000zdvihů/min. pro rychlé řezání
yy Výměna pilového plátku bez použití nářadí pro dokonalou ergonomii

OMNI-RADOMNI PRAVOÚHLÁ VRTACÍ HLAVICE

yy K vrtání do dřeva, kovu a plastů, upevňování/šroubování
yy Jednoobjímkové 10mm sklíčidlo

OMNI-IROMNI RÁČNOVÁ HLAVA 

yy K utahování a povolování šroubů
yy 3/8’’ upínání
yy Krouticí moment 28Nm až pro matice M12
yy Rychlost až 220ot./min. vpřed/vzad

OMNI-IHOMNI HLAVICE RÁZOVÉHO ŠROUBOVÁKU

yy K upevňování/šroubování, vrtání do dřeva a kovu
yy Systém s rychlospojkou pro snadnou výměnu bitu

 OMNI-RH

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000

Délka zdvihu (mm) 13

Obj. č. 4935440725

EAN kód 4002395134762

 OMNI-RAD

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 18 / 10

Max. moment (Nm) 12

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 550

Šrouby do dřeva (mm) 4

Obj. č. 4935440705

EAN kód 4002395134724

 OMNI-IR

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 220

Upínání nářadí ⅜˝ čtyřhran

Max. moment (Nm) 28

Obj. č. 4935440720

EAN kód 4002395134755

 OMNI-IH

Max. moment (Nm) 62

Počet úderů (ú./min) 0 - 3100

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2000

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Obj. č. 4935440730

EAN kód 4002395134779



CLG330-K

CLG220-K

PRŮVODCE 
POUŽITÍ LASERŮ

MODEL

CL
R2

15
-B

CL
G

22
0-

B

CL
G

22
0-

K

CL
G

33
0-

K

SOUČÁST BALENÍ

 VIDITELNOST

PROMÍTÁNÍ ČAR

DOSAH 15m 20m 20m 30m

IP 54 54 54 54

HORIZONTÁLNÍ NIVELACE

VERTIKÁLNÍ ZAROVNÁNÍ

KŘÍŽOVÁ LINKA

90° PROMÍTÁNÍ

OLOVNICE

**

**

*budou viditelné jak horizontální tak vertikální linky

TESTOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ  55

CLG330-KTŘÍBODOVÝ ZELENÝ LASER + OLOVNICE

yy Promítá jednu jasnou horizontální čáru, dvě jasné vertikální čáry při 90°a olovnici. Veškeré čáry mohou být zaktivovány 
samostatně a nebo najednou

yy Technologie zeleného laseru zlepšuje 4krát více viditelnost v jakýchkoli světelných podmínkách, čímž je ideální na 
jakémkoliv pracovišti

yy Dosah viditelnost na pracovišti až 30 metrů
yy Dvě vertikální čáry, které se kříží na stropě jsou zarovnané s olovnini, což je ideální pro přenos bodů z podlahy na strop
yy Dokonalé vyrovnání, přesnost ± 0.2mm/m
yy Kompaktní konstrukce a krytí IP 54 s robustním pogumováním chrání krytí
yy Součástí je otočný magnetický držák na zeď, který umožňuje použití na kovových površích a upevnění závěsným 

otvorem k jakémukoliv povrchu
yy Součástí je zelená cílová deska, která zlepšuje viditelnost laserového paprku na velkou vzdálenost
yy Vypínač s kyvadlovým zámkem pro bezpečný přenos
yy Když je laser vypnutý/blokovaný, aktivujte každou jednotlivou linku pomocí horních tlačítek
yy 1/3" závit pro montáž na stativ

NOVINKA

CLG220-KZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER

yy Promítá naráz jasnou horizontální a vertikální čáru na dosah až 20 metrů
yy Technologie zeleného laseru zlepšuje 4krát více viditelnost ve všech světelných podmínkách, čímž je ideální na všechna 

pracoviště
yy Krytí IP 54 s robustním pogumováním chrání krytí
yy Součástí je otočný magnetický držák na zeď, který umožňuje použití na kovových površích a upevnění závěsným 

otvorem k jakémukoliv povrchu
yy Součástí je stropní držák, který může být použit s magnetickým držákem na zeď, perfektní při vyrovnání zavěšených 

stropů
yy Dodáván se zelenou cílovou deskou, která zlepšuje viditelnost laserového paprku na velkou vzdálenost
yy Rychlá samonivelace, blikající čára bude indikovat, když je laser mimo úroveň
yy Vypínač s kyvadlovým zámkem pro bezpečný přenos
yy Funkci naklonění lze aktivovat pomocí horního tlačítka (M), když je laser vypnutý/blokovaný

NOVINKA

 CLG330-K

Typ aku Výměnné 

Rozsah (m) 30M

Laserová projekce (°)
horizontální promitání, 2x vertikální promitání, křížové promitání, 
olovnice

Klasifikace laseru Class 2, < 1 mW

Barva paprsku Zelená 

Barva olověných bodů Červená

Přesnost ±0.2 mm/m

Samonivelační rozsah [°] 3

Samonivelační čas [s] 3 ~ 5

Vlnová délka laseru [nm] 520±10

Závit stativu 1/4˝

Standardní vybavení
rotační magnetický držák na zeď s 5/8˝ a 1/4˝ závitem, zelená cílová 
deska, 3x AAA alkalická baterie a váček

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472255

EAN kód 4058546339012

 CLG220-K

Typ aku Výměnné 

Rozsah (m) 20M

Laserová projekce (°) Naráz horizontální a vertikální čára

Klasifikace laseru Class 2, < 1 mW

Barva paprsku Zelená 

Přesnost ± 0.4mm/m

Samonivelační rozsah [°] 3

Samonivelační čas [s] 3 ~ 5

Vlnová délka laseru [nm] 520 ± 10

Závit stativu 1/4˝

Standardní vybavení
rotační magnetický držák na zeď s 5/8˝ a 1/4˝ závitem, zelená cílová 
deska, stropní držák, 2x AAA alkalická baterie a váček

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472254

EAN kód 4058546339005



CLG220-B

CLR215-B

LMG 50

56  TESTOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ

CLG220-BZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER

yy Promítá naráz jasnou horizontální a vertikální čáru na dosah až 20 metrů
yy Technologie zeleného laseru zlepšuje 4krát více viditelnost ve všech světelných podmínkách, čímž je ideální na všechna pracoviště
yy Vypínač s kyvadlovým zámkem pro bezpečný přenos
yy Krytí IP 54 s robustním pogumováním chrání krytí
yy Součástí je otočný magnetický držák na zeď, který umožňuje použití na kovových površích a upevnění závěsným otvorem k jakémukoliv 

povrchu
yy Rychlá samonivelace, blikající čára bude indikovat, když je laser mimo úroveň
yy Funkci naklonění lze aktivovat pomocí horního tlačítka (M), když je laser vypnutý/blokovaný
yy 1/4̋  závit pro montáž na stativ

NOVINKA

CLR215-BČERVENÝ KŘÍŽOVÝ LASER

yy Promítá samostatně jasnou vertikální čáru, samostatně horizontální čáru a křížovou čáru, na dosah až 15 metrů
yy IP krytí 54 s robustním pogumováním chránící krytí
yy Vypínač s kyvadlovým zámkem pro bezpečné přemístění
yy Součástí je otočný magnetický držák na zeď, který umožňuje použití na kovových površích a upevnění závěsným otvorem k jakémukoliv 

povrchu
yy Rychlá samonivelace, blikající čára bude indikovat, když je laser mimo úroveň
yy Dokonalé vyrovnání, přesnost ± 0.3mm/m

NOVINKA

LMG 50LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

yy Systém měření provádí jen jedna osoba jediným stisknutím tlačítka
yy Měření plochy/objemu/nepřímé výšky a šířky
yy Pythagoras tříbodový 
yy Rozměrný grafický LCD displej se snadno čitelnými 3 řádky, s automatickým podsvícením 
yy Kolík pro přesné měření v rozích 
yy Paměť pro uložení posledních 10 měření
yy IP54 krytí před vodou a prachem
yy Extrémně tenký
yy Gumový potah pro perfektní manipulaci
yy Velká vystouplá tlačítka s intuitivním umístěním
yy Spona na opasek umožňuje snadné přenášení i udržení v kapse

VRTÁNÍ A
PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

 CLG220-B

Typ aku Výměnné 

Rozsah (m) 20M

Laserová projekce (°) Naráz horizontální a vertikální čára

Klasifikace laseru Class 2, < 1 mW

Barva paprsku Zelená 

Přesnost ±0.4mm/m

Samonivelační rozsah [°] 3

Samonivelační čas [s] 3 ~ 5

Vlnová délka laseru [nm] 520±10

Závit stativu 1/4˝

Standardní vybavení
rotační magnetický držák na zeď s 5/8˝ a 1/4˝ závitem, 2x AAA 
alkalická baterie a váček

Obj. č. 4935472253

EAN kód 4058546338992

 CLR215-B

Typ aku Výměnné 

Rozsah (m) 15M

Laserová projekce (°) samostatná vertikální čára, samostatná horizontální čára a křižová čára

Klasifikace laseru Class 2, < 1 mW

Barva paprsku Červená

Přesnost ±0.3mm/m

Samonivelační rozsah [°] 3

Samonivelační čas [s] 3 ~ 5

Vlnová délka laseru [nm] 635±5nm

Závit stativu 1/4˝

Standardní vybavení
rotační magnetický držák na zeď s 5/8˝ a 1/4˝ závitem, 2x AAA 
alkalická baterie a váček

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472252

EAN kód 4058546338985

 LMG 50

Typ aku 2 x AAA

Počet dostupných akumulátorů 2

Stupeň ochrany IP IP 54

Max. rozsah měření (m) 50

Funkce Pythagoras - nepřímé měření 3-bodový

Hmotnost vč. aku (kg) 1,0

Dodávaný v Blistr

Obj. č. 4935447680

EAN kód 4002395294275



KH 26XEKH 26E

KH 28 Super XE

BH 24IE

KH 24IE

KH_24IXE

58  VRTÁNÍ A PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

BH 24IESDS+ VRTACÍ KLADIVO

yy Výkonný 800W motor
yy 24mm vrtací kapacita do betonu
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Chod vpřed a vzad
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci
yy Dodáváno s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

KH 24IESDS+ KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 800W motor
yy 24mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Funkce vypínání príklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Chod vpřed a vzad
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci

KH 24IXESDS+ VRTACÍ KLADIVO

yy Výkonný 800W motor
yy 24mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Funkce vypínání príklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Chod vpřed a vzad
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci
yy Dodáváno s boční rukojetí, FIXTEC adaptérem, bezupínacím sklíčidlem, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým 

kabelem

VRTÁNÍ A PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ  59

KH 26ESDS+ KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 800W motor
yy 26mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Chod vpřed a vzad
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci
yy Dodáváno s boční rukojetí, kovový hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

KH 28 Super XESDS+ KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 1010W motor
yy 28mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání/sekání v citlivých materiálech
yy FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci
yy Ochrana před přetížením
yy Omezení rychlosti bez zatížení
yy Dodáváno s boční rukojetí, FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým 

kabelem

 BH 24IE

Příkon (W) 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,4

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 30 / 13 / 24

Upínání nářadí SDS-Plus

FIXTEC™ Ne

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,8

Obj. č. 4935451558

EAN kód 4002395145201

 KH 24IE

Příkon (W) 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,4

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 30 / 13 / 24

Upínání nářadí SDS-Plus

FIXTEC™ Ne

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,8

Obj. č. 4935451555

EAN kód 4002395144570

 KH 24IXE

Příkon (W) 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,4

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 30 / 13 / 24

Upínání nářadí SDS-Plus

FIXTEC™ Ano

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,8

Obj. č. 4935451553

EAN kód 4002395144556

 KH 26E KH 26XE

Příkon (W) 800 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500 0 - 4500

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,5 2,5

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 30 / 13 / 26 30 / 13 / 26

Upínání nářadí SDS-Plus SDS-Plus

FIXTEC™ Ne Ano

Dodávaný v kufr kufr

Hmotnost (kg) 2,6 2,8

Obj. č. 4935428180 4935428910

EAN kód 4002395194360 4002395194681

 KH 28 Super XE

Příkon (W) 1010

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 5000

Energie příklepu (EPTA)(J) 2,8

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 30 / 13 / 28

Upínání nářadí SDS-Plus

FIXTEC™ Ano

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,8

Obj. č. 4935428190

EAN kód 4002395194377



MH 5E

KH 5E

MH 7E

PN 3500PN 3500X

MH 5G

KH 5G

60  VRTÁNÍ A PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

PN 3500XSDS+ KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 750W motor
yy 30mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy Režim měkkého kladiva snižuje úderovou energii a rychlost pro kontrolované vrtání do zdiva
yy FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
yy Dodáváno s boční rukojetí, FIXTEC adaptérem s rychloupínacím sklíčidlem, kovovým hloubkovým dorazem a 4m 

dlouhým kabelem

MH 5GSDS-MAX SEKACÍ KLADIVO TRADESMAN

yy Výkonný 1000W motor
yy Energie úderu 7.5J EPTA
yy 2režimové SDS-Max sekací kladivo
yy Funkce vícepolohového dláta umožňuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
yy Robustní pouzdro převodovky z magnézia pro náročné prostředí
yy Konstrukce s nízkými vibracemi zvyšuje denní dobu používání nářadí
yy Měkká rukojeť
yy Dodávané s boční rukojetí, 4m dlouhým kabelem

KH 5GSDS-MAX KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 1100W motor
yy 7.5 J (EPTA) rázová energie
yy 40mm vrtací kapacita do betonu
yy Rotační doraz pro sekání
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí vrtání/sekání
yy Dodávané s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem, mazivem, 4m kabelem
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MH 5ESDS-MAX BOURACÍ KLADIVO

yy Výkonný 1200W motor
yy 8.5 J rázová energie pro sekání bez námahy
yy Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Indikátor připojení k síti
yy Dodáváné s přední D rukojetí, mazivem a 6m dlouhým kabelem

KH 5ESDS-MAX KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 1200W motor
yy 40mm vrtací kapacita do betonu
yy Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
yy Režim měkkého kladiva snižuje úderovou energii a rychlost pro kontrolované vrtání do zdiva
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí vrtání/sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Indikátor připojení k síti
yy Dodávané s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem, mazivem a 6m kabelem

MH 7ESDS-MAX BOURACÍ KLADIVO

yy Výkonný 1500W motor
yy 10.5 J rázová energie pro silnější aplikace sekání
yy Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Indikátor připojení k síti

 PN 3500X PN 3500

Příkon (W) 750 750

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 970 0 - 970

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4200 0 - 4200

Energie příklepu (EPTA)(J) 3,4 3,4

Max. průměr otvoru do oceli | betonu [mm] 40 / 16 / 30 40 / 16 / 30

Upínání nářadí SDS-Plus SDS-Plus

FIXTEC™ Ano Ne

Dodávaný v kufr kufr

Hmotnost (kg) 3,6 3,4

Obj. č. 4935412210 4935412152

EAN kód 4002395198337 4002395198306

 MH 5G

Příkon (W) 1100

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 3000

Energie příklepu (EPTA)(J) 7,5

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 5,9

Obj. č. 4935443170

EAN kód 4002395135462

 KH 5G

Příkon (W) 1100

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 450

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 3000

Energie příklepu (EPTA)(J) 7,5

Max. průměr otvoru do betonu | jádrový vrták | tunelový vrták [mm] 40 / 105 / 65

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 6,4

Obj. č. 4935418160

EAN kód 4002395133062

 MH 5E

Příkon (W) 1200

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 2840

Energie příklepu (EPTA)(J) 8,5

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 6,2

Obj. č. 4935412361

EAN kód 4002395198795

 KH 5E

Příkon (W) 1200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 300

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 2840

Energie příklepu (EPTA)(J) 8,5

Max. průměr otvoru do betonu | jádrový vrták | tunelový vrták [mm] 40 / 90 / 65

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 6,6

Obj. č. 4935412326

EAN kód 4002395198603

 MH 7E

Příkon (W) 1500

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 2700

Energie příklepu (EPTA)(J) 10,5

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 7,3

Obj. č. 4935459422

EAN kód 4058546010836



KH 7E

PM 10E

PN 11E
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KH 7ESDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

yy Výkonný 1500W motor
yy 10.5 J rázová energie pro silnější aplikace sekání
yy Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
yy Přepínač 3 režimů, umožňuje uzamčení dláta ve 12 různých polohách
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Indikátor připojení k síti

PM 10ESDS-MAX VELKÉ BOURACÍ KLADIVO

yy Výkonný 1600W motor
yy 20 J rázová energie pro náročné bourací aplikace
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Omezení rychlosti bez zatížení
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Měkká rukojeť pro komfortní práci
yy Dodávané s přední D rukojetí, mazivem, 6m dlouhým kabelem

PN 11ESDS-MAX VELKÉ KOMBI KLADIVO

yy Výkonný 1700W motor
yy 20 J rázová energie pro náročné bourací aplikace
yy Kapacita vrtání do betonu 50mm
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Omezení rychlosti bez zatížení
yy AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
yy Bezpečnostní spojka pro uživatelskou bezpečnost
yy Pozvolný rozběh pro přesné započetí vrtání/sekání
yy Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Měkká rukojeť pro komfortní držení

 KH 7E

Příkon (W) 1500

Rychlost pásu (m/min) 0 - 300

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 2700

Energie příklepu (J) 10,5

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 7,3

Obj. č. 4935459609

EAN kód 4058546027810

 PM 10E

Příkon (W) 1600

Počet příklepů při zatížení (př./min) 975 - 1950

Energie příklepu (EPTA)(J) 20

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 11,0

Obj. č. 4935412418

EAN kód 4002395198832

 PN 11E

Příkon (W) 1700

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 125 - 250

Počet příklepů při zatížení (př./min) 975 - 1950

Energie příklepu (EPTA)(J) 20

Max. průměr otvoru do betonu | jádrový vrták | tunelový vrták [mm] 50 / 150 / 80

Upínání nářadí SDS-Max

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 11,8

Obj. č. 4935412440

EAN kód 4002395198931



SBE 750 RZSBE 750 RE

SBE 705 RE

SB2E 750 R STSB2E 750 RX STSB2E 1100 RV

SB2E 850 R

64  VRTÁNÍ A PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

SB2E 1100 RVDVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

yy 1100W výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka
yy Antivibrační systém pro komfortní použití
yy Velká kovová převodovka pro maximální trvanlivost
yy 13mm celokovové sklíčidlo
yy Ergonomická měkká rukojeť pro komfortní práci

SB2E 850 RDVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

yy 850W výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka
yy O 10mm kratší než předchozí verze (235mm OAL)
yy Velký přepínač s rychlostní stupnicí pro stacionární vrtání nebo lehké míchání
yy Velká kovová převodovka pro maximální trvanlivost
yy 13mm celokovové sklíčidlo
yy Ergonomická měkká rukojeť pro komfortní práci
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SB2E 750 RX STPŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VYSOKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM

yy Kompaktní a výkonná 750W příklepová vrtačka s vysokým kroutícím momentem
yy Krouticí moment 62Nm poskytuje plný výkon
yy Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok)  pro nejvyšší odolnost a stabilitu
yy 2rychlostní převodovka se synchronní řadicí pákou
yy Nastavitelná kontrola rychlosti díky rychlostní stupnici, chod vpřed/vzad
yy Sejmutím softgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
yy Možnost vypnout příklep při vrtání
yy 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
yy Dodávaná s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

SBE 750 REJEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

yy Kompaktní a výkonný 750W motor
yy Rychlostní stupnice a zámek na vypínači pro stacionární vrtání
yy Vysoká rychlost vrtání 3000ot./min,
yy IMB design pro zvýšenou trvanlivost
yy Dvouobjímkové vyztužené 13mm sklíčidlo 
yy Pogumovaná rukojeť s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci

SBE 705 REJEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

yy Výkonný 705W motor
yy Rychlostní stupnice a zámek na vypínači 
yy Vysoká rychlost vrtání 2800ot./min.
yy IMB design pro zvýšenou trvanlivost
yy Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo
yy Pogumovaná rukojeť s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci

 SB2E 1100 RV

Příkon (W) 1100

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1000 / 0 - 3200

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli | zdiva | betonu [mm] 40 / 13 / 24 / 22

Max. moment (Nm) 60

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla rychloupínací

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,9

Obj. č. 4935447375

EAN kód 4002395294176

 SB2E 850 R

Příkon (W) 850

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1000 / 0 - 3000

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli | zdiva | betonu [mm] 40 / 13 / 22 / 20

Max. moment (Nm) 56

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla rychloupínací

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 2,7

Obj. č. 4935447360

EAN kód 4002395294152

 SB2E 750 RX ST SB2E 750 R ST

Příkon (W) 750 750

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1200 / 0 - 3400 0 - 1.200 / 0 - 3.400

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli | zdiva | betonu [mm] 40 / 13 / 22 / 20 40 / 13 / 22 / 20

Max. moment (Nm) 62 62

Kapacita sklíčidla (mm) 13 13

Typ sklíčidla rychloupínací rychloupínací

Dodávaný v kufr kufr

Hmotnost (kg) 2,5 2,5

Obj. č. 4935412853 4935412839

EAN kód 4002395192779 4002395192700

 SBE 750 RE SBE 750 RZ

Příkon (W) 750 750

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 3000 0 - 3000

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli | zdiva | betonu [mm] 30 / 13 / 20 / 16 30 / 13 / 20 / 16

Max. moment (Nm) 27 27

Kapacita sklíčidla (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Typ sklíčidla rychloupínací s ozub. vencem

Dodávaný v kufr Taška

Hmotnost (kg) 1,9 1,9

Obj. č. 4935442850 4935442840

EAN kód 4002395247875 4002395247868

 SBE 705 RE

Příkon (W) 705

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2800

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli | zdiva | betonu [mm] 30 / 13 / 20 / 15

Max. moment (Nm) 25

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla rychloupínací

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 1,9

Obj. č. 4935442830

EAN kód 4002395247851



MFE 1500

S 4000E

DB 1500-2XE

66  VRTÁNÍ A PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

DB 1500-2 XEDIAMANTOVÁ VRTAČKA 

yy Výkonný 1500W motor
yy Vysoce výkonná 2rychlostní diamantová vrtačka
yy Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
yy Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
yy 2rychlostní převodovka
yy Elektronika řídí pozvolný start pro přesné vrtání a chrání motor před přetížením
yy Měkký příklep
yy Dodávaná s rukojetí

MFE 1500DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

yy Výkonný 1500W motor
yy Elektronika s ochranou před tepelným přetížením a pozvolný rozběh
yy Volitelná hloubka řezu pro přesné výsledky
yy Variabilní šířka řezu pro všestrannost použití
yy Bajonetový adaptér na připojení odsávání
yy Aretace hřídele
yy Dodávané s 4m dlouhým kabelem, vylamovacím dlátem, přední rukojetí, adaptérem odsáváním, klíčem

S 4000ESÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

yy Výkonný 720W motor pro větší produktivitu
yy Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro použití v sádrokartonu
yy Celokovová převodovka pro odolnost
yy Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
yy Chod vpřed/vzad
yy Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
yy ¼” šestihranné upínání
yy Spona na opasek
yy Dodáván s hloubkovým dorazem, držákem bitů, PH 2 bitem, sponou na opasek, 4m dlouhým kabelem OBRÁBĚNÍ

KOVU

 DB 1500-2XE

Příkon (W) 1500

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 3000

Závit hřídele M 18 x 2,5

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 162

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 4,2

Obj. č. 4935412475

EAN kód 4002395198955

 MFE 1500

Příkon (W) 1500

Průměr kotouče (mm) 125

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 8600

Šířka drážky (mm) 8 - 26

Dodávaný v kufr

Hmotnost (kg) 4,1

Obj. č. 4935413605

EAN kód 4002395192809

 S 4000E

Příkon (W) 720

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 4000

Vruty do sádrokartonu [mm] 5

Max. moment (Nm) 10

Upínání nářadí ¼˝ šestihran

Dodávaný v bez kufru

Hmotnost (kg) 1,4

Obj. č. 4935413215

EAN kód 4002395197637



WS 10-125 SKWS 10-125 S

WS 12-125 SWS 12-125 SK

WS 13-125 SXEKWS 13-125 SXE

WS 8-115S

WS 8-125SWS 8-125SK

WS 10-115 S
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WS 8-115 SMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Nový výkonný 800W motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Kovová převodovka pro větší odolnost
yy Směrový vývod vzduchu
yy Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet do 90° 
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
yy Ochranné vstupní otvory pro vzduch
yy Aretace hřídele
yy Dodávána s přídavnou rukojetí, přírubou, maticí příruby a klíčem

WS 8-125 SMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Nový 800W výkonný motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Kovová převodovka pro větší odolnost
yy Směrový vývod vzduchu
yy Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet do 90° 
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
yy Ochranné vstupní otvory pro vzduch
yy Aretace hřídele
yy Dodávaná s přídavnou rukojetí, přírubou, maticí příruby a klíčem

WS 10-115 SMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Výjimečně výkonný 1000W motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
yy Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
yy Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
yy Lehký pro nejlepší možnou manipulaci
yy Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
yy Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
yy Aretace hřídele
yy Dodávaná s boční rukojetí AVS, bezupínacím ochranným krytem, přírubou, maticí příruby a klíčem 
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WS 10-125 SMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Výjimečně výkonný 1000W motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
yy Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
yy Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
yy Lehká pro nejlepší možnou manipulaci
yy Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
yy Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
yy Aretace hřídele
yy Dodávaná s boční rukojetí AVS, bezupínacím ochranným krytem, přírubou, maticí příruby a klíčem 

WS 12-125 SMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Nový výjimečně výkonný 1200W motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
yy Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
yy Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
yy Lehká pro nejlepší možnou manipulaci
yy Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
yy Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
yy Aretace hřídele
yy Dodávaná s boční rukojetí AVS, bezupínacím ochranným krytem, přírubou, maticí příruby a klíčem 

WS 13-125 SXEMALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Nový výjimečně výkonný 1300W motor
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Elektronická regulace rychlosti, nižší rychlost především při dokončovacích pracech
yy Konstantní rychlost pro nejlepší možný výkon a vysoký kroutící moment, a to i při nízké rychlosti
yy Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
yy Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
yy Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
yy Lehká pro nejlepší možnou manipulaci
yy Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
yy Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí

 WS 8-115S

Příkon (W) 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 12.000

Max. hloubka řezání (mm) 26

Průměr kotouče (mm) 115

Závit hřídele M14

Hmotnost (kg) 1,9

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451293

EAN kód 4002395150519

 WS 8-125SK WS 8-125S

Příkon (W) 800 800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 12.000 12.000

Max. hloubka řezání (mm) 31 31

Průměr kotouče (mm) 125 125

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost (kg) 1,9 1,9

Dodávaný v kufr krabice

Obj. č. 4935451298 4935451296

EAN kód 4002395150564 4002395150540

 WS 10-115 S

Příkon (W) 1000

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.500

Max. hloubka řezání (mm) 26

Průměr kotouče (mm) 115

Závit hřídele M14

Hmotnost (kg) 2,3

Dodávaný v -

Obj. č. 4935451300

EAN kód 4002395150588

 WS 10-125 S WS 10-125 SK

Příkon (W) 1000 1000

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.500 11.500

Max. hloubka řezání (mm) 31 31

Průměr kotouče (mm) 125 125

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost (kg) 2,3 2,3

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935451302 4935451303

EAN kód 4002395151202 4002395151219

 WS 12-125 SK WS 12-125 S

Příkon (W) 1200 1200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11.500 11.500

Max. hloubka řezání (mm) 31 31

Průměr kotouče (mm) 125 125

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost (kg) 2,4 2,4

Dodávaný v kufr krabice

Obj. č. 4935451307 4935451306

EAN kód 4002395151257 4002395151240

 WS 13-125 SXE WS 13-125 SXEK

Příkon (W) 1300 1300

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 2800 - 11.500 2800 - 11.500

Max. hloubka řezání (mm) 40 40

Průměr kotouče (mm) 125 125

Závit hřídele M14 M14

Hmotnost (kg) 2,4 2,4

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935451309 4935451310

EAN kód 4002395151271 4002395151288



WS 22-230 DMSWS 22-230 E

WS 24-230 GV DMSWS 24-230 GEVWS 22-180 E

WS 15-125 SX

70  OBRÁBĚNÍ KOVU

WS 15-125 SXVELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Nový výkonný 1520W motor
yy DIGITRONIC s elektronickým řízením konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou motoru před přetížením a 

omezením otáček bez zatížení
yy FIXTEC - patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
yy Automatické vypínání, snadno vyměnitelné uhlíky
yy Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
yy Epoxidový povlak rotoru a budicího vinutí - bojuje s prachem z broušení pro prodloužení životnosti nářadí
yy Nový „zaklapávací“ ochranný kryt pro nastavení bezupínacího ovládání
yy Aretace hřídele s ochranným mechanismem
yy Velký bezpečnostní spínač

WS 22-180VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Výkonný 2200W motor s povrchem pokrytým epoxydem pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
yy Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485mm, hmotnost 5.1kg pro komfortní držení
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
yy Ochranný kryt odolný proti prasknutí
yy Vnější dvířka pro snadný přístup k uhlíkům za účelem rychlého servisu
yy Dodávaná s kabelem, klíčem, přírubou, maticí příruby, antivibrační náhradní rukojetí a ochranným krytem
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WS 22-230VELKÁ 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Výkonný 2200W motor s povrchem pokrytým epoxydem pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
yy Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485mm, hmotnost 5.1kg pro komfortní držení
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Rychloupínací ochranný kryt
yy Vnější úhlíkové stěny pro snadný přístup k uhlíkům 
yy Dodávaná s kabelem, klíčem, přírubou, maticí příruby, antivibrační náhradní rukojetí a ochranným krytem

WS 24-230 GEVVELKÁ 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA

yy Výkonný 2400W motor s povrchem pokrytým epoxydem pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
yy Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 515mm, hmotnost 5.6kg pro komfortní držení
yy Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
yy Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
yy Rychloupínací ochranný kryt odolný proti prasknutí pro snadné a rychlé nastavení
yy Plášť motoru vybavený AVS a 2polohové antivibrační postranní rukojeť pro snížení vibrací
yy 7stupňová otočná hlavní rukojeť a velká měkká úchopová oblast pro co nejpohodlnější manipulaci
yy Vnější dvířka pro snadný přístup k uhlíkům za účelem rychlého servisu
yy 4m pogumovaný kabel
yy Dodávaná s klíčem, přírubou, maticí příruby, antivibrační náhradní rukojetí a ochranným krytem

 WS 15-125 SX

Příkon (W) 1520

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 2.600 - 11.000

Max. hloubka řezání (mm) 35

Průměr kotouče (mm) 125

Závit hřídele M14

Hmotnost (kg) 2,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935455100

EAN kód 4002395247264

 WS 22-180 E

Příkon (W) 2200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 8500

Max. hloubka řezání (mm) 45

Průměr kotouče (mm) 180

Závit hřídele M14

Deadman spínač Ne

Hmotnost (kg) 5,1

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935431690

EAN kód 4002395194858

 WS 22-230 E WS 22-230 DMS

Příkon (W) 2200 2200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600

Max. hloubka řezání (mm) 68 68

Průměr kotouče (mm) 230 230

Závit hřídele M14 M14

Deadman spínač Ne Ano

Hmotnost (kg) 5,2 5,2

Dodávaný v krabice krabice

Obj. č. 4935431720 4935431730

EAN kód 4002395194889 4002395194902

 WS 24-230 GEV WS 24-230 GV DMS

Příkon (W) 2400 2400

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 6600 0 - 6600

Max. hloubka řezání (mm) 68 68

Průměr kotouče (mm) 230 230

Závit hřídele M14 M14

Deadman spínač Ne Ano

Hmotnost (kg) 5,6 5,6

Dodávaný v kufr kufr

Obj. č. 4935431765 4935431775

EAN kód 4002395194964 4002395194971



PE 150GS 500 E

GSL 600 E
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GS 500 EPŘÍMÁ BRUSKA

yy Vysokorychlostní, jednoruční přímá bruska
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Kovová převodovka s přesným chodem bez kmitání
yy Váží pouze 1.3kg
yy Ergonomický spínač
yy Dodávaná s klíčem, 6mm kleštinou a 4m dlouhým kabelem

GSL 600 EPŘÍMÁ BRUSKA

yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Dlouhá hřídel pro snadný přístup do úzkých míst
yy Dvojité uložení vřetenového ložiska pro plynulé otáčení
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Kovová převodovka s přesným chodem bez kmitání
yy Váží pouze 1.9kg
yy Ergonomický spínač
yy Dodávaná s klíčem, 6mm kleštinou a 4m dlouhým kabelem
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PE 150LEŠTIČKA

yy 1200W leštička
yy Elektronika s nastavitelnou rychlostí pro různé materiály
yy Speciální převod pro velký kroutící moment a ideální otáčky pro leštění
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Externě přístupné uhlíky pro snadnou výměnu
yy Aretace hřídele
yy Velký tříprstý spínač
yy Dodávaná s 4m kabelem přídavnou rukojetí, krytkou a nosnou podložkou

 GS 500 E

Příkon (W) 500

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10.000 - 29.000

Průměr objímky (mm) 6

Max. průměr brusného kotouča (mm) 40

Max. průměr nástroje (mm) 20

Hmotnost (kg) 1,3

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935412985

EAN kód 4002395192939

 GSL 600 E

Příkon (W) 600

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10.000 - 29.000

Průměr objímky (mm) 6

Max. průměr brusného kotouča (mm) 40

Max. průměr nástroje (mm) 20

Hmotnost (kg) 1,9

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935412965

EAN kód 4002395192946

 PE 150

Příkon (W) 1200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 900 - 2500

Průměr kotouče (mm) 150

Závit hřídele M14

Hmotnost (kg) 2,1

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935412266

EAN kód 4002395198443



SE 12-180

SMT 355
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SE 12-180ÚHLOVÁ BRUSKA

yy 1200W bruska s plnou vlnovou elektronikou
yy Nastavitelný počet otáček pro různé materiály a dokončení prací
yy Vysoký kroutící moment motoru a optimální rychlost pro broušení, speciálně pro broušení jemných povrchů
yy Automatické odpojení uhlíků
yy Externě přístupné uhlíky pro snadnou výměnu
yy Aretace hřídele
yy Velký tříprstý spínač
yy Dodávaná s 4m dluhým kabelem, přídavnou rukojetí s krytem, maticí příruby a pružnou nosnou podložkou

SMT 355ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

yy Výkonný 2300W motor
yy -45°/0°/45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretace
yy Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
yy Deflektor chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
yy Velký ochranný kryt pro přidanou bezpečnost
yy Uložení klíče přímo na stroji
yy Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
yy Vyměnitelné uhlíky
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 355mm řezným kotoučem a klíčem OPRACOVÁNÍ

DŘEVA

 SE 12-180

Příkon (W) 1200

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1800 - 4800

Průměr kotouče (mm) 180

Závit hřídele M14

Hmotnost (kg) 2,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935412279

EAN kód 4002395198481

 SMT 355

Příkon (W) 2300

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4280

Průměr kotouče (mm) 355

Průměr hřídele (mm) 25,4

Hmotnost (kg) 16,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935411770

EAN kód 4002395129638



STEP 100X

KS 12-1

KS 66-2

KS 15-1

OMNI 300 KIT1

STEP 1200BX
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OMNI 300300W MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

yy Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu aplikace
yy Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
yy Ovládání jednou rukou
yy LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu

KS 66-21600W OKRUŽNÍ PILA 190MM

yy Výkonný 1600W motor
yy 0-56° kapacita úkosu, aretace na 45°
yy Odolná a stabilní litá deska a kryt
yy Velké páky pro snadnou manipulaci
yy Úchyt s mikrotexturou na přední a zadní rukojeti
yy 4m dlouhý kabel
yy Prachová přípojka s DEK 26 k našim AEG vysavačům

KS 15-11500W OKRUŽNÍ PILA 190MM

yy Výkonný 1500W motor
yy Maximální hloubka řezu 64mm
yy 0 - 45° kapacita úkosu
yy Odolná ocelová patka a krytka
yy Velké akční páky pro snadné ovládání
yy Rukojeť s mikrotexturou pro komfortní držení
yy Kabel dlouhý 2 metry
yy Bod odsávání prachu
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KS 12-11200W OKRUŽNÍ PILA 190MM

yy Výkonný 1200W motor
yy Maximální hloubka řezu 64mm
yy 0 - 45° kapacita úkosu
yy Odolná ocelová patka a tlakově litá krytka
yy Velké akční páky pro snadné ovládání
yy Rukojeť s mikrotexturou pro komfortní držení
yy Kabel dlouhý 2 metry
yy Bod odsávání prachu

STEP 1200BXPŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

yy Výkonný 600W motor
yy Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
yy 4 stupně nastavení předkyvu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Ergonomická horní rukojeť s povrchem softgrip
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Při práci v okrajích může být deska pousnuta dozadu a pro přesně pokosové řezy do 45°
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti třískám, posuvnou patkou, prachovou krytkou a 

adaptérem odsávání prachu

STEP 100XPŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

yy Přímočará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
yy Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilových plátků během pár sekund
yy 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
yy Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
yy Přípojka odsávání prachu a odřezků
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Bezupínací nastavení základní desky pro řezání u okrajů a pro přesné zkosení řezů až do 45°
yy Dodávaná se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti třískám a prachovou krytkou

 OMNI 300 KIT1

Příkon (W) 300

Oscilační frekvence (1/min) 20.000

Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 2,0

Standardní vybavení 1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství

Hmotnost (kg) 2,52

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935431790

EAN kód 4002395194995

 KS 66-2

Příkon (W) 1600

Průměr kotouče (mm) 190

Kapacita úkosu (°) 56

Max. hloubka řezání při 45° (mm) 47

Max. hloubka řezání při 90° (mm) 64

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 5800

Průměr vřetena (mm) 30

Hmotnost (kg) 4,8

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935446675

EAN kód 4002395136339

 KS 15-1

Příkon (W) 1500

Průměr kotouče (mm) 190

Kapacita úkosu (°) 45

Max. hloubka řezání při 45° (mm) 47

Max. hloubka řezání při 90° (mm) 62

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 5000

Průměr vřetena (mm) 30

Hmotnost (kg) 4,2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472007

EAN kód 4058546324032

 KS 12-1

Příkon (W) 1200

Průměr kotouče (mm) 190

Kapacita úkosu (°) 45

Max. hloubka řezání při 45° (mm) 47

Max. hloubka řezání při 90° (mm) 62

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 5000

Průměr vřetena (mm) 30

Hmotnost (kg) 3,7

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472006

EAN kód 4058546324025

 STEP 1200BX

Příkon (W) 600

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 500 - 3000

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 26

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 110 / 10 / 30

Hmotnost (kg) 2,4

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935412819

EAN kód 4002395192694

 STEP 100X

Příkon (W) 700

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 1000 - 3200

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 20

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 100 / 10 / 20

Hmotnost (kg) 2,3

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935451000

EAN kód 4002395136513



ST 800XE

PST 500X

STEP 1200XE

STEP 100

STEP 80
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STEP 100PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

yy Nová přímočará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
yy 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
yy Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
yy Přípojka odsávání prachu a odřezků
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Dodávaná se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti třískám a prachovou krytkou

STEP 80 PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

yy Nová přímočará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
yy 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
yy Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
yy Přípojka odsávání prachu a odřezků
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Dodávaná se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti otřepu a prachovou krytkou
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STEP 1200XEPŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ U TĚLA

yy Výkonný 730W motor
yy Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
yy 4 stupně nastavení předkyvu
yy Elektronická plynulá regulace otáček pro správnou rychlost podle materiálu a plátku
yy Pozvolný rozběh zabraňuje náhlému zpětnému rázu při spuštění nářadí
yy Integrovaná elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
yy Ergonomická a velmi tenká konstrukce rukojeti s povrchem softgrip
yy Přípojka odsávání prachu a odřezků
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Nastavitelné odsávání prachu (vpředu nebo vzadu) spínačem
yy Při práci v okrajích může být základna pousnuta dozadu a pro přesné pokosové řezy do 45°

ST 800XEPŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ U TĚLA

yy Výkonný 705W motor
yy Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
yy 4 stupně nastavení předkyvu
yy Elektronika pro plynulou regulaci otáček
yy Ergonomická a velmi tenká konstrukce rukojeti s měkkým povrchem
yy Přípojka odsávání prachu a odřezků
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Při práci v okrajích může být deska pousnuta dozadu
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti třískám, posuvnou patkou a prachovou krytkou

PST 500XPŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ DO DLANĚ

yy Výkonný 440W motor
yy Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
yy LED světlo pro viditelnost řezu
yy Funkce předkyvu
yy Výjimečný design do dlaně pro komfortní použití v úzkých prostorech
yy Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
yy Dodávaná s prachovou krytkou, ochranou proti třískám, pilovým plátkem a 4m dlouhým kabelem

 STEP 100

Příkon (W) 700

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 1000 - 3200

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 20

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 100 / 10 / 20

Hmotnost (kg) 2,2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451001

EAN kód 4002395136520

 STEP 80

Příkon (W) 700

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 1000 - 3200

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 20

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 80 / 10 / 20

Hmotnost (kg) 2.2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935451161

EAN kód 4002395138302

 STEP 1200XE

Příkon (W) 730

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 500 - 3000

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 26

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 135 / 10 / 30

Hmotnost (kg) 2,4

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935412878

EAN kód 4002395192762

 ST 800XE

Příkon (W) 705

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 600 - 2700

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 26

Nastavení výkyvného pohybu 4

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 110 / 10 / 25

Hmotnost (kg) 2,3

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935412950

EAN kód 4002395192892

 PST 500X

Příkon (W) 450

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 3700

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 15

Nastavení výkyvného pohybu 1

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm] 40 / 6 / 10

Hmotnost (kg) 2,3

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935428260

EAN kód 4002395194315



US 1300 XE

FDS 140

US 900 XE

PL 700

MF 1400KE
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MF 1400KEKOMBO FRÉZKA

yy 2 frézky v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
yy Pozvolný rozběh chránící před náhlým odmrštěním
yy Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
yy Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
yy Velké integrované měkké rukojeti pro menší vibrace a větší komfort
yy Plochý kryt motoru se zabudovanou pogumovanou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama s aretací 

hřídele
yy Prémiová kleština a konstrukce hřídele minimalizují opotřebení
yy Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
yy Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí
yy Dodávaná s 5 vodícími uhlíky, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelním vodítkem, 2 kleštinami (8/12mm), 2 klíči, 

oválnou základnou, kulatou základnou, ochranou proti úlomkům

PL 70082MM HOBLÍK

yy Výkonný 700W motor, který dokáže odřezat nejpevnější dřevo
yy Vyměnitelný pravý a levý výfuk třísek
yy Uzamykatelný stojan na spodní straně nářadí chrání materiál před náhodným poškozením
yy 0.2mm jemné nastavení hloubky pro použití při detailech
yy 82mm dvojité oboustranné řezné kotouče
yy Výkonný uhlíkový motor poskytuje výkon až 17 000ot./min. pro dosažení profesionální povrchové úpravy

OPRACOVÁNÍ DŘEVA  81

US 900 XEŠAVLOVÁ PILA

yy Výkonný 900W motor pro rychlé řezání v různých materiálech
yy Funkce předkyvu a délka zdvihu 19mm pro výkonnější a rychlejší řezání
yy Regulace rychlosti 0-3500zdvihů/min., důležité pro řezání materiálů citlivých na teplo
yy FIXTEC - pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku
yy O 24% lehčí než ostatní šavlové pily, pro lepší kontrolu při práci
yy Jednoruční vkládání pilového plátku
yy Integrovaná měkká rukojeť pro lepší ergonomii držení
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem a 2 pilovými plátky

US 1300 XEŠAVLOVÁ PILA

yy Výkonný 1300W motor
yy FIXTEC svorka pro snadnou a rychlou výměnu pílového plátku
yy Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
yy Nastavitelná poloha patky prodlužuje životnost plátku
yy Ergonomická měkká rukojeť pro větší komfort
yy Pro některé aplikace je možné otočit pilový plátek až o 180°
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 2 pilovými plátky

FDS 140VIBRAČNÍ DELTA BRUSKA

yy Neobyčejně kompaktní 260W bruska
yy Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
yy Delta základna pro broušení v rozích
yy Suchý zip a velké výstupky pro pohodlnou výměnu papíru
yy Velmi odolná základna vyrobená z hořčíkové slitiny
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Měkká rukojeť
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (zrnitost 60/80/120), delta základní deskou a prachovým sáčkem

 MF 1400KE

Příkon (W) 1400

Průměr objímky (mm) 8 / 12

Kapacita ponoření (mm) 64

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10.000 - 23.000

Hmotnost (kg) 5,7

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935411850

EAN kód 4002395193295

 PL 700

Příkon (W) 700

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 17.000

Max. hloubka řezání (mm) 3

Šířka drážky (mm) 82

Hloubkový doraz na polodrážku (mm) 12

Hmotnost (kg) 2,6

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472008

EAN kód 4058546324049

 US 900 XE

Příkon (W) 900

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3500

Délka zdvihu (mm) 19

Hmotnost (kg) 2,9

Dodávaný v Taška

Obj. č. 4935419610

EAN kód 4002395193806

 US 1300 XE

Příkon (W) 1300

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2800

Délka zdvihu (mm) 30

Hmotnost (kg) 3,8

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935413235

EAN kód 4002395197675

 FDS 140

Příkon (W) 260

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 14.000

Oscilační frekvence (1/min) 20.000

Průměr oscilačního pohybu (mm) 1,6

Rozměr brusné desky (mm) 115 x 140

Hmotnost (kg) 1,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935416090

EAN kód 4002395129768



BBSE 1100

HBS 1000 E

EX 150 ES

FS 280

EX 125 ES

FS 250
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FS 250BRUSKA NA TŘETINU LISTU BRUSNÉHO PAPÍRU

yy Regulace otáček pro zvyšování a snížování rychlosti broušení
yy Brusná deska se suchým zipem
yy Zámek na spínači určený pro snadné uzamčení spouště na místě během prodlouženého provozu nářadí
yy Široká spoušť pro pohodlné ovládání nářadí dvěmi prsty
yy Odnimatelný prachový sáček zajišťuje efektivní shromažďování zbytků prachu
yy Šestihranný úchyt pro maximální uživatelsou kontrolu
yy Přední pomocná rukojeť zajišťuje maximální kontrolu uživatele a optimální rozložení síly při broušení
yy Dodávána s kabelem dlouhým 2 metry

FS 280BRUSKA NA POLOVINU LISTU BRUSNÉHO PAPÍRU

yy Výkonný 500W motor
yy Regulace otáček pro optimální kontrolu 
yy Pohodlné uchycení brusiva na suchý zip
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (zrnitost 80/120/240), prachovým sáčkem a rukojetí

EX 125 ESEXCENTRICKÁ BRUSKA

yy Kompaktní a ergonomická 300W excentrická bruska
yy Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
yy Regulace otáček pro optimální kontrolu 
yy Integrovaná brzda kotouče zabrání poškrábání plochy
yy Upevnění brusiva na suchý zip
yy Velmi účinné odsávání prachu 8 otvory v základové desce
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Měkká rukojeť
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (zrnitost 80/120/180), prachovým sáčkem
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EX 150 ESEXCENTRICKÁ BRUSKA

yy Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
yy Regulace otáček pro optimální kontrolu 
yy Pozvolný rozběh a integrovaná brzda kotouče zabrání poškrábání plochy
yy Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
yy Pohodlné uchycení papíru se suchým zipem
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Silná a odolná základní deska vyrobená tlakovým litím 
yy Úchyt s mikrotexturou pro dokonalé držení
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (zrnitost 80), prachovým sáčkem a rukojetí

HBS 1000 EPÁSOVÁ BRUSKA

yy Výkonný 1010W motor
yy Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
yy Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
yy Externě přístupné uhlíky pro snadnou výměnu
yy Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
yy Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení u krajů
yy Silná a odolná základní deska vyrobená tlakovým litím 
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, brusným listem (zrnitost 80), prachovým sáčkem a rukojetí

BBSE 1100PÁSOVÁ BRUSKA

yy Výkonný 1100W motor
yy Mimořádná brusná plocha 100x140mm
yy Celovlnná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
yy Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
yy Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
yy Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, brusným papírem (zrnitost 100) a prachovým sáčkem

 FS 250

Příkon (W) 250

Oscilační frekvence (1/min) 6000-12.000

Rozměr brusné desky (mm) 90x187

Hmotnost (kg) 1,8

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935472164

EAN kód 4058546325602

 FS 280

Příkon (W) 500

Oscilační frekvence (1/min) 14.000 - 26.000

Rozměr brusné desky (mm) 115 x 280

Hmotnost (kg) 3,0

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935419280

EAN kód 4002395133116

 EX 125 ES

Příkon (W) 300

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 7000 - 12.000

Oscilační frekvence (1/min) 14.000 - 24.000

Průměr oscilačního pohybu (mm) 2,4

Rozměr brusné desky (mm) 125

Hmotnost (kg) 1,7

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935416100

EAN kód 4002395129799

 EX 150 ES

Příkon (W) 440

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4000 - 10.000

Oscilační frekvence (1/min) 8000 - 20.000

Průměr oscilačního pohybu (mm) 3,2 / 6,4

Rozměr brusné desky (mm) 150

Hmotnost (kg) 2,8

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935443290

EAN kód 4002395135479

 HBS 1000 E

Příkon (W) 1010

Délka pásu (mm) 533

Rychlost pásu (m/min) 240 - 450

Broušená plocha (mm) 75 x 145

Šířka pásu  (mm) 75

Hmotnost (kg) 5,1

Dodávaný v kufr

Obj. č. 4935413205

EAN kód 4002395197613

 BBSE 1100

Příkon (W) 1100

Rychlost pásu (m/min) 230 - 400

Délka pásu (mm) 560

Šířka pásu  (mm) 100

Broušená plocha (mm) 100 x 140

Hmotnost (kg) 5,0

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935413530

EAN kód 4002395199037



PS 216 L3

PS 216 L

HG 600 VKHG 600 V

HG 560 D

PS 254 L
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HG 560HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

yy Dva režimy nastavení teploty 300°/560°
yy Objem vzduchu 253-420l/min 
yy Vyztužený ventilátor pro nepřetržitý provoz
yy Extrémně lehký, pouze 0.85kg
yy Pogumovaná rukojeť na zadní straně pro bezpečné stacionární použití

HG 600HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

yy Elektronika s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
yy Objem vzduchu 345-434l/min
yy Vyztužený ventilátor pro nepřetržitý provoz
yy Extrémně lehký, pouze 0.9kg
yy Pogumovaná rukojeť na zadní straně pro bezpečné stacionární použití

PS 216 L1400W POKOSOVÁ PILA 216MM

yy 1400W motor podává výkon 5000ot./min, čímž zvládá rychlé řezy v nejodolnějším materiálu
yy Viditelnost na řeznou linii díky nastavitelnému laseru a LED světlu
yy Pokosový zámek s aretační deskou
yy Hloubkový doraz kotouče pro řezání žlábků
yy 50° kapacita pokosu / 45° kapacita úkosu
yy Dodávaná s TCT kotoučem se 40 zuby
yy Dodávaná s integrovaným nástavcem pro odsávání prachu, který je kompatibilní s AEG DEK 26

OPRACOVÁNÍ DŘEVA  85

PS 216 L31400W POKOSOVÁ PILA 216MM

yy 1400W motor podává výkon 5000ot./min, čímž umožňuje rychlé řezy v nejodolnějším materiálu
yy Viditelnost na řeznou linii díky nastavitelnému laseru a LED světlu
yy Pokosový zámek s aretační deskou
yy Hloubkový doraz kotouče pro řezání žlábků
yy 50° kapacita pokosu / 45° kapacita úkosu
yy Dodávaná s TCT kotoučem se 40 zuby

PS 254 L1800W POKOSOVÁ PILA 254MM

yy Interní ventilátor odsává 80% prachu
yy Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser a LED světlo
yy Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
yy Pokosový zámek s aretační deskou, 50° pokos vlevo/vpravo 
yy Výkonný 1800W motor podává výkon až 5000ot./min.
yy Dodávaná s TCT kotoučem se 48 zuby, svorkou, hadicí, krytem okovu a prachovým sáčkem

 HG 560 D

Příkon (W) 1500

Max. proud vzduchu (l/min) 253 - 420

Teplotní rozsah (°C) 300 / 560

Hmotnost (kg) 0,85

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935441015

EAN kód 4002395134991

 HG 600 V HG 600 VK

Příkon (W) 2000 2000

Max. proud vzduchu (l/min) 345 - 434 345 - 434

Teplotní rozsah (°C) 90 - 600 90 - 600

Hmotnost (kg) 0,9 0,9

Dodávaný v krabice kufr

Obj. č. 4935441025 4935441035

EAN kód 4002395135011 4002395135035

 PS 216 L

Příkon (W) 1400

Průměr kotouče (mm) 216

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000

Kapacita pokosu doleva (°°) 50

Kapacita pokosu doprava (°) 50

Max. hloubka řezání (mm) 65

Kapacita pokosu pri 90° (mm) 65 x 305

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm) 65 x 305

Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm) 65 x 215

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm) 36 x 305

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 36 x 215

Hmotnost (kg) 16,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935440650

EAN kód 4002395134656

 PS 216 L3

Příkon (W) 1400

Průměr kotouče (mm) 216

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000

Kapacita pokosu doleva (°°) 50

Kapacita pokosu doprava (°) 50

Max. hloubka řezání (mm) 65

Kapacita pokosu pri 90° (mm) 65x305

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm) 65x305

Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm) 65x215

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm) 36x305

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 36x215

Hmotnost (kg) 16,2

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935471981

EAN kód 4058546298807

 PS 254 L

Příkon (W) 1800

Průměr kotouče (mm) 254

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000

Kapacita pokosu doleva (°°) 50

Kapacita pokosu doprava (°) 50

Max. hloubka řezání (mm) 90

Kapacita pokosu pri 90° (mm) 305

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm) 90 x 305

Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm) 90 x 215

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm) 50 x 305

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 50 x 215

Hmotnost (kg) 19,5

Dodávaný v krabice

Obj. č. 4935440670

EAN kód 4002395134687



AP2-200 ELCP

PSU 1000
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PSU 1000UNIVERZÁLNÍ STOJAN NA POKOSOVOU PILU

yy Možnost prodloužení na 2.3m
yy Rychlonastavitelné držáky
yy Nastavitelné nohy
yy Nízká hmotnost 14kg
yy Maximální nosnost 180kg

AP2-200 ELCPVYSAVAČ

yy Čistící systém Clear press filtrů
yy Třída prachu „L“
yy PET filtrační vložka s filtračním vakem z ovčí vlny
yy Vysávání na sucho i mokro
yy Ochrana před přeplněním (přetečením)
yy Systém zasunutí pro snadnou výměnu příslušenství
yy Dvoustěnný vak z ovčí vlny a dělený vak

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 PSU 1000

Roztažitelné až do (mm) 2,3

Nosnost (kg) 180

Hmotnost (kg) 14,0

Obj. č. 4935440850

EAN kód 4002395134892

 AP2-200 ELCP

Příkon (W) 1000

Průtok vzduchu (l / min) 3600

Max. vakuum (mbar) 210

Objem nádoby (ml) 20

Průměr hadice  (mm) 32

Délka hadice (m) 3,5

Hmotnost (kg) 7,5

Obj. č. 4935447460

EAN kód 4002395294190
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AKUMULÁTORY

18V
NOVINKANOVINKA

18V

12V

12V 3.6V

NABÍJEČKY
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SDS+ VRTÁKY

NOVINKAyy Konstrukce rychlého vrtání - 2 břity nabízí uživatelům rychlý postup vrtání díky velkým vstupním mezerám kónické drážky
yy Pro větší odolnost a životnost - 2břitová karbidová hlava
yy Přesnost - provedení s jednou drážkou pro přesné vrtání

 BL1418 BL 18S AL 18G LL1240

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Doba nabíjení 4.1 2.0 2,0 4,0

Rozsah nabíjení 14-18v 18V 18V 12V

Obj. č. 4932464542 4935472276 4932459891 4932430166

EAN kód 4058546224875 4058546339227 4058546030636 4002395378272

 L1215 G3 L1220 G3 L1215R   SL 3.6

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion   Li-ion

Kapacita aku (Ah) 1,5 2,0 1,5   1,5

Obj. č. 4932430365 4932451094 4932451095   4932352969

EAN kód 4002395380268 4002395811205 4002395811212   4002395376278

 L1260 L1240 L1230 L1220 L1215R

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 6.0 4,0 3,0 2,0 1,5

Obj. č. 4932459181 4932430166 4932459180 4932430165 4932430365

EAN kód 4002395288564 4002395378272 4002395288557 4002395378265 4002395380268

 L1850R L1840R L1820R

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 5,0 4,0 2,0

Obj. č. 4932451630 4932430170 4932430169

EAN kód 4002395140978 4002395378319 4002395378302

 L1890RHD L1860RHD L1830RHD L1840S L1820S

Typ aku Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita aku (Ah) 9,0 6,0 3,0 4,0 2,0

Obj. č. 4932464231 4932464754 4932471051 4935478636 4935472275

EAN kód 4058546221768 4058546226992 4058546286798 4058546348298 4058546339210
Ø (mm) Celková délka (mm) Pracovní délka (mm) Množství Obj. č. EAN kód

6 110 41 1 4932478681 4892210193063

6 160 91 1 4932478682 4892210193070

6 210 140 1 4932478683 4892210193087

6 260 185 1 4932478684 4892210193094

8 160 91 1 4932478685 4892210193100

8 210 140 1 4932478686 4892210193117

8 260 185 1 4932478687 4892210193124

8 460 365 1 4932478693 4892210193186

10 160 92 1 4932478688 4892210193131

10 210 140 1 4932478689 4892210193148

10 310 235 1 4932478690 4892210193155

10 460 365 1 4932478694 4892210193193

12 160 92 1 4932478691 4892210193162

12 210 140 1 4932478692 4892210193179

12 460 365 1 4932478695 4892210193209

16 460 365 1 4932478696 4892210193216

18 460 365 1 4932478697 4892210193223

20 460 365 1 4932478698 4892210193230

22 460 365 1 4932478699 4892210193247

24 460 365 1 4932478700 4892210193254



SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ

yy Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
yy Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy, aby se dosáhlo přesnějšího vrtání a delší trvanlivosti
yy Dvojitá spirála pro rychlé odstranění materiálu
yy Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem
yy Vyrobeno v Německu

SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA

yy Zvlášť ostrý diamantem broušený břit ze slinutého karbidu s úhlem 130°
yy Leštěný stříbrný nebo černý povrch eliminuje uváznutí pro rychlejší vrtání a úběr materiálu
yy Vyrobeno z oceli se speciálním složením pro nejvyšší přesnost a robustnost
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU
yy HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
yy Standardní bodový řezný hrot s úhlem 118°
yy Standardní konstrukce drážky typu N
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU 
yy Plně broušené vrtáky podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
yy Standardní konstrukce drážky typu N pro rychlejší odběr třísky a rychlejší řezání
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostnímm zámkem

SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU 
yy Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
yy Standardní konstrukce drážky typu N
yy Povrchová vrstva nitridu titanu zvyšuje řezné otáčky o 50 % a životnost o 300 %
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem
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SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA
yy Vyrobeno z chromvanadiové oceli podle normy DIN 7487 E (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Středový bod zaručuje přesné polohování
yy Zostřené boky zajišťují čisté otvory bez nerovných okrajů
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU A ŠROUBOVACÍCH BITŮ
yy Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Standardní řezný hrot s úhlem 118°
yy Standardní konstrukce drážky typu N
yy Šroubovací bity jsou frézovány z oceli S2
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ DO DŘEVA A OCELI
yy Aplikace do dřeva: -T144D – rychlé řezy; -T101B -  velmi čisté řezy
yy Aplikace do oceli: -T118A - řezy do tenké oceli (1,5-4 mm); -T118B - hrubé řezy do oceli (3-6 mm)
yy Vysoce kvalitní, odolná a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ
yy COLDfire® je speciální způsob kalení, díky kterému je kov pevnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní® proces je jednorázové trvalé ošetření 

ovlivňující celý šroubovací bit, nejedná se pouze o povrchovou vrstvu. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve je bit vytvrzen 

zahřátím na 870° a poté zmražen na -148 ° pomocí atmosféry suchého dusíku. Výsledkem tohoto procesu je výjimečně odolný bit
yy O 40 % silnější – špičky bitů si udržují tvar a snáší vyšší kroutící moment
yy O 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti bitů lze ještě očekávat o 45% více připevněných šroubů
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 Obj. č. EAN kód

35ks Power Set smíšená sada HSS-G a šroubovacích bitů

4932352249 4002395369089
10x HSS-G vrták (2mm/2.5mm/3mm/3.2mm/3.5mm/4mm/4.5mm/6mm/8mm/10mm), 22x 25mm 
šroubovací bit - 6x Philips (2xPH1/2xPH2/2xPH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 10x Torx® 
(2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 2x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH2), 1x 
Pozidrive (PZ2), 1x 1/4 šestihranný magnetický držák bitů

 Obj. č. EAN kód

Pultový stojan na 6 sad pilových plátků do přímočaré pily 4932352252 4002395369119

50ks Power Set sada pilových plátků do dřeva a kovu pro přímočarou pilu

4932352253 400239536912610x pilový plátek do dřeva T 144 D, 10x pilový plátek do dřeva T 101 B,  15x pilový plátek na kov T 
118 A, 15x pilový plátek na kov T 188 B

 Obj. č. EAN kód

40ks Power Set sada šroubovacích bitů

4932352255 4002395369140

32x 25mm šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 14x 
Torx® (TX6/TX7/TX8/TX9/2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 4x šestihran (3mm - 
6mm), 4x drážkový (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.0x5.5mm, 1.2x6.5mm), 7x 50mm šroubovací bit - 2x 
Philips (PH1/PH2), 2x Pozidrive (PZ1/PZ2), 3x Torx® (TX10/TX15/TX20), 1x 1/4˝ Hex magnetický 
držák bitů

 Obj. č. EAN kód

8ks Power Set sada vrtáků do dřeva

4932352247 40023953690658x vrták do dřeva: 60mm (3mm), 75mm (4mm), 85mm (5mm), 97mm (6mm), 104mm (7mm), 
117mm (8mm), 120mm (9mm), 133mm (10mm) 

 Obj. č. EAN kód

Pultový stojan na 12 sad SDS+ vrtáků 4932352315 4002395369744

8ks Power Set sada SDS+ vrtáků
4932352236 4002395368952

3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)

 Obj. č. EAN kód

10ks Power Set sada vrtáků do zdiva
4932352239 4002395368983

10x vrták do zdi (1x 4mm, 1x 5mm, 1x 5.5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 2x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)

 Obj. č. EAN kód

Pultový stojan na 6 sad HSS-R vrtáků 4932352240 4002395368990

19ks Power Set sada HSS-R vrtáků

4932352241 4002395369003
1x 49mm HSS-R vrták (1x 2mm), 2x 57mm HSS-R vrták (2.5mm), 2x 61mm HSS-R vrták (3mm), 
2x 70mm HSS-R vrták (3.5mm), 2x 75mm HSS-R vrták (4mm), 2x 80mm HSS-R vrták (4.5mm), 
2x 86mm HSS-R vrták (5mm), 2x 93mm HSS-R vrták (6mm), 1x 109mm HSS-R vrták (7mm), 1x 
117mm HSS-R vrták (8mm), 1x 125mm HSS-R vrták (9mm), 1x 133mm HSS-R vrták (10mm)

 Obj. č. EAN kód

Pultový stojan na 6 sad HSS-G vrtáků 4932352242 4002395369010

19ks Power Set sada HSS-G vrtáků

4932352243 4002395369027
1x 49mm HSS-G vrták (1x 2mm), 2x 57mm HSS-G vrták (2.5mm), 2x 61mm HSS-G vrták (3mm), 
2x 70mm HSS-G vrták (3.5mm), 2x 75mm HSS-G vrták (4mm), 2x 80mm HSS-G vrták (4.5mm), 
2x 86mm HSS-G vrták (5mm), 2x 93mm HSS-G vrták (6mm), 1x 109mm HSS-G vrták (7mm), 1x 
117mm HSS-G vrták (8mm), 1x 125mm HSS-G vrták (9mm), 1x 133mm HSS-G vrták (10mm)

 Obj. č. EAN kód

19ks Power Set sada HSS-G TiN vrtáků

4932352245 4002395369041
1x 49mm HSS-G vrták (1x 2mm), 2x 57mm HSS-G vrták (2.5mm), 2x 61mm HSS-G vrták (3mm), 
2x 70mm HSS-G vrták (3.5mm), 2x 75mm HSS-G vrták (4mm), 2x 80mm HSS-G vrták (4.5mm), 
2x 86mm HSS-G vrták (5mm), 2x 93mm HSS-G vrták (6mm), 1x 109mm HSS-G vrták (7mm) 1x 
117mm HSS-G vrták (8mm), 1x 125mm HSS-G vrták (9mm), 1x 133mm HSS-G vrták (10mm)
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PROFI-BOX SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU
yy HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
yy Úhel řezného hrotu 118°
yy Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
yy Odolné kovové pouzdro

MAXI-MIX SADA VRTÁKŮ
yy Obsahuje výběr vrtáků pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva/kamene (18ks celkem)
yy Odolné kovové pouzdro

WB1 - ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC S 10 ŠROUBOVACÍMI BITY
yy Obsahuje nástavec WB1 a 10x 25mm šroubovací bit - 2x Phillips (PH1/ PH2), 4x Pozidrive (PZ1/2x PZ2, PZ3), 

2x Torx® (TX15/ TX20), 2x šestihran (4mm, 5mm)
yy Délka pouhých 30mm umožňuje vrtání v omezených a špatně přístupných prostorech
yy Vhodné pro veškeré nářadí. 1/4" šestihranné vřeteno se vejde přímo do sklíčidla a brání tím skluzu
yy Magnetické 1/4” šestihranné upínání bitů, které přijímá 1/4” šestihranné bity
yy Přizpůsobitelný pracovní situaci. 360° variabilní palcová páčka pro lepší uchycení
yy Průmyslová kvalita do 11 Nm točivého momentu a 400 min-¹
yy Odolné převody vyrobené ze speciálně kalené oceli

MAXI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

PŘÍSLUŠENSTVÍ  93

PROFI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

MATICE FIXTEC
yy FIXTEC: Výměna kotoučů během několika sekund, není třeba dalšího nářadí
yy 12 sekund trvá od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí nového
yy Tloušťka pouhých 8mm umožňuje použití většího povrchu kotouče na materiál
yy Kompatibilní se všemi výrobci úhlových brusek do 150mm se standardním závitem vřetena M14
yy S integrovanými klíčovými dírkami a v případě, že by matice byla příliš těsná, vyjmutí matice pomocí standardního klíče

SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ

yy Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
yy Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy vrtáku, aby se dosáhlo přesnějšího vystředění a delší trvanlivosti
yy Dvojitá spirála pro rychlé odstranění materiálu
yy Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
yy Vyrobeno v Německu

 Obj. č. EAN kód

10ks samostatná Maxi-Bit sada šroubovacích bitů

4932399493 40023953611513x drážkový bit (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.5x6.5mm), 6x šroubovací bit - 3x Philips (PH1/PH2/
PH3), 3x Pozidrive (PZ1/PZ2/PZ3), 1x 1/4 šestihranný magnetický držák bitů

 Obj. č. EAN kód

Pultový stojan na 10 sad WB1 4932430174 4002395378357

Pravoúhlý nástavec s 10 šroubovacími bity

4932430173 400239537834010x 25mm šroubovací bit - 2x Phillips (PH1/ PH2), 3x Pozidrive (PZ1/2x PZ2, PZ3), 2x Torx® 
(TX15/ TX20), 2x šestihran (4mm, 5mm)

Ø (mm) Celková délka (mm) Pracovní délka (mm) Množství Obj. č. EAN kód

5 110 50 10 4932352256 4002395369157

7 160 100 10 4932352260 4002395369195

8 110 50 10 4932352261 4002395369201

8 160 100 10 4932352262 4002395369218

8 210 150 10 4932352263 4002395369225

10 160 100 10 4932352264 4002395369232

10 210 150 10 4932352265 4002395369249

10 260 200 10 4932352266 4002395369256

12 210 150 10 4932352268 4002395369270

8ks samostatná Power Set sada SDS+ vrtáků
4932352236 4002395368952

3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)

Základní sada SDS+ vrtáků 
4932352653 4002395373116

3x 160mm vrták (6mm, 8mm, 10mm), špičatý sekáč a plochý sekáč

 Obj. č. EAN kód

Samostatná matice FIXTEC 4932358225 4002395325528

 Obj. č. EAN kód

17ks Profi-Bit sada šroubovacích bitů

4932399495 40023953611752x drážkový bit (0.8x5.5mm, 1.2x6.5mm), 14x šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3), 4x 
Pozidrive (PZ1/2xPZ2/PZ3), 6x Torx® (TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40), 1x 1/4 šestihranný 
magnetický držák bitů

 Obj. č. EAN kód

18ks Maxi-Mix sada vrtáků

4932352463 40023953712286x vrták do kamene (3mm,4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 6x HSS-R vrták (3mm, 4mm, 5mm,  
6mm,  8mm, 10mm), 6x vrták do dřeva (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)

 Obj. č. EAN kód

19ks Profi-Box sada HSS-R vrtáků

4932352459 400239537118119x HSS-R vrták (1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 
6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm)
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SDS MAX DVOUBŘITÉ VRTÁKY

SDS+ SEKÁČE

SEKÁČE SDS MAX

75KS MULTIMIX ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ SADA

KOBALTOVÉ HSS-G VRTÁKY DO KOVU
yy Vrtáky do kovu vybroušené z tvrdé rychlořezné kobaltové oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci). Leštěný povrch. 

Dělený řezný hrot s úhlem 135° pro lepší vystředění – důlčík není potřebný
yy 5% obsah kobaltu. Odolává vysoké teplotě při vrtání
yy Standardní konstrukce drážky typu N
yy Vhodné pro vrtání ocelí a kovů s vysokým obsahem slitin s pevností v tahu vyšší než 1000N/mm, jako jsou žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli a 

nerezová ocel
yy Barva: bronzová.

VRTÁKY DO ZDIVA

yy Hrot z karbidu s diamantem broušenými břity s úhlem 130° - pro vrtání do cihel a pórobetonu

PŘÍSLUŠENSTVÍ  9594  PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Obj. č. EAN kód

75ks Multi Mix sada

30x 25mm šroubovací bit -
6x Philips (PH0/PH1/3xPH2/PH3)
6x Pozidrive (PZ0/PZ1/3xPZ2/PZ3)
6x drážkový vrták (3mm - 8mm)
3x spirálový vrták (SQ1/SQ2/SQ3)
3x šestihran (4mm - 6mm)
6x Torx® (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40), 1x 1/4.

Šestihranný magnetický držák bitů

5x 50mm šroubovací bit -
1x Philips (PH2)
1x Pozidrive (PZ2)
3x drážkový (4mm, 6mm, 8mm)

6x nástrčný klíc (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm)
8x HSS vrták (2x1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm)
12x kolíčkovací vrták do dřeva (3x3mm, 3x4mm, 2x5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm)
12x vrták do zdiva (4mm, 5mm, 5.5mm, 3x6mm, 6.5mm, 2x7mm, 8mm, 10mm, 12mm)
kuželové zahloubení s 1/4 šestihranným 45° upínáním

4932352670 4002395373284

Charakteristika 
produktu

Délka (mm) Šířka (mm) Množství Obj. č. EAN kód

Špičatý sekáč 400 - 1 4932352685 4002395373437

Plochý sekáč SDS 
Max

400 25 1 4932352686 4002395373444

Charakteristika 
produktu

Délka (mm) Šířka (mm) Množství Obj. č. EAN kód

Špičatý sekáč 200 - 1 4932352269 4002395369287

Plochý sekáč 200 20 1 4932352270 4002395369294

Široký sekáč SDS-
Plus

200 35 1 4932352271 4002395369300

3ks sada SDS+ sekáčů
4932352272 4002395369317

1x špičatý sekáč, 1x plochý sekáč, 1x široký sekáč

Ø (mm) Celková délka (mm) Pracovní délka (mm) Množství Obj. č. EAN kód

16 540 400 1 4932352687 4002395373451

18 540 400 1 4932352688 4002395373468

20 520 400 1 4932352689 4002395373475

22 520 400 1 4932352690 4002395373482

25 520 400 1 4932352691 4002395373499

28 570 450 1 4932352692 4002395373505

30 570 450 1 4932352693 4002395373512

Ø (mm) Celková délka (mm) Pracovní délka (mm) Množství Obj. č. 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

Ø (mm) Celková délka (mm) Pracovní délka (mm) Množství Obj. č. 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

8 120 80 1 4932363600 4002395332502

10 120 80 1 4932363602 4002395332526

12 150 85 1 4932363604 4002395332540

10ks Power Set sada vrtáků do zdiva
4932352239 4002395368983

10x vrták do zdi (1x 4mm, 1x 5mm, 1x 5.5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 2x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)



✗ ✓

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY (DO DŘEVA/PLASTU/KOVU) KOTOUČE DO OKRUŽNÍCH PIL

KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ OKRUŽNÍ PILY 

KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY  

NÁSTAVEC PRO VYSAVAČ
yy Xtractor
yy Ideální řešení pro odvod prachu
yy Xtractor lze použít se všemi domácími vysavači a průmyslovými jednotkami na odstraňování prachu s 

průměrem hadice 26-41mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ  9796  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Délka 
pilo-
vého 

plátku 
(mm)

Rozteč 
zubů 
(mm)

Ref. No. Množství Charakteristika produktu

Max. 
kapacita 

řezání 
- dřevo 
(mm)

Max. kapa-
cita řezání 

-  laminovaná 
dřevotříska 

(mm)

Max. kapa-
cita řezání 

- laminátová 
podlaha 

(mm)

Max. 
kapacita 

řezání 
- plasty 
(mm)

Max. 
kapacita 
řezání - 

neželezné 
kovy 
(mm)

Max. 
kapacita 

řezu – 
kovové 
trubky 
(mm)

Max. kapa-
cita řezání 

- hliník 
(mm)

Obj. č. EAN kód

 

75 4 T 144 D 5 Na rychlé, hrubé řezy < 60       4932352147 4002395368006

 

75 2.5 T 101 B 5 Na velmi čisté řezy bez třísek < 30 < 60  < 30    4932352148 4002395368013

 

75 4 T 101 D 5 Na rychlé, čisté řezy bez třísek < 60 < 60  < 45    4932352149 4002395368020

 

55 1.2 T 118 A 5 K řezání tenké oceli     1.5-4 1.5-4  4932352150 4002395368037

             

           4932373494 4002395349944

             

           4932352253 4002395369126

12dílná sada

Vhodné pro použití na dřevo, řezání pracovních ploch a laminátových podlah a kovů

50ks Power Set sada pilových plátků do dřeva a kovu pro přímočarou pilu

10x pilový plátek do dřeva T 144 D, 10x pilový plátek do dřeva T 101 B,  15x pilový plátek na kov T 118 A, 15x pilový plátek na kov T 188 B

Celková 
délka 
(mm)

Pracovní 
délka 
(mm)

Počet 
zubů

Šířka řezu 
[kotouč] 

(mm)

Cemento 
vláknité 
desky

Dřevo-
tříska

MDF 
desky a 
dřevo-

vláknité 
desky

Lamino-
vaná dře-
votříska

Překližka a 
OSB deska

Plasty
Sádro-
kartón

Profily 
z neže-
lezných 

kovů

Čistý / 
jemný 

řez
Obj. č. EAN kód

254 30 80 3.2        ✔ ✔ 4932430472 4002395381333

Celková 
délka 
(mm)

Pracovní 
délka 
(mm)

Počet 
zubů

Šířka řezu 
[kotouč] 

(mm)

Cemento 
vláknité 
desky

Dřevo-
tříska

MDF 
desky a 
dřevo-

vláknité 
desky

Lamino-
vaná dře-
votříska

Překližka a 
OSB deska

Plasty
Sádro-
kartón

Profily 
z neže-
lezných 

kovů

Čistý / 
jemný 

řez
Obj. č. EAN kód

165 15.8 18 1.5  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430366 4002395380275

Celková 
délka 
(mm)

Pracovní 
délka 
(mm)

Počet 
zubů

Šířka řezu 
[kotouč] 

(mm)

Cemento 
vláknité 
desky

Dřevo-
tříska

MDF 
desky a 
dřevo-

vláknité 
desky

Lamino-
vaná dře-
votříska

Překližka a 
OSB deska

Plasty
Sádro-
kartón

Profily 
z neže-
lezných 

kovů

Čistý / 
jemný 

řez
Obj. č. EAN kód

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

160 20 48 2.2      ✔  ✔ ✔ 4932352869 4002395375271

165 20 24 2.6  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430311 4002395379729

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

190 30 24 2.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430469 4002395381302

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

Charakteristika produktu Obj. č. EAN kód

  

Xtractor (1ks) 4932373501 4002395351862



PILOVÉ PLÁTKY DO ŠAVLOVÉ PILY NA DŘEVO / PLAST / KOV 5KS SADA ŘEZNÝCH KOTOUČŮ

NOVINKAyy 5ks 76mm řezných kotoučů
yy Pro okružní pily s průměrem 76mm a průměrem vřetena 10mm, včetně AEG BMM18SBL-0
yy Pro nejrůznější řezné aplikace: řezání sádrokartonu, hřebíků a dřeva

ŘEZNÝ DIAMANTOVÝ KOTOUČ

NOVINKAyy 1ks 76mm diamantového řezného kotouče
yy Pro okružní pily s průměrem 76mm a průměrem vřetena 10mm, včetně AEG BMM18SBL-0
yy Pro nejrůznější řezné aplikace: řezání dlaždic a stavebních materiálů

ŘEZNÝ KARBIDOVÝ KOTOUČ

NOVINKAyy 1ks 76mm řezného karbidového kotouče
yy Pro okružní pily s průměrem 76mm a průměr vřetena 10mm, včetně AEG BMM18SBL-0
yy Pro nejrůznější řezné aplikace: řezání sádrokartonu, hřebíků a dřeva

PŘÍSLUŠENSTVÍ  9998  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Délka 
pilového 
plátku 
(mm)

Rozteč zubů 
(mm) Ref. No. Množství Charakteristika produktu Obj. č. EAN kód

 

150 2.5 S811H 3
Na všechny druhy dřeva, dřevo s hřebíky, 3–100mm sádrokarton, neželezné kovy, 3–10mm hliník, 
plastové trubky

4932318127 4002395301959

 

150 4.2 S744D 2 Na rychlé posuvné 6–100mm řezy 4932323801 4002395304240

 

150 4 S644D 2 Na rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné 6–100mm řezy 4932323800 4002395304233

 

240 8.5 S1542K 2 Speciální tvrzené provedení zubů, na rychlý hrubý řez, do syrového dřeva a dřeva na oheň, 20–180mm 4932323804 4002395304271

 

300 4.2 S1344D 2 Na řezání velkých fošen a plastu, čistý 6–250mm řez 4932323802 4002395304257

       

150 1.4 S922EF 3 Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1.5–4mm 4932354792 4002395324477

 

150 1.8 S922BF 3 Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3–10mm 4932354789 4002395324446

 

450 17 - 1 Na hrubé materiály jako např. cihla, pórobeton 4932430447 4002395381081

Ø (mm) Průměr hřídele (mm) Množství Obj. č. EAN kód

76 10 1 4932478590 4892210192042

Ø (mm) Průměr hřídele (mm) Množství Obj. č. EAN kód

76 10 1 4932478589 4892210192059

Ø (mm) Průměr hřídele (mm) Množství Obj. č. EAN kód

76 10 5 4932478588 4892210192035
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PILOVÉ PLÁTKY DO MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ
yy Díky univerzálnímu upínání AEG pilových plátků jsou kompatibilní i s tím nejpopulárnějším 

multifunkčním nářadím na trhu
yy Každé balení plátků obsahuje obě těsnící podložky

BRUSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

BRUSNÝ PAPÍR NA SUCHÝ ZIP
yy Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
yy Typ zrna: umělý korund, polootevřený
yy Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

BRUSNÝ PAPÍR SE SVORKOVÝM UCHYCENÍM
yy Perforované brusné papíry na dřevo, nátěry, lak, omítku
yy Typ zrna: umělý korund, polootevřený
yy Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

BRUSNÝ DELTA PAPÍR NA SUCHÝ ZIP
yy Děrované brusné papíry na dřevo, kov, barvy, lak, sádru
yy Typ zrna: umělý korund, polootevřený
yy Umělá pryskyřice pojená na speciálním papíru odolném proti roztržení

BRUSNÝ PAPÍR S 6 OTVORY NA SUCHÝ ZIP
yy Perforovaný brusný papír na dřevo, kovy, nátěrové hmoty, lak (polituru), omítku
yy Typ zrna: tavený korund, polootevřený
yy Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

PŘÍSLUŠENSTVÍ  101100  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Charakteristika produktu
Šířka drážky 

(mm)
Max. hloubka 
řezání (mm)

Množství Obj. č. EAN kód

a
Bimetalový zařezávací plátek. Aplikace: dřevo, kov, 
PVC. Ponorný řez do dřeva, oceli, mědi a hliníku

28 40 1 4932430315 4002395379767

b

Zařezávací plátek. Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný 
řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Přerušení 
řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do 
dřeva

28 40 1 4932430316 4002395379774

c

Zařezávací plátek. Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný 
řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Při řezání 
do zárubní se čepel zarovnává.  Zarovnávací řez i 
po délce do dřeva

9 40 1 4932430317 4002395379781

d

Bimetalový zarovnávací kotouč. Aplikace: dřevo, 
kov, PVC. Ponorný řez do masivního dřeva. 
Zarovnávací řez do dřeva. Řezání ocelových, 
měděných, hliníkových, kovových trubek a profilů 
s malými rozměry. Řezání PVC trubek po délce

88 20 1 4932430319 4002395379804

e
Kotouč na odstranění malty. Aplikace: malta, 
měkké dlaždice. Odstraňuje maltu ze spár mezi 
obkladačkami a dlaždicemi

85 20 1 4932430318 4002395379798

f

9ks sada: 2x bimetalový zařezávací plátek, 2x 
28mm zařezávací plátek, 2x 9mm zařezávací 
plátek, 1x bimetalový zarovnávací kotouč, 1x 
škrabka, 1x kotouč na odstraňování malty

  9 4932430314 4002395379750

g
Sada těsnících podložek vhodná i do 
multifunkčního bezupínacího nářadí značek Bosch 
a Dremel

- - 2 4931441298 4002395872541

Zrnitost Ø (mm) Množství Obj. č. EAN kód

40 150 5 4932430454 4002395381159

60 150 5 4932430455 4002395381166

80 150 5 4932430456 4002395381173

120 150 5 4932430457 4002395381180

180 150 5 4932430458 4002395381197

240 150 5 4932430459 4002395381203

Zrnitost Rozměry (mm) Množství Obj. č. EAN kód

60 110 x 88 10 4932352925 4002395375837

120 110 x 88 10 4932352927 4002395375851

Zrnitost Rozměry (mm) Množství Obj. č. EAN kód

60 115 x 140 10 4932352424 4002395370832

80 115 x 140 10 4932352425 4002395370849

120 115 x 140 10 4932352426 4002395370856

240 115 x 140 10 4932352427 4002395370863

Zrnitost Rozměry (mm) Množství Obj. č. EAN kód

60 115 x 107 10 4932352420 4002395370795

80 115 x 107 10 4932352421 4002395370801

120 115 x 107 10 4932352422 4002395370818

240 115 x 107 10 4932352423 4002395370825

Charakteristika produktu Rozměry (mm) Množství Obj. č. EAN kód

h Brusná deska 93 x 93 1 4932430320 4002395379811

i

10ks brusného papíru se suchým zipem (zrnitost 
4x60, 3x80, 3x120). Aplikace: dřevo a PVC. Pro 
broušení v úzkých prostorách jako rohy, podél 
okrajů, v omezených a stísněných prostorech a 
broušení povrchových vad

93 x 93 10 4932430321 4002395379828



Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY NA SUCHÝ ZIP

ZÁKLADNÍ DESKY

26˝ BOX NA NÁŘADÍ

yy 37litrový box na nářadí (26̋ )
yy Odolná konstrukce
yy Voděodolné těsnění zabudované do víka
yy Kovové západky a přenosné mezidno

21˝ BOX NA NÁŘADÍ

yy Kapacita 21.5 litrů (21˝)
yy Odolná konstrukce
yy Voděodolné těsnění zabudované do víka
yy Kovové západky a přenosné mezidno

TAŠKA

yy Vysoce kvalitní polyester 1680
yy 8 vnitřních kapes s 6 vnitřními poutky a 7 vnějších kapes
yy Tvrdá vodotěsná základna z umělé hmoty
yy Rovný zip pro široké otevření
yy Nastavitelný ramenní popruh

PŘÍSLUŠENSTVÍ  103102  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Charakteristika produktu Ø (mm) Počet otvorů Obj. č. EAN kód

Základní deska pro excentrickou brusku EX 125 ES. 
Kompletní s pryžovým kotoučem

125 8 4932352870 4002395375288

Základní deska pro excentrickou brusku EX 150 E. 
Kompletní s pryžovým kotoučem

150 6 4932352871 4002395375295

Charakteristika produktu Ø (mm) Výška (mm) Množství Obj. č. EAN kód

Lešticí podložka. Aplikace: upínaní plstěných/vlněných 
lešticích kotoučů a lešticí houby. Charakteristika: závit 
M14, odolná proti zlomení s vloženou vrstvou měkké a 
ohebné pěny, na suchý zip

150 25 1 4932430450 4002395381111

Vlněný lešticí kotouč. Aplikace: dodávání vysokého 
lesku. Vyžaduje leštící podložku. Charakteristika: 
přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, na 
suchý zip

150  1 4932430453 4002395381142

Lešticí houba. Aplikace: přěleštění laku nesoucího 
stopy povětrnosti, obnovování laku. Vyžaduje leštící 
podložku. Charakteristika: středně tvrdá, jemně 
pórovitá se zaobleným okrajem, na suchý zip

150 50 1 4932430452 4002395381135

Lešticí houba. Aplikace: druhé leštění laku - péče o 
lak. Vyžaduje leštící podložku. Charakteristika: velmi 
měkká, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, na 
suchý zip

150 50 1 4932430451 4002395381128

Charakteristika produktu Množství Obj. č. EAN kód

Látková taška s 8 kapsami 1 4932471880 4892210183286

Charakteristika produktu Množství Obj. č. EAN kód

21L Box na nářadí 1 4932471879 4058546323776

Charakteristika produktu Množství Obj. č. EAN kód

37L Box na nářadí 1 4932471878 4058546323769



Elektrické nářadí AEG slibuje, že bude čerpat ze svého dědictví 
a přinášet bezprostřední silný výkon a inovativní pracovní řešení 
dnešním i budoucím profesionálním živnostníkům.

*Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku. AEG POWER TOOLS si vyhrazuje 
právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen bez předchozího upozornění. AEG je registrovaná 
ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux.
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