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Akumulátorové nářadí (36-6) 
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ata og, 
ušitý Vám na míru! 
Ať už jste kutil či kutilka. řemeslník. chalupáf. hasič. obchodník anebo majitelka zahrady, u nás si vyberete. 

, , 

OPTIMALNI KVALITA A CENA. 
Jsme připraven í na Vaše potřeby! Logiku našeho sortimentu tvoří tři úrovně kvality, odpovídající Vašim nárokům . 

*** Tato úroveň uspokojí Vás. kteří hledáte především dobrou cenu - a přitom v kvalitě. která Vám udělá radost. 

**** Nářadí. které pokryje potřeby řemeslníků a náročných kutilů při velmi výhodném poměru ceny a kvality. 

***** Značky, které naplní vysoká očekávání profesionálů. 

DOSTUPNOST ZBOŽÍ. 
Naprostou větši nu položek se pro Vás snažíme mít skladem. Pokud tu Vaši náhodou nemáme, rádi j i pro Vás objednáme. 
V 95% sortimentu bude připravena do tří pracovních dnů! 

RYCHLÝ SERVIS. 
Prodejem naše služby nekončí. záru ční reklamace pro Vás řešíme svědomitě a rychle. 95% j ich vyřídíme do 10 pracovních dn ů. 

- , o 
PREHLEDNOST UDAJU. 
Dali jsme si záležet. abyste se v katalogu snadno orientovali a dozvěděli se rychle vše. co Vám pomůže vybrat si ten pravý výrobek. 

, , 

PORADIME VAM. 
Volejte nám kdykoli a s čímkoli? 

■ Nabízíme více než 3400 produktů 

■ Pravidelné uvádění nových a zajímavých položek na trh během roku 

■ Stabilní ceny 

■ Odborné poradenství a zákaznické služby 

JAK SE ORIENTOVAT 
V KATALOGU A PRODUKTECH? 

U každého výrobku najdete nejen přehlednou tabulku základních technických 
parametru spolu s doprovodnými texty, ale také další důležité informace: 

O doporučená maloobchodní cena s DPH 

e doporučená maloobchodní cena bez DPH 

e objednací čisto výrobku 

C, údaj o balení pro obchodníky 

C, náhradní příslušenství k dokoupení 

O QR kód s odkazem na webové stránky 
s detailnějšími informacemi. návody apod. 

I nabíjeCka SHARE20V 

# v # .. 

ZOBRAZENI PRO NEKTERE ZNACKY: 

19:ii·li EXTOL INOUSTRIAL 

UUH·ii EXTOL PREMIUM 

ii:O·li EXTOLCRAFT 

1-Uai·ii EXTOLLAOY 

19:Ji·li EXTOL LIGHT 

E20V 

Výrobce a výhradní dovozce do České republiky: 
I VI O I I 

mon 

' -, 

~ 

88 1150 
/4 • 

1 115. 7 
,1radní nabíječka 

náhradní baterie 12V 

g 
1 350,-. ~ 
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EXTOI! 
CRAFT 

Extol Crafl znamená výbornou 

volbu pro domácí kulily, ktelf sl 

chtěli své hobby u2ll • a plllom za 
rozumnou cenu, 
Naladl Exlol Crafl nabízí v kategorii 

hobby nadstandard: Za „hobby" 

cenu ledy dostanete 10 nejlepší, 

čeho lze v lélo trldě dosáhnou!. 

Exlol lndustrlal pledslavuJe 

nálad! určené pro ka!dodennl 

prolesion:llnl nasazení 
v prGmyslové sféře. Tyto výrobky 
procházejí plfsnýml zátě!ovýml 

testy a jejich robuslnl konstrukce 

a prvotrldnl komponenty z nich 
dělajl odolné a spolehlivé partnery 

pro náročnou práci. 

Proleslonálnl dílenské náfadí 

zaměrené zejména na servisní 

dílny, monlá2nl výrobu, Odr2báře 
.instalatéry a všechny náročné 

uživatele. Základem náfadí 

Fortum Jsou prvotfldnl materiály, 

zpracované nejmoderněJ!llml 
technologiemi. Souč~sti 
a komponenty jsou vyvíjeny 
a testovány lak, aby výsledkem 

bylonáfadf, které bude 
spolehlivé za všech okolnosti. 

Exlol Premium se zaměfuje na 

l'emeslnlky a náročné kulily, pro 

které Je zárukou. 2e za dostupnou 
cenu dostávají kvalitní výrobek 
vyrobený podle nejnovějšlch 

lechnologil a naptnujícl v mnoha 

směrech ta nejvyšší očekavání. 

za roven plin.lší radu lešení 
a provedení, které byly dosud 

vj'sadou profesionálních značek. 

HER N 
' 

Elektrocentrály a čerpadla 

Heron se stala spolehlivými 

pomocnlky stavbafG. hasičG, 
zemědělcG. zahrádk:IPG, 
chalupáfO a mnoha dalších. 

Jejich kvalitu I výkon neustále 

prověfuje řada kalamllnlch 
i běžných siluacl, ve kterých 

Jsou denně nasazovány. Srdcem 

těchto strojO Je osvědčený motor 

Heron, používaný v rGzných 
modifikaclch po celém světě 
i v těch nejtěžších podmínkách. 

KIT0 

Řada KITO je Ozce zaměřena na 
!lroubovacl hroty. magnetické 
dr!áky a nástavce. Stejně jako 
u značky Fortumje určena pro 

náročné profesionálnl použili. 

Šroubovací hroty Jsou vyrobeny 

a upraveny tak, aby poskytly 
ideální poměr mezi tvrdosti 
a houževnatosti. V sortimentu 
nabízíme jak základní lak I některé 

speclálnl typy, 

■ CO ZNAMENAJÍ NĚKTERÉ IKONY ... 

normy a certifikáty 

informace o základních rozměrech výrobku 
nebo jeho dilO 

počet akumulátorO v příslušenství 

údaj o typu akumulátoru 

doba nabíjeni akumulátoru 

magnetické/snadné uzamčeni-aretace 

obousměrný chod/ vicerychlostní 

Funkce pomalého startu I plynulá elektronická 
regulace otáček I udržení otaček i při zatíženi stroje 

stroj vhodný pro vrtáni s pFlklepem I vrtáni I 
šroubováni I přiklep I bourání 

Fixace nastaveného úhlu sekání 

informace o upínacím systému nástroje 
nebo stroje 

informace o materiálech, pro něž je nářadí určeno 
plast I kámen I dřevo/ ocel I hliník 

informace o typech strojO, pro něž je určeno 
příslušenství 

LED osvětlení pracovního prostoru 

údaj o délce přívodního kabelu 

výrobek dodáván v kufru s přlslušenstvím 

součásti výrobku je LASER 

možnost práce pod napětím 1000V 

výrobek ze železa I oceli I nerezi 

slinutý karbid / tvrzená ocel (užívaná na zvláště 
namáhané části nástrojO) 

pro řezné plátky: rychlořezná ocel I uhlíková ocel 
(pro měkké materialy dřevo. plast...) 

označení použitých materiálO nebo slitin se 
speciálními vlastnostmi 

plastové materiály polyethylén I polyester I 
nylon I akrylonitril- butadien-styren 

tvary pilníku a rašplí 

teflon I mozaz I titan 

průměr 

tvary hlavic 
základní I multi-lock I vnitřní torx 

klíč otevřený I očkový 

základnl tvary pro hroty nebo šroubováky 
plochý I PH/ PZ 

základní tvary pro hroty nebo šroubováky 
HEX / TORX I XZN I SQ - (čtvercový profil) 

vrtané varianty pro hroty nebo šroubováky 
HEX - šestihran I TORX I XZN 

speciální tvary pro hroty 
SO / TW / ST I clutch 
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ELEKTROCENTRÁLY 

Heron nabízí mimořádně 
tiché, malé a lehké agregáty, 
které díky zabudovanému 
invertorovému systému 
„čistí" vysokofrekvenční 

elektrický proud 
z alternátoru do 
nedeformované výstupní 
křivky a umožňují tak jejich 
specifické využití. 

technologie HERON 
Digitální elektrocentrály představují 
technologický skvost mezi elektrocen
trálami. Inovativním řešením motoru 
s multipólovým alternátorem a použitím 
invertorové technologie bylo dosaže-
no dokonalého tvaru sinusová křivky 
výstupního na pěti a snížení hmotnosti 
a rozměr6 elektrocentrály o více než 
50% oproti konvenčním zařízením. 

Použitý kvalitní čtyřtaktní motor Heron 
vykazuje vynikající hodnoty spotřeby 
(benzín Natural 95) a využitím inteligent
ní regulace otáček je až o 40% ekono
mičtější, než běžné elektrocentrály. 
Model 8896219 dokáže na jednu nádrž 
(4,5 l) pracovat nepřetržitě až 10 hodin 

STRANA 6 

(v závislosti na zatíženi). Generátory této 
řady jsou standardně vybavené systémy 
automatické ochrany před přetížením. 
přehřátím a nebezpečným poklesem 
hladiny oleje. 

srovnán( stability napětf 

~· ~ 

' 
230V 

280V 

veřejná sít' 
Invertorový systém 

chlazení 

' } 

280V 

230V 

j , 

Unikátní systém labyrintového nuceného 
chlazení zabezpečuje optimálni chlazení 
všech součástí elektrocentrály a zajišťuje 
tak ideálni podmínky pro její práci. 

hluk 
Jejich hlučnost je díky jed i nečné kon
strukci o 8% nižší, než stanovuje evrop
ská NOI směrnice 2000/14 ES. 

použití 
Díky snadné přemístitelnosti a kvalitnímu 
výstupu lze pomocí digitálních 
elektrocentrál Heron napájet elektrické 
nářad í, domácí spotřebiče a jemnou 
elektroniku včetně televize, videa, 
počítače. rádia i přístrojovou techniku 
všeho druhu, včetně citlivých lékařských 
přístrojů. 

Stejně dobře jsou použitelné jako rychlý, 
lehký, tichý a výkonný zdroj elektrické 
energie na chatách, lodích či na cestách. 
Výstupem 12V je možné dobíjet 
12V autobaterie, případně napájet 
spotřebiče na j ednosměrné 12V napětí. 

legenda 
li inteligentní plyn - inteligentní regulace 

chodu motoru zaji šťuje optimální otáč
ky motoru v závislosti na jeho zatížení 
elektrickými spotřebiči. Snižuje lim 
spotřebu paliva až o 40%. 

elektronická kontrola generátoru 
- sleduje a řídi procesy v elektrické 
i motorové části přístroje. V případě 
mezních hodnot jednotka generující 
proud automaticky vypne, tak aby 
nedošlo ke zničení stroje. 

jemná elektronika - umožňují připojeni 
jemné elektroni ky včetně lékařských 
přístrojů. 

www.heron-motor.cz 



elektrocentrála digitální invertorová 1,8HP/1,1 kW 

praktická rukojeť 
a nízkA hmotnost 
umožní sna dný 
transport 
e lektrocentrály 

velikost nádr že 
umožňuje až 7,5 
hodin nepřetržitého 
provozu (v závislosti 
na zatížení) 

a:!:..:::::a 

• 

C:O· 
rCJ ,, ,. 

spojením 
dvou stejných 
elektrocentrál 
dosáhnete 
provozního výkonu 
1,6kW 

kabel propojovací 1,6kW 

díky funkci inteligentní regulace otáček v závislosti 
na spotřebě je tato digitální elektrocentrála ai o 40% 
ekonomičtější oproti bižným e lektrocentrálám 

HER N 

I 

ELEKTROCENTRALY 

Díky své nízké hmotnosti, malým 
rozměrům, mimořádně tichému chodu 
a minimální spotřebě, jsou tyto digitální 

generátory ideatnlm zdrojem energie při 
rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na 
expedicích. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná 
invertorovým systémem vyhlazeni výstupní 
křivky, však umožňuje jejich využití také pro 
napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní 
technika nebo lékařské vybavení. 

počet fáz i ----
výkon maximální 

")Íkon provozní 
napětí/frekvence 

účiník 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 

startování 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

1f ----
1,1kW 

0,9kW 

230V/50Hz 

1 

49,7ccm 

1,4kW (1 ,8HPl/5500min•• ---
ruční 

cca 0,91/kWh 

2,31 

,!_y..e_generátoru multipól., dig. řízený, inver tor. 

AC jmenovitý proud 3,9A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 14 7kg ________ _ 

rozměry (v. x š. x d.l 39x45x24,5cm 

objednací č(slo 8896218 
.. / ..• 

cenabezOPH/sOPH 11 975,21 14 490,-

Propojením dvou eleklrocentrfll 8896218 dosáhnete provozní 
výkon 1,6kW. 

~.t. popis bo,OPH SDPH 

8896218P pro 8896218 ., • • 603,31 730,-

STRANA 7 
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ELEKTROCENTRALY 

elektrocentrála digitální invertorová 3,3HP/2kW 

-1 -

spoj en1m 
dvou stejných 
elektrocentrál 
dosáhnete 
provozního výkonu 
3,7kW 

I kabel propojovací 3,7kW 

..... 
"• -

STRANA 8 

praktickái ruko je( 
a nízká hmotnost 
umožní snadný 
transport 
elektrocentrály 

velikost nádrže 
umoiňuje až 10 
hodin nepřetržitého 

provozu (v z6vislosti 
na zatížení) 

díky funkci inteligentní regulace otáček v závislosti na spotřebě je 
tato digitální elektroce ntrála až o 40% ekonom ičtější oproti běžným 
elektrocentrálám 

Díky své nízké hmotnosti. malým 
rozměrům, mimořAdně tichému chodu 
a minimální spotřebě, jsou tyto d igitální 
generátory ideálním zdrojem energie při 
rtkrtaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na 
expedicich. Dokonala kvalita napětí, zajištěná 
invertorovým systémem vyhlazeni výstupní 
křivky, však umožňuje jejich využití také pro 
napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní 
technika nebo lékařské vybaveni. 

1111111~~ 
počet fází 1f 
výkon maximální 2,0kW 

v~konp~ro~v~o~zn~í __ ~1,~85~k~W-'--------
napětí/frekvence 230V/50Hz 
účiník 1 
motor: 
obsah válce 80ccm 
max. výkon motoru 
s tartování 
spotřeba 

2,5kW(3,3HP)/5500min•• 

objem nád rže 
generátor: 

ru ční 

cca 0,91/kWh 
4,51 

---

.!~P generátoru multipól., dig. řízený, invertor. 
AC jmenovitý proud 8,0A/230V 

DC jmenovit)ÍJ>-'-ro'-'uc..cdc...8'-',~3A~/~12~V'---------
hmotnost 21,6kg, ________ _ 
rozměry (v. x š. x d.) 42x52x29cm 

obj•dnacf!fslo 8896219 
.. / ..• 

cenabezOPH/sOPH 16520,66 19 990,-

Propojením dvou elektrocentrál 8896219 dosáhnete provozní 
výkon 3,7kW. 

obj.t:, f:!iopis bez DPH SDPH 

8896219P pro 8896219 ., •• • 1396,69 1 690,-
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ELEKTROCENTRALY 

elektrocentrála digitální invertorová 5,4HP/ 3,2kW, elektrický s tart 

díky funkci 
inteligentní regulace 
otáček v závislosti 
na spotřebě je 
tato digit.iilní 
e le ktrocentrála až 
o 40% ekonomi čtější 
oproti běžným 
e lektrocentrálám 

spojením dvou elektrocentrál 
8896221 dosáhnete provozního 
výkonu 5,2kW, pfi spojeni 
elektrocentril 8896219 s 8896221 
dosáhnete provozní výkonu 4 ,4kW 

elektrický star t 
elektrocentrá ly zajiš(uje 
AGM gelová baterie s dlouhou 
životností dobíjená chodem 
elektrocentrály 

kabel propojovac í 5,2kW 

4,4kW 

velikost nádrže 
umožňuje až 8 
hodin nepfetriit6ho 
provozu (v závislosti 
na zatížení) 

sklápěcí rukojeť a kolečka 
umožňuji snadný 
transport elektrocentrilily 

Díky své nízké hmotnosti. malým 
rozměrům, mimořádně tichému chodu 
a minimální spotřebě, jsou tylo digitální 
generátory ideálním zdrojem energie při 
rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na 
expedicích. Dokonal~ kvalita napětí, zajištěná 

invertorovým systémem vyhlazeni výstupní 
křivky, však umožňuje jejich využití také pro 
napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní 
technika nebo lékařské vybaveni. 

m■■ l!1 ~ m 
počet fází 1f 

výkon maximální 3,2kW 

výko]lprovozní __ 2~._8k_W __ 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

účiník 1 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 

startování 

spotřeba 

171ccm 

4, 1 kW(5,4HP)/5500min•• 

ruční, elektrické 

0,91/kWh 

objem nádrže 5,51 

generátor: 
typ generátoru multipól., dig. řízený, inver tor. 

AC jmenovitý proud 12,1A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 42,6kg 

rozměry (v. x š. x d. l 46x60x44cm 

objodn•cfčfslo 8896221 

cena be.z DPH/s DPH 

. . , ..• 
23958,68 28 990,-

zásuvka na 32A umožňuje připojit spotřebič 
~-- s příkonem nad J,SkW 

Propojením dvou elektrocentrál 8896221 dosáhnele 
provozního výkonu 5,2kW, při spojení elektrocentrál 8896219 
s 8896221 dosáhnete provozní výkonu 4.4kW. 

obj .č. ____popis b4.z DPH S DPH 

8896221 P pro spojení -./·- • 2 1<0.so 2 590,-
8896221 s 8896221 nebo 8896219 

HER N 
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ELEKTROCENTRALY 

Použití digitální elektrocentrály HERON jako 
záložního zdroje pro fotovoltaický ostrovní systém 

--t,'----
~ 

• 

Referenční případ 
Hospodářská budova a rodinný dům nejsou připojené na pevnou 
rozvodnou síť elektrické energ ie a veškerý provoz je zajišťován z baterii 
dobíjených solárními panely. 

Ostrovní fotovoltaický systém 
Součástí systému je: 
A/ 30 fotovoltaických panel ů o celkovém výkonu 8250W, v zimě při 

nepříznivém počasí (zataženo) dodávají cca 1306W 
B/ MultiPlus 24/48 V, 5000VA, 230VAC, výkonný DC-AC měnič se 

sofistikovanou nabíj ečkou baterie 
C/ BYD Bauery-box PRO s max výstupním výkonem 10,24kWh, 

což jsou 4moduly 48V LiFePO bateri i (Lithium-železo-fosfátové 
baterie) 

Záložní systém pro případ nepříznivého počasí 
Pro případ nepříznivého počasí musí mít ostrovní systém 
zá ložní zdroj elektři ny, pomocí kterého se krátkodobě dobíjejí 
baterie systému. Vyzkoušeli jsme elektrocentrálu se stabilizací 
výstupního střídavého napětí pomocí AVR, ale ukázala se jako 
nevyhovující, protože sinusoida výstupního střídavého napětí takové 
elektrocentrály je zkreslená o dynamickou část (vyšší harmonické 
frekvence). 

Sofistikovaná nabíječka MultiPlus v ostrovním systému takovou 
sinusoidu vyhodnotila jako chybový signál, odmítla tento zdroj 
a odpojila se od něj. 

' 

• 

Řešení 
Abychom získali charakteristiku výstupního střídavého napětí 
elektrocentrály, kterou přijme nabíječka MultiPlus, použili jsme 
invertorovou digitální elektrocentrálu HERON 8896221 s výkonem 2,8kW. 

STRANA 10 

Tato elektrocentrála je spínací zdroj s využitím stejnosměrného 
mezilehlého obvodu, který zaji šťuje výstupní kři vku střídavého 

napětí s požadovanou přesnosti. Centrála je navíc vybavena 
elektrickým startem, který umožní jednoduchý start centrály 
jedním prstem. 
Po přípojení centrály a nastartování začala nabíječka ostrovního 
systému MultiPlus okamžitě nabíjet baterie. Na bíječka MultiPlus 
má zabudovanou regulaci nabíjejícího proudu pro baterie. V prax i 
to vypadá tak, že se začne dobljet menším proudem, který se 
pozvolně zvyšuje. S takovým požadavkem nabíječe elektrocent rála 
koresponduje a plynule zvyšuje své otáčky motoru a elektrický výkon. 

I • 

Uživatel byl s tímto řešením spokojený a vyhovova l mu jednoduchý 
a t ichý provoz. 

Při budoucím plánovaném navýšení elektrického výkonu 
fotovoltaického systému postačí, když si k již pořízené 

elektrocentrále Heron 8896221 dokoupí další (Heron 8896221). Po 
vzájemném propojení obou elektrocentrál pomocí kabelu 8896221P 
mu budou schopné nabídnout elektrický výkon 5,2kW. 

Výrobce fotovoltaického systému: 
VICTRON energy (Holandsko) 
Dodavatel: SOLAR partner (CR) 
Lokalita: Kolín, Ceská republika 

• 

, 
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Elektrocentrály HERON jsou 
určené pro všechny druhy 
užití, od příležitostného 
nebo nárazového používání, 
až po každodenní nasazení 
v industriální sféře. 

technologie HERON 
Jednou z nejdůležitějších předností 
elektrocentrál Heron je, že ani při plném 
provozním zatížení nepracují na pokraji 
svých sil a uváděné technické parametry 
plní s rezervou. Elektrocentrály Heron 
jsou spolehlivé a už jejich základní 
výbava obsahuje moderní technologie, 
které jsou obvykle dostupné pouze jako 
nadstandardní příplatková výbava. 
Všechny industriální elektrocentrály 
Heron jsou vybavené automatickým 
elektronickým systémem vyrovnávání 
napětí AVR (Automatic Voltage Regulation) 
a díky kvalitě výstupního napětí (vyhlazení 
do max. :t5%) tak umožňují napájení 
i citlivých elektronických zařízeni. 
Ve výbavě generátorů Heron s provozním 
výkonem nad 2kW je také digitální měřič 

motohodin, který umožňuje pohodlný 
odečet odpracovaných hodin a plánování 
údržbových a servisních úkonů. 
Všechny elektrocentrály jsou vybavené 
automatickým systémem kontroly stavu 
oleje, který v případě nízké hladiny motor 
vypne a zabrání tak jeho poškození 
(nenahrazuje však předepsané úkony 
kontroly oleje při provozu). 

konstrukce 
Rámové elektrocentrály Heron jsou 
osazovány synchronními alternátory 
s kvalitním vinutím, odolávajícím 
tepelným náporům při dlouhodobé zátěži. 
Masivní ochranný rám, do kterého jsou 

STRANA 12 

elektrocentrály usazovány, chrání stroj 
před poškozením a ulehčuje jeho přepravu. 
Konstrukce těchto elektrocentrál nevyžaduje 
za splnění podmínek daných normou EN ISO 
8528-13 uzemnění. 

použití 
Jednofázové a třífázové elektrocentrály 
Heron industriální řady představují ideální 
zdroj stabilního napětí na stavbách. při 
montážních pracích v terénu, v mobilních 
servisních jednotkách, ale také pro 
rekreační účely na chatách, zahradách 
apod. Díky systému regulace napětí jsou 
vhodné pro napájení elektrického nářadí 
a elektromotorů. topných a osvětlovacích 
těles či svářecích agregátů (některé 

typy). Lze je využít také jako spolehlivý 
záložní zdroj energie. Všechny modely 
rámových benzínových elektrocentrál 
s provozním výkonem nad 2,5 kW jsou 
dodávány s kvalitními pevnými gumovými 
koly a manipulačním madlem pro snadné 
převážení na požadované místo. 

motor HERON 
je výkonný a spolehlivý, používá odlehčenou 
konstrukci a moderní materiály, díky nimž 
mají stroje nižší hmotnost. 

legenda 

rm AVR IAutomatlc Voltage Regulatlon) 
- systém automatického elektronického 
vyrovnávání napětí, které svou kvalitou vý
stupního napětí (vyhlazení do t5%) umož
ňuje napájet 
jak běžné 
spotřebiče, 
tak jemnou 
elektroniku 
(UPS, PC, 
elektro nářadí 
s regulací 
apod.I. 

srovnanl stability napětí 

, 
, ..... , 

'"' veře·ni 1iC ) 

HERONAVR 
be.,: AVR 

' 

,·--· 
"" 

\ 

~ -w ,_ 
' . 

IJ 
li 

li 
li 

Automatický systém kontroly hladiny 
oleje-
v případě nízkého stavu oleje v klikové 
skříni se automaticky zastaví motor a lim 
zabrání jeho poškození. 

3 fázový generátor-
tato elektrocentrála je vybavena třífázo
vým generátorem proudu 

vetká nádrž - ve standardním vybavení 
všech agregátů umožní provoz v rozmezí 
8 až 15 hodin bez nutnosti doplňování 
paliva !závisí na zatížení, neplatí pro 
plynové elektrocentrály) 

masivnf rám - chrání elektrocentrálu před 
poškozením a ulehčuje přepravu zařízení 

výstup DC 12V- můžete použít jako 
nabíječku akumulátoru nebo 12V zdroj 
stejnosměrného proudu 

voltmetr- zobrazuje aktuální stav napětí 
na výstupu z generátoru 

ukazatel paliva - umožňuje sledoval stav 
paliva v nádrži bez nutnosti jejího otevření 
(neplatí pro plynové elektrocentrály) 

Nadstandardní vybaveni, které je součástí 
pouze některých typu 

dlgltálnf měřič motohodln - jsou jím vyba
veny všechny elektrocentrály s provozním 
výkonem nad 2kW. Umožňuje především 
jednoduše sledoval servisní intervaly 

AGM bezúdržbová baterie-
jsou jí vybaveny všechny elektrocentrály 
s elektrickým startováním 

elektrický start - elektrocentrály, které 
jsou vybaveny elektrickým startová ním 

~ svařování - možnost připojení svařovací• = ho agregátu 

www.heron-motor.cz 
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Výhody 
Heron generátorů 
Představujeme vám kompletně přepracované generátory 
HERON s moderním designem. 
Ponechali jsme motor a alternátor. které jsou srdcem 
každého generátoru a u kterých máme po mnoha letech 
používání otestovanou jejich spolehlivost a dlouhou 
životnost. Ale všechno kolem nich jsme změnili. abychom 
usnadnili práci s generátory. S novými modely se snadněji 
manipuluje. jsou tišší. snadněji se startují a lze lépe přečíst 
jejich provozní stav. 

r·• 1 / design 
. · Ponechali jsme základní rám z tlustých 
. trubek, pokrytý pevnými ochrannými 

: plechy. Přidalí jsme další moderní prvky 
_- spojující jednoduchost obsluhy s odolností 

. při práci v těžkých podmínkách a kvalitou 

3/ podvozek•···/ 
Těžké generátory jsou 
nyní standardně dodávány 
s podvozkem pro snazší 
manipulaci. 

. 

6/ vypínač •. ..-
. 

Generátory s elektrickým startem 
jsou nyní vybaveny třípolohovým 
přepínačem, který umožňuje 
jednoduchý start jedním prstem. 

generátorů HERON. ..•···· • 

. . . . . . . . . 
.... .. 

... 

5/ LCD měřič•· 
Snadno viditelný digitální 
multifunkční měřič s funkcí 
motohodin, voltmetru, 
frekvence a aktuálních 
motohodin. 

2/ madlo 
Na místo běžných dvou 
madel používáme 
nový typ madla, 
které umožňuje 
jednoduchou manipulaci 
s generátorem pomocí 
jedné ruky. 

4/ tišší výfuk 
Nový výfuk je o 5 decibelu 
tišší a zároveň je zvuk 
pocitově příjemnější. 

protože tolik ·nedrnčí'" jako 
u ostatních elektrocentrál. 

STRANA 13 
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elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP 

velikost nádrže 
umožňuje až 1& 
hodin nepřetržitého 
provozu {v závislosti 
na zatli:eni) 

snadno vid itelný 
d ig itální multifunkční 
měřič s funkcí 
motohodiny, 
voltmetr, frekvence, 
aktuAlnf motohodiny 

regulace výstupního 
napětí s ystémem 
AVR chránivaše 
elektrospotřebiče 

před poškozením 

I elektrocentrála benzínová 2,8kW/6,5HP 

STRANA 14 

velikost nádrfe 
umožňuje af 16 
hodin nepřetržitého 
provozu {v zivis losti 
na zatížení) 

snadno viditelný 
digitálnl multifunkčnl 
měřič s funkci 
motohodiny, 
voltmetr, frekvence, 
aktuální motohodiny 

regulace výstupního 
napili systémem 
AVR chrjnfvaše 
elektrospotřebiče 

před poškozením 

Elektrocentrála je určena k používání ve stavebnictví a při 

montážních pracích, a le také jako záložní zdroj e lektrické 
energie pro mobilní servisní stiediska a rekreační účely. Stroj 
je vybaven jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí. 
Proto je možné použít je k napájení jemných elektronických 
přístrojů, za předpokladu dodržení správného postupu 
používání, 

111111 
m■mmm~rn 
počet fází 1f 

výkon maximální 2,3kW 

v~konp~ro~v~o~zn~í __ 2~•~0~kW'-'----------
napětí/frekvence 230V/50Hz 

účiník 1 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 
startování 

spotřeba 

objem nádrže 
generátor: 

163ccm 
4,0kW (5,5HP)/4000min•• ---
ruční 

min. 0,51/kWh 

121 

_!yp generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud 8,7A/230V 

DC jmenovit)ÍJ>-'-ro~uc..cdc...8"-,-"3A-"/--'12=-V'---------
hmotnos t 41,3kg ________ _ 

rozměry (v. x š. x d.) 45x46x59cm 

obj•dnacr !fslo 889641 1 
.. / ..• 

cena bez OPH/s DPH 10 322,31 12 490,-

Elektrocentrála je určena k používání ve stavebnictví a při 
montážních pracích, ale také jako záložní zdroj elektr ické 
energie pro mobilní servisní střediska a rekreační účely. Stroj 
je vybaven jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí. 
Proto je mo!né poulil je k napájení jemných elektronických 
piistrojů, za ptedpokladu dodr!ení správného postupu 
používáni. 

počet fází 

výkon maximální 

výkon provozní 
napětí/frekvence 

účiník 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 

startování 
spotřeba 

objem nádrže 

_generátor: 

1f 

2,8kW 

2,5kW 
230V/50Hz 

1 

208ccm 
4,8kW (6,5HP)/4000min•' 

ruční 

min. 0,51/kWh 

151 

typ generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud 10,8A/230V 
DC jmenovitý proud 8,3A/12V 
hmotnost 44,6kg ________ _ 

rozměry Iv. x š. x d.~l 4~5~x~4~6x~5~9~cm'-'-----
příslušenství kabel+ svěrky k 12V zásuvce, 

objednací čisto 

cena bez OPH/s OPH 

klíč na svíčku 

8896416 
--!-- . 
11 975,21 14 490,-



elektrocentrála benzínová 7,4HP/3,5kW 

multifunkční displej umožňuje 
měřit dobu provozu od s ta rtu, 
celkovou dobu provozu od prvnfho 
startu. napit1 a frekvenci 

regulace výstupního 
napětí systémem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 
před poškozením 

sklopitelné madlo a pevná gumová kola, 
která jsou součástí dodávky, umožňuji 
snadný převoz elektrocentrály na místo 
potřeby podobným způsobem jako ceslovní 
zavazadlo s madlem a kolečky 

dvě 230V d1suvky s proudovou 
zatížitelností 16A umožň uji 

k ele ktrocentrá le připojit nezávisle 
na sobě dva elektrospotřebiče 

elektrocentrála je vybavena 12V/8,3A 
zásuvkou se stejnosměrným proudem 
a součástí příslušenství jsou rovněž 
nabijeci kabely. díky nimž lze 
elektrocentrilou dobit 12V a utobaterii 

nižší hlučnost 
díky novému 
typu výfuku 
a silnějšímu 
alternátoru 

I 

ELEKTROCENTRALY 

Elektrocentrála je určena k používání ve stavebnictví a při 

monláf:ních pracích. ale také jako d lo!nf zdl'o j elektrické 
energie pro mobilní servisni střediska a rekreační účely. 

Stroj je vybaven jednotkou AVR. kltrá vyrovnává výstupnl 
napětí. Proto je mo!né použit je k napájeni jemných 
elektronických přístrojů, za předpokladu dodržení správného 
postupu používání. 

počet fáz í 

")Íkon maximální 
výkon provoz ní 

napětí/frekvence 
účiník 

motor: 

obsah válce 

max. výkon motoru 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

1f 
3,5kW 
3,0kW 

230V/50Hz 
1 

224ccm 

5,5kW (7,4HP)/4000min·1 

min. 0,51/kWh 

181 

.!_y..e._generátor u synchronní 

AC jmenovitý proud 16A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 48k 

rozměry (v. x š. x d.l 58x75x49cm 

objednací č(slo 8896140 

cena bez DPH/s DPH 

.. / ..• 
12 801,65 15 490,-

I elektrocentrála benzínová 6,SHP/2,BkW, industriální 

regulace výstupního napětí 5ystémem 
AVR chrání vaše elektrospotřebiče před 
poškozenim (při dodrženi správného 
způsobu zapojeni) 

s klopitelná madla 
a pevná gumová kola, 
která jsou součástí 
dodávky, umožňuji 
snadný pfevoz 
elekt rocentrá ly na 
místo potřeby 

Elektrocentrála je určena k použ:ívání ve stavebnictví a při montážních pracích, ale také jako záložní zdroj elektrické energie pro 
mobilní servisní střediska a rekreační účely. 
Tento model je díky sv6 konstrukci a vyššímu výkonu vhodný i k napájení silnějších strojů ve stavebnictví. Je vybavena madly 
a kolečky pro snadnou manipulaci. 

li 
m■mm mm 11 
počet fáz í 

")Íkon maximální 
výkon provozní 

napětí/frekvence 

účiník 

motor: 

obsah válce 

max. výkon motoru 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

1f 
2,8kW 

2,5kW 

230V/50Hz 
1 

208ccm 

4,8kW (6,5HPl/4000min•1 

min. 0,51/kWh 

3,61 

_!y..e._generátor u synchronní 

AC jmenovitý proud 11,4A/230V 
hmotnost 47kg, _________ _ 

rozměry (v. x š. x d.l 52x60,5x56cm 

objednací t(sto 8896131 

cena bez DPH/s DPH 

--/--. 
11 561,98 13 990,-
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elektrocentrála benzínová 5,5kW/13HP, pro svařován í, podvozek 

k této elektrocentr lllle j e 
možné připoj it svařovací 
techniku napájenou 
napětím 230V invertory do 
max. příkonu 3,0kW/230V, 
ostatni svařovací 
agregity do max. přfkonu 
3,5kW/230V 

velikost nádrže 
umožňuje až 15 
hodin nepřetr:fit6ho 

provozu (v závislosti 
na zatížení) 

dodávaný podvozek výrazně 
usnadňuje přepravu a nová rukojeť 
umožňuje snadnou manipulaci 
s centrilou jednou rukou 

snadno viditelný 
digitáln1 multifunkčn1 
mUič s funkcí 
motohodiny, 
voltmetr, fre kvence, 
a ktuální motohodiny 

elektrický 
slart (8896415) 
elektrocentrály 
zajištujeAGM 
bezúdržbová baterie 
s dlouhou životnosti 
dobljená chodem 
elektrocentrály 

regulace výstupního napětí systémem 
AVR chráni vaše elektrospotřebiče před 
poš kozením (při dodrženi správného 
zpOsobu zapojeni) 

Díky své kvalitní konstrukci, silnému motoru je lento typ určen především k použiti ve s tavebnictví. pro montážní práce. napájení 
svařovacích agregAlů či jako zdroj elektrické energie pro mobilní servis ní střediska. 

Ill elektrocentrála benzínová 7,0kW/ 15HP, pro svařování, podvozek 
li ťk . d „ snadno viditelný digitální multifunkční miřič 

i 
ve 1 051 na rze s funkc1 motohodiny, voltmetr. frekvence, 
umožňuje až 13 a ktu6ln1 motohodiny 
hodin nepř-etržitáho 
provozu (v závislosti krytá zásuvka 
na zatífení) 230V/32A umofi\uje 

k této 
elektrocentrále 
je možné připoji t 

svařovacf invertory 
do max. přtkonu 
5,0kW/230V, ostatní 
svařovací agregáty 
do max. příkonu 
5,SkW/230V 

dodávaný podvozek výrazně usnadňuje 
přepravu a nová rukojef umoiňuje snadnou 
manipulaci s centrálou jednou rukou 

regulace výstupního 
napětí 5y5témem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 
před poikozenlm (pli 
dodrfenísprávn6ho 
způsobu zapojení} 

napájet spotřebiče 

s příkonem do li,3kW 

elektrický start 
elektrocentrály 
(8896421) zajišťuje 

AGM bezúd ržbová 
baterie s dlouhou 
životností 
dobíjená chodem 
elektrocentrály 

Vynikající model se silným motorem, chytrou elektronikou a jednofázovou krytou zásuvkou 230V/32A je nekompromisním 
pomocníkem všude, kde je potlebný vysoký výkon jednofAzového proudu. Ideální pro sváření, výborni se uplatní ve stavebnictví. 
při montážních pracích. jako zitožnl zdroj pro firmy a domy, do mobilních servisních středisek nebo vozů, jako alternativní zdroj 
proudu v dílně a v přírodě. 
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a a plati pro8896415 

,,"\"'"•· ..... 
:· H \ v FUEL 
,,, ,, 

1F AVR OIL 
fucn;,o,« CONTIIOL 

počet fází 

výkon maximální 

výkon provozní 

max. odběr 

z 230V zásuvky 

napětí/frekvence 
účiník 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 

startování 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

m fgJ 
OC12V 

1f 
5,5kW 

5,0kW 

< 3,5kW 

230V/50Hz 

1 

389ccm 

!) 

9,5kW (13HPl/4000min•• 

ruční, elektrické (dle modelu! 

min. 0,451/kWh 

251 

typ generátoru synchronní 

AC jmenovitý roud 21,7A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 83kg, 92,4kg sel. startem 

rozměry (v. x š. x d.) 64x70x78cm 

eříslušenství kabel+ svěrky k 12V zásuvce, 

klíč na svíčku 

objednací číslo 8896413 BEZ BATERIE 

--/-- . RUtNI START 

24 990,-cena bez DPH/s DPH 20 652,89 

objednacr číslo 8896415 S BATERII • , 
.. / ..• A STARTOVANIM 

28 990,-cena bez DPH/s DPH 23 958,68 

a a plalipro8896421 

,,,.,,.,.,,<, ..... ·:• H -~ \ " \ v FUEL 
fil!m1j 

1F AVR OIL n,u_ COtfl'RO~ 

počet fází 

výkon maximální 

výkon provozní 

max. odběr 

z 230V zásuvky 

napětí/frekvence 

účiník 
motor: 

obsah válce 

max. výkon motoru 

startování 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

m fgJ 
OC12V 

1f 

7,0kW 

6,3kW 

e 

< 3,5kWl16A)/ < 6,3kW(32A) 

230V/50Hz 

1 

439ccm 

11,2kW l15HP)/3600min•• 

ruční, elektrické (dle modelu) 

min. 0,451/kWh 

251 

typ generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud 27_.3A/230V 

DC jmenovitú>_ro_u_d_8~,3_A~/_1_2V _______ _ 

hmotnost 87,2kg, 95,1kg sel. startem 

rozměry (v. x š. x d.) 64x70x80cm 

příslušenství 

objednacf Usto 

cena bez DPH/s DPH 

objednací čisto 

cena bez DPH/s DPH 

kabel+ svěrky k 12V zásuvce, 

klíč na svíčku 

8896419 
.. / ..• 
23 132,23 

8896421 
--!-- . 
26 438,02 

BE~ BATERIE 
RUCNI START 

27 990,-



elektrocentrála benzínová 13HP/6,0kW (400Vl, 2x2,2kW (230V), podvozek 

k 1610 
eleklrocentrále 
je možné připoji l 

svařovací 
agregáty 
napájené 
napillm 400V 
do max. př1konu 
4kW/400V 

dodávaný podvozek výrazně 
usnadňuje přepravu a nová rukojet 
umožňuje snadnou manipulaci 
s centrálou j ednou rukou 

velikost nádrže 
umožňuje až 15 
hodin nepřetrfit6ho 
provozu (v závis losti 
na zatížení) 

snadno v id itelný 
d ig itální multifunkční 
měřič s funkcí 
motohodiny. 
voltmetr, frekvence, 
a ktuálni motohodiny 

regulace výslupnfho 
napěti syst6mem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 
před poškozením (při 
dodržení správného 
způsobu zapojeni) 

elektrický start 
elektrocentrály 
(8896414)zajišluje 
AGM bezúdržbová 
baterie s dlouhou 
životností 
dobljaná chodem 
elektrocentrály 

Tento model elektrocentrály je díky své kvalitní konstrukci, lřífázověmu generátoru a příznivé ceně určen především k pou!ití 
ve stavebnictví, pro montážni práce. napájení třífázových svařovacich agregátů a případně: jako zdroj elektrické energie pro 
mobilní servisní střediska. I elektrocentrála benzínová 15HP/6,8kW (400Vl, 5,5kW (230V), podvozek 

snadno viditelný .. . ..... , 

i 
d 
.. ,

1 1 1 
.
1 

kč 
I 

s amosla tne Jlsleny 
velikos t nádrže 1g1ta n mu 11 un n 230v ,. , 

••. č 
I 

k , napa1ec1 
umožňuje až 13 men 5 un c, okruh na 26,lA 
hodin nepřetržitého motohodiny, umožňuje napájet 
Provozu (v závislosti voltmetr, frekvence, ř . dva spot eb1če 
na zaHfenO aktuální motohodiny s vysokým příkonem 

k této 
elektrocentrále 
je možné připojit 
svařovací agregáty 
napájené napětím 
400V do max. 
příkonu 5kW/400V 
a 3kW/230V 

dodávaný podvozek výrazně 
usnadňuje přepravu a nová rukojeť 
umožňuje s nadnou manipulaci 
s centrálou jednou rukou 

elektrický s tart e lektrocentrály 
(8896420) zajišťuje AGM 
bezúdržbová baterie s dlouhou 
životností dobíjená chodem 
elektrocentrály 

regulace výstupniho napiti systémem 
AVR chrt nf vaše elektrospotřebiče 
před poškozením (při dodrfení 
správného způsobu zapojení) 

Tento model elektrocentrály je díky silnému motoru a třífázovému allernátoru určený pro použití v místech. kde je potřeba bud' 
silný tříUizový zdroj, nebo dva jednof~zove zdroje s vysokým příkonem. Díky svým vynikajícím parametrům, výkonu, elektronice 
a spolehlivosti je ideál ni volbou bez kompromisů pro mobilní servisn, střediska, naročné provozy anebo jako zdroj elekUiny pro 
stavbu či dllnu. 

I 

ELEKTROCENTRALY 

ll!!!l ,:..11 
- liil pla ti pro 8896414 

,,,''\ "''"- ...... 
·' H \ v FUEL mm] 

3F AVR OIL 
flk""- COH nlot. 

počet fáz í 

výkon maximální 

výkon provozní 

max. odběr 

z 230V zásuvky 

na~ětí/frekvence 
účiník 

motor: 

Eg) m a OC12V 

31 

6,0kW (400V)/2,2kW (230V) 

5,0kW (400V)/2x1 ,9kW (230V) 

< 1,9kW 

400V/50Hz, 230V/50Hz 

0,8/1 

obsah válce 389ccm 

max. výkon motoru 9,5kW (13HP)/4000min•• 

startování 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

ruční, elektrické (dle modelu) 

min. 0,45VkWh 

251 

typ generátoru synchronní 

AC jmenovit~ ~roud I 15,7A/400V, 8,3A/230V __ 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 84,6kg, 93kg sel. startem 

rozměry (v. x š . x d.l 64x71x78cm 

příslušenství 

objednacf Nslo 

cena bu DPH/s DPH 

objednací č(slo 

cena bez DPH/s DPH 

kabel + svěrky k 12V zásuvce, 

klíč na svíčku 

8896412 
--/--. 
21 479,34 

8896414 
.. / ..• 
24 785,12 

BEZ BATERIE 
RUČNÍ START 

25 990,-

ll!!!l ,:..11 
- liil platí pro 8896420 

,,,''\ '.'<,, . ...... · H \ v FUEL ~ 

3F AVR OIL 
f~(,C:- COHHIOI. 

počet fází 

výkon maximální 

výkon provozní 

max. odběr 

z 230V zásuvky 

napětí/frekvence 

účiník 
motor: 

obsah válce 

Eg) m a OC12V 

31 

6,8kW (400V)/5,5kW (230V) 

6,3kW (400V)/5,0kW (230V) 

< 3,5kW 

400V/50Hz. 230V/50Hz 

0,8/1 

439ccm 

max. výkon motoru 11,2kW (15HP)/3600min•• 

startování 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

ruční, elektrické (dle modelu) 

min. 0,45VkWh 

251 

tyj> generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud I, 19,7A/400V, 21JA/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 89,6kg, 98kg sel. startem 

rozměry (v. x š. x d.l 64x70x77cm 

příslušenství 

objednati Cf sto 

cena bez DPH/s DPH 

objednací t(sto 

cena bez DPH/s DPH 

kabel+ svěrky k 12V zásuvce, 

klíč na svíčku 

8896418 
.... / .... 
25 611,57 

BEZ B/<TERIE 
RUCNI START 

30 990,-
8896420 SBATERIÍ •• 
--!-- e ASTARTOVANIM 

27264,46 32 990,-
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ELEKTROCENTRALY 

Spolehlivá řada generátorů 
spalujících propan-butan 
(LPG), zemní plyn (NG) 
a také benzín umožňuje 
díky inovativní konstrukci 
úspornější, ekologičtější 

a spolehlivější provoz. 

• • • ,t, HYSRID 
1~ Bl!!NZÍN • LPG • NB 

technologie HERON 
Ve vývoj i strojů HERON se snažime 
být vždy vpředu. Představujeme proto 
novou řadu generátorů spalujících LPG 
(propan- butan), NG (zemní plyn) a benzín. 
Zároveň tak vycházíme vstříc potřebám 

a požadavkům uživa telů. kteří stále častěji 
preferují všestranně šetrnější techniku. 
Výsledkem našeho konstrukčního 
snažení je ekonomičtěj ší, ekologičtější 

a spolehlivější generátor na základě 
ověřených benzínových motorů 
HERON jejich přebudováním na plyn. 
Tato konstrukční změna není pouhou 
přestavbou benzínového motoru na plyn 
úpravou karburátoru - vyvinuli jsme 
ce lý nový palivový systém a komplexně 

jsme přepracovali motor. Ten vyžadoval 
nová technická řešení. která veškeré části 
motoru dokonale přizpůsobí odlišným 
podmínkám při spalování plynu. 

konstrukce 
O Motor se vyznačuje snadným startem 
a bezproblémovým provozem v š irokém 
rozsahu teplot (od - 20°C do 50°C) bez 
potřeby „studeného sta rtu" s využitím 
benzínu. 

STRANA 18 

Naše elektrocentrály jsou konstruované 
tak. že mohou používat všechny tři 
paliva s minimální změnou výkonu. 
Jedinečným konstrukčnim řešením 
směšovače a regulátoru jsme dosáhli 
(a důkladně otestovali) schopnosti 
motoru startovat za studena snáze než 
u benzínových elekt rocentrál. Palivový 
systém je konstruovaný jako uzavřený 
přetlakový systém. proto je start a provoz 
bezproblémový i za vyšších teplot. 
O Motor je schopen spalovat kromě 
benzínu také plynný propan-butan 
a ze mní plyn. 
Plynové elektrocentrály Heren jsou na trhu 
jedi nečné svou schopností používat tři typy 
paliva. Možnost použiti zemního plynu jako 
paliva otvírá možnost výroby vlastni 
elektr ické energie cenově téměř srovnatelné 
s rozvodnou sítí. 

O Tyto generátory maj í sice 
porovnatelnou objemovou spotřebu jako 
benzínové, ale díky niž ší ceně plynných 
paliv se náklady na 
provoz mohou snížit až trojnásobně! 

Plynové generátory HERON jsou 
ekonomičtější a jejich vyšší nákupní cena se 
rychle zaplatí nízkými provozními náklady. 

Srovnáni provozních úspor na 1 kWh mezi 
zem nim plynem. LPG a benzinem. 

• uvažována minimální spotřeba zatížení motoru ve 
vztahu k podávanému výkonu, což je cca př; 759' 
výkonu centrály 
0 použitá cena paliva a spotřeba: benzín 31Kéll a 0.4511 
kWh, LPG (propan-butan/ 15Kéll a 0,6551/kWh a NG 
/zomnl plyn/ 17Kélm3 • 0,35m3/kWh 

O Plynové generátory jsou podstatně 
šetrnější k přírodě - emise výfukových 
plynů j sou až 9x nižší, než vyžadují 
příslušné normy. 

Produkují podstatně menší množství 
pevných částic ve výfukových plynech než 
benzínové motory díky lepšímu spalování 
plynu v důsledku lepšího okysli čováni 

paliva. 

O A konečně, tyto motory jsou také 
spolehlivější a mají delší životnos t 
- spalováním čistšího paliva dochází 
k menšímu opotřebení motoru a lepši 
lubrikaci. 
LPG a zemní plyn neobsahují žádné agresivní 
sloučeniny, které se z velké části podílejí na 
korozi vnitřních dílů motoru. což prodlužuje 
životnost dilů jako jsou válec, hlava válce 
či ventily. Také tolik nedochází k degradaci 
vlastností motorového oleje a rozpouštěni 
a spalování olejového f ilmu na stěnách válců. 
Usazeniny ve spalovací komoře se tvoří 

v daleko menši míře. než je tomu u motorů 
benzínových. To vše zvyšuje efektivitu 
provozu a usnadňuje startováni. 

Srovnání usazenin v motoru po 200h provozu. 
palivo 

plyn 

benzín 

motor po 200 hodinách provozu 

nebyly zaznamenané žádné 
ka rbonové usazeniny, povrch hlavy 
válce nevykazoval žádnou změnu 
proti nové 

byly nalezeny karbonové usazeniny 
na povrchu hlavy válce, bylo snadno 
viditelné malé opotřebení 

O nový design výfuku 
Díky novému vnitřnimu designu se snížila 
hlasitost o 5dB a zároveň se zmenšilo „drn
čeni- výfuku. takže je zvuk méně rušivý 

O elektrocentrály na plynový pohon 
nemají problém se startem při delší 
odstávce 
Pokud se delší dobu nechá benzin v nádrži. 
může se v ní kondenzovat voda a ta potom 
způsobí problémy při startu. U plynových 
centrál tento problém nevzniká. 

O „ nepřetržitá" doba běhu při použití plynu 
Benzinové elektrocentrály mají dobu 
provozu jen několik hodin bez přítomnosti 
obsluhy. Což je dáno velikostí zabudované 
nádrže. Při použití zemního plynu z rozvod
né sítě muže elektrocentrála běžet i několik 
dní a při použití LPG můžete zase použivat 
libovolně velkou plynovou nádrž. 



elektrocentrála benzínová a plynová (LGP/NGI 6,3HP/2,4kW, elektrický start 

regulace výstupniho 
napětí systémem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 
před poškozením (při 
dodrženi správného 
zpósobu zapojení) 

díky nižším 
náklad ům na plynná 
paliva mají plynové 
elektrocentrály 
až třikrat nifši 
provozní náklady nei 
benzinově 

,t, HYBRIO 
~~BENZÍN • LPG • NG 

plynové generátory 
jsou při pohonu na 
plyn díky nízkým 
emisím výfukových 
plynG podstatně 
šetrnějiík př/rodě 

e lektrický start elektrocentrály 
zajišťuje AGM gelová baterie 
s dlouhou ž ivotností dobíjená chodem 
e lektrocentrály 

tento generátor j e 
náš nejuniverzálnější 
model. Motor je 
schopný spalovat 
benzin, plynný LPG 
(propan,.butan) 
a zemní plyn 

• • • Elektrocentrála s ideálním poměrem cena výkon, nabízí dostatečný příkon pro většinu jednofázových strojů nebo spotřebičů. 
V hodni pro celou !kálu pou!ití od domácnosti, zahrady a! po pou!ití ve stavebnictví nebo opravárenství. Stroj je vybavený 
jednotkou AVR. která vyrovnává výstupní napěH a je možné ho použít na napájení spotřebičů s elektronikou za podmínky 
dodržení správné-ho postupu používáni. 

díky nižším 
nákladům na plynná 
paliva mají plynové 
elektroc·entrály 
ai třikrát nižší 
provozni náklady než 
benzlnov6 

,t, HYBRIO 
~~BENZÍN • LPG • NG 

elektrický start zajil!uje 
AGM gelovi baterie s dlouhou 
životností dobíjená chodem 
elektrocentrály 

• • • Elektrocentrála s ideálnim poměrem cena výkon. nabízí dostatečný příkon pro většinu jednofázových strojů nebo spolřtbiéů. 

Vhodná pro celou škálu použití od domácnosti, zahrady až po použití ve stavebnictví nebo opravárenství. Stroj je vybavený 
jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napěti a je možně ho použít na napájení spotřebičů s elektronikou za podmínky 
dodržení správného postupu používání. 

I 

ELEKTROCENTRALY 

,,•!'( ''•,,, ..... · H 
- ♦ 

\ (U(Tl!IC rl3:I START v FUEL ~ 1ZV/IUII 

AVR OIL (I) 1F IU(l!DC CONTROl. 
Eg) 

OC12V 

počet fází 11 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

účíník 

benzín: 
výkon maximální 

výkon provozní 

spotřeba benzín 

LPG: 

1 

2,4kW 

2,1kW 

0,91/kWh 

výkon maximální LPG 2, 2kW 

výkon provozní LPG 2,0kW 

spotřeba LPG 0,36kg/kWh 

CNG: 
'lýkon maximální NG 2,0kW 
výkon provoz ní NG 1,5kW 

spotřeba NG 0,35m' /kWh 

motor: 
obsah válce 196ccm 

~ 

max. výkon motoru 4, 7kW(6,3HP)/4000mi n ·1 

startování 

objem nádrže 

~ ivo 

generátor: 

ruční, elektr ické 

151 

Benzín, LPG, CNG 

.!_y..e_generátoru jednofázo'lý, Slnchronní 

AC jmenovitý proud 9,1A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 53k 

rozměry (v. x š. x d.l 59x44x44cm 

objednací č(slo 8896317 
--/·· . 

---

cenabez OPH/s OPH 14041,32 16 990,-

111111111 ril 
m■m m ~ rn 
počet fází 

napětí/frekvence 

účiník 

benzín: 

výkon maximální 

výkon provozní 

spotřeba benzín 

LPG: 

11 

230V/50Hz 

1 

5,5kW 

5,0kW 

0,91/kWh 

výkon maximální LPG 5,5kW 

výkon provozní LPG 5,0kW 

spotřeba LPG 0,36kg/kWh 

CNG: 
výkon maximální NG 4,8kW 

'lýkon provozní NG 4,2kW 

spotřeba NG 0,35m' /kWh 

motor: 

obsah válce 389 ccm 

max. výkon motoru 9,5kW (13HP)/4000min•• 

startování ruční, elektrické 

objem nádrže 251 

pa livo Benzín, LPG, CNG 

generátor: 

typ generátoru jednofázový, synchronní 

AC jmenoviti_proud 21,7A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 86kg 
rozměry (v. x š. x d.l 69x51x53cm 

obj•dnacrtrsto 8896318 
. . / ..• 

cena bez DPH/s DPH 23 958,68 28 990 ,-
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ELEKTROCENTRALY 

elektrocentrála benzínová a plynová (LGP/ NG) 13HP/ 5,5kW (400V) 2x2kW (230V), elektrický start 

regul ace výstupniho 
napit1 systémem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 

před poškozením {při 
dodržení správného 
způsobu zapojení) 

dfky nifiím 
nákladům na plynná 
paliva mají plynové 
e le ktrocentrály 
až třikrát nižší 
provoz ni náklady než 
benzinové 

,t, HYBRID . . ~ 
I~ EIENZIN • LPG • NG 

plynové ge nerátory 
jsou při pohonu na 
plyn díky nízkým 
emisím výfukových 
plynů podstatně 
šetrnější k přírodě 

tento generátor je 
náš nejuniverzálnější 
model. Motor je 
schopný spalovat 
benzín, plynný LPG 
(propan-bu lan) 
a zemni plyn 

elektrický start zajišťuje 
AGM gelová baterie s dlouhou 
fivotností dobíjená c hodem 
elektrocentrály 

• • • Elektrocentrála s ideálním poměrem cena výkon, nabízí dostatečný příkon pro většinu jednofázových strojů nebo spotřebičů. 

V hodni! pro celou škálu pouf:ití od domicnosli, zahrady a! po použití ve stavebnictví nebo opravárenství. Stroj je vybavený 
j ednotkou AVR, která vyrovnává výstupni napětí a je možné ho použit na napijeni spotřebičů s elektronikou za podminky 
dodržení správného postupu používání. 

STRANA 20 

lllillEil mmm11m11m 
počet fází 

napětí/frekvence 

účiník 

benzín: 

výkon maximální 
výkon provozní 

spotřeba benzín 

LPG: 

1f/3f 

400V/50Hz,230V/50Hz 
0,8/1 

5,5kW[/400V)/2x2,0kW[230V) 
5, OkW[400V)/2x 1, 9kW(230V) 

0,9VkWh 

výkon max imální LPG 5,5kW[/400V)/2x2,0kW(230V) 
výkon provozní LPG 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) 

spotřeba LPG 0,36kg/kWh ~---------
CNG: 
výkon maximální NG 4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V) 

výkon provozní NG 4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V) 

spotřeba NG 0,35m' /kWh 
motor: 

obsah válce 
max. výkon motoru 

startování 

objem nádrže 
palívo 
generátor: 

389ccm 
9,5kW (13HP)//4000min·• 

ruční, elektrické 

251 
Benzín, LPG, CNG 

ty~ generátoru sxnchronní 
AC jmenovitý proud 15 15,7A//400V, 8,7A/230V 
hmotnost 86k 
rozměry (v. x š. x d.) 67,5x52x56cm 

obj•dnacf!fslo 8896319 
../ ..• 

cenabezOPH/sOPH 26 438,02 31 990,-

. . . 
. ' ~ .. . 

•• .-: • .... • • \...,:.# ...,"t!,;;...,. 
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ELEKTROCENTRALY 

88962 18 8896219 889622 1 88964 11 8896416 889613 1 

typ generátoru jednof/izové 

palivo l»nzin 

výkon maximatni 1,lkW 2,0kW 3,2kW 2,3kW 2,8kW 2,8kW 

výkon provozni 0,9kW 1,85kW 2,8kW 2,0kW 2,5kW 2,5kW 

max. odbir z 230V zasuvky 
napiti/frekvence 230V/50Hz 230V/50Hz 230Vl50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230Vl50Hz 

obnhvitc:e 49,?ccm 80ccm 171 ccm 163ccm 208ccm 208«m 

max. výkon motoru 1, 4kW (1,8HPl/5500min-1 2,5kW(3,3HPl/5 SOOmin-1 4. 1kW(5,4HP)/5500min-1 4.0kW(5,5HP)/4001lnw>-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 ,._ (6,5HP)/4000min-1 

startovini ručni n.iční ruční, elel<lrické ručni ručri ruční 

typ generfl toru mu.tipól,dg.líl,ný,mnor. núlfp/1..dlg.l'fz«,ý,hlertor. ~dg.llz""f,l"""10r. synchronní synchronní synchronní 

AC Jmenovítý proud 3,9A/230V 8,0A/230V 

DC Jmenovitý proud 8,3A/12V 8,3A/12V 

domácí přistroje 
!ehUčka, elektrická pec 230V 500-2000W <BOO <1500 

bojler 230V 450-900W <800 
elektr.pec, ohfiv., bojlar 230V 2100-SOOON 

PC, notebook 230V I00-400W 
et. gril 230V 1200-2300W < 1500 

televizor 230V I00-400W 

fén na vlt1sy 230V 460-IBOOW <800 < 1500 

ručni mixér 230V I00· 450W • • 
teplovzdušný ventlljtor 230V 500• 1800W <800 < 1500 
kjvovar 230V 600- 1500W <800 • 

ochlazovač 230V 150-SOOW 

klimatizace 230V 500·1800W <650 
el. vaflč 230V 600• 1800W <800 <1400 

lednice 230V 100-150W • • 

mradk 230V I00-400W <300 • 

ridio 230V 50-250W 

vysavač 230V 400-1700W <700 <1300 

toaster 230V 600• 1500W <800 

rychlovarná konev 230V 2200W <800 <1600 

zahrada + hobby 
stolní okružni pila 230V 500-1500W <700 <800 

stolnf okru!n1 pila 400V 1000.2000w 

bojler, elektr.pec 400V 3000-5000W 

nlt!ky na !ivý plot 230V 350-900W <600 • 

vysokotlakY čistič 230V 600-IBOOW <1000 
vysokotlakY čistič 400V 1500• 2400W 

etektrlck.i sekačka 230V 750- 2400W <1000 

r osvětleni 
iirovka 230V 15·200W 

halogenové svítidlo 230V 500 · 2000W <900 <1600 

I elektrické ruční nářadí 
ručnf okru!ní pita 230V 650- lSOOW <650 <1300 

vrtačka 230V 400-1300W <700 
vrtaci kladtvo 230V 500· 1800W <700 <1300 

elektríd<ý hobUk 230V 400· 1000W <700 • 

elektrlck.i fetizov.ii pila 230V 1200-2000W <1300 

kompresor 230V 500-1800W <650 
kompresor 400V 1500· 2500W 

pfímočara pila 230V 250-800W <700 

ventilitor 230V 400• 1700W <750 <1400 

tepelné čerpadlo 400V 2000-4000W 

vodní čerpadlo 230V 250- lSOOW <300 <650 
vodni čerpadlo 400V 1500· 2300W 

vodirna 230V 600· 1500W 

úhlov.i bruska 230V 400-2400W <700 <1300 

I svářečky a invertory 
svařovacitrafo/invertor 230V 2500-JSOOW 
svařovaci trafo/invertor 400V <4000W 

Elektrocentrály Jsou tzv . .. měkký zdroj" el. energi e. Pro spolehlivý rozběh připojených 

spotřebičO j e proto nutné zohlednit jejich konstrukci a přikon. 

Spotfebiče odporového typu 
Lze připojit do plného provozního výkonu elektrocentrály: např. elektrické topeni. horkovzduš
ná pistO\e. klasická žárovka, rychlovarná konvice, fén na vlasy apod. Tyto spotřebiče jsou pro 
elektrocentrálu bezproblémové, výkon těchtoetektrospotřebiCtl ;e obvykle udaván ve wattech 
(W) nebo v ampérech (A). v některých ptipadoch jsoo uvedeny obě hodnoty. V tomto ptipadě lze 
vhodnou elektrocentrátu navrhnout podle uváděného štítkového výkonu spotřebiče (W) nebo 
příkonov.!ho proudu (A) tak, aby plný pro,ozri zdánlivý výkon elektrocentrály ve volt-ampérech 
(VA) byl nejméně stejně veliký. 

Stroje s elektromotory 
Tyto spotřebiče jsou charakteristické tím, že vzhledem ke ztrátám ve vinuti elektro
motoru (tzv. štěpení magnetického pole) Je k napájení za chodu nutný o cca 30% vyMf 
výkon elektrocentrály, než Je uváděný výkon spotřebiče a navic k rozběhu spotfeblče Je 
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12,1A/230V 8,7A/230V 10,8A/230V 11,4A/230V 

8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 

• <1900 • • 

• 
• < 1900 • • 

• • • • 

• • • • 

<1000 <750 <900 <900 

• 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

<1200 <900 <1000 <1000 

<1000 • • • 

<600 <850 <860 

<1300 

<900 <1100 <1100 

• < 2000 • • 

<1400 • 

• • • 

• <1400 • 

• • • 

• <1400 • 

<1100 < 1100 <1500 <1500 

• 

• • • • 

<1100 <750 <900 <900 

<950 <800 <800 

<1400 <2000 <2000 

nutný dokonce až několika násobně vyšši pffkon. než Je Jejich deklarovaný. Tento štítkový 
(deklarovaný) výkon ve většině ptipadO označuje příkon nezatlženého s troje. Proto 
nelze navrhnout vhodnou elektrocentrálu pouze podle uváděného štitkového výkonu (W) 
spotřebiče. Pro navrženi vhodné elektrocentrály je potřebné znát maximálni rozběhový 
proud (A) spotfebiče a provozni odběr proudu (A) daného spotřebiče. 

Stroje s komutátorovými motory, jako jsou ůhlové brusky, vrtačky, bouraci kladiva, 
řetězové pily, vysavače éi domácí roboty, pottebuji na sv Oj rozběh výkonový přesah 1.5 až 
2násobný (v případě motor O s vykonem vyšSim než 1,SkW doporučujeme počítat s přesa
hem 2 až 2.5n~sobným). 

Stroje s indukčnlmi motory s kotvou na krátko (asynchronní) jsou stroje s tzv. těžkým 
startem. které na svOj rozběh vyžaduji výkonový přesah elektrocentriJly 3 ai 5násobnY. 
Spotřebiče zatížené od samotného rozběhu, jako jsou kompresory, mrazničky, domácí 
vodárny apod„ vyžaduji na rozběhpfesah výkonu S až 10násobný. 
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ELEKTROCENTRALY 

8896 140 8896413/8896415 8896419/8896421 8896317 88963 18 8896412/8896414 8896418/8896420 88963 19 

jednofázové 

benzln. 
LPG.NG" 

3,5kW 5,5kW 7,0kW 2,4kW 

3,0kW 5,0kW 6,JkW 2,lkW 

3,5kW 3.5kW (16A)/ 6,3kW (32Al 

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 

224ccm 389ccm 439ccm 196ccm 
5,5kW(7 ,4H>l/ 40il0ril>-1 9.0l<W (13HP)/4000min-1 11,2kW(15HPl/3600min-1 4,7kW(6.3H P)/40 OOmin-1 

ručni ruční/elektr. (8896415) ručrVelol<tr.(8896421) ruční. elektrické 
synchronní synchronní synchronni synchronní 

16A/230VDC 21 ,7A/230V 27.3A/230V 9,1A/230V 

8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 

• • • <1800 

<4100 • 

• 
• • • <1800 

• • • • 

• • • • 

<1 100 • • <800 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • <1800 

<1200 • • <1000 

• • • • 
<1000 <750 

• • • • 

< 1500 

• • 

• • • 
• • • 
• < 1400 

<1500 <1 100 

• • • 

<1100 <750 

<950 • • <750 

• < 1700 

• <5300 

Audiotechnika a další domácí spotřebiče 
např. televizory. radiopřijímače. žehličky, rychlovarné konvice. vyžaduji výkonový pfesah 
elektrocentrály 1.5 až 2násobný. 

Svářečky 

Na vybrané modely je možné připojit svařovací aparáty (invertory starší konstrukce 
však vyžaduji až 2násobný přesah výkonu). 

Spotřebiče kapacitního typu 
Mezi spotfebiče kapacitniho typu lze zařadit napt. fotoblesky, neonové zařivky. výboj
ky apod .• které nelze zařadit mezi indukčni nebo odporové zatěže. Tyto spotřebiče jsou 
charakterem svých vlastností vzhledem k napájení elektrocentrálou kritické. 
Je lepši napájeni těchto spotřebičli konzultovat s autorizovaným prodejcem či elektrikil
řem specialistou. Tim se předejde velkým problémOm a případným finančním ztrátám. 

třífázové 

b•nzin -... LPG.NG" 

5,5kW 6,0kW(t,OW)/2.:ll<W(230V) 6,8kW(40<N}'5,5i<WU20Vl 5,5kW(400Vll2.0kW(23(N) 

5,0kW ~ 1.9kW!ZltM 6,3kW¼OOV)l5.0kW(230V) 5,0kW(400,,V 1,9kW(2JOV) 

1,9kW 3,5kW 

230V/50Hz 230V/50Hz 

389ccm 389ccm 439ccm 389ccm 

9,5kW(13HPl/4000min-1 9,0kW (1 JHPl/ 4000m n-1 11,2kW(15HPl/3600min-1 9,5kW(13HP)/4000min-1 

ručni, 8'tktrické ručri/ elol<tr. (8896414) ničnf/elektr. (8896420) ručrw, elektrické 

synchronní synchronn1 synchronni synchronní 

21.7A/230V 15,7A/400V, 8,3A/230V 19,7A/400V, 21,7A/230V 15,7A/400V, 8,7A/230V 

8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 

• <1900 • • 

<3900 <4500 

• 
• <1900 • <2000 

• • • • 

• • • • 

• <800 • <850 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• <1900 • <2000 

• <800 • <850 

• 

<4200 <4100 

• • • • 

<750 <750 

• • • 

• • • 

<1600 • <1600 

• 

• 
• • 

<1500 <1500 

< 11 00 • < 1100 

• • 

• • • 

<2500 <2500 

<800 • <800 

• 
• <800 • <800 

<1800 • <1800 

• <4000 

• • • 

Obecně tyto spotřebiče mohou být napájeny pouze elektrocentrálami vybavenými 
synchronnim alternatorem s regulaci. Pro zažeh musí výkon elektrocentrály pfesahovat 
štllkový přlkon spotřebiče 1.5 až 2násobně. 

Upoz.ornini s d'lkou nllpijtcího kab•ledochizí k růstu elektrických ztrb1 a tltk.trickému proudu musí 
odpovidat průfez vodKe. 
V pHpadi pochybnosti je tepl(volit etektrocentrátuvýkoMijií,tejména pro napajenf s.potřebi~ů slaršk-h, 
u kterých lze oCekávat niisi stupei'I ůCinoosti. 

U ktitkkýeh spotřebtčú doporuěuJeme d(lhodnout s prodejeem Zk(lušku a spotfebiěvyzk()U§et ješti před 
zak(lupením etektrocentrility. 

Tato tabulka je informativnl a C.daje se vztahuj{ na nově výrobky moderní k(lnstrukce. V pf1padě po
chybnosti, především při napájeni staršich spotfebiěú s niišim stupněm úl:innosti. doporufujeme zvolit 
elektrocentriltu s vyHim pfikonem nebo se poradit s odbornlkem. 

{1) Uvedeně hodnoty platl pr(I benzín a LPG. Při pouiit(NG jsou hodnoty o 20% niišl 
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ELEKTROCENTRALY 

elektrocentrála se svářečkou 220A, benzínová 14HP/5,5kW 

zabudovaný svařeci 
agregát s ve likým 
prllva re m 

díky použitém u svářecímu AC a gregátu je 
kvalita s va r ú podobná kvalitě s va rú při 
použití invertoru ve s rovna te ln6 c,eně 

dlky pfldavným ko lečkam 

s ním můžete lehce 
manipu lovat v terénu 

e lektrocentrila 2v1, na s tavbi 
j i můžete pod le potřeby použít 
jako s ilnou AC svářečku 
nebo jako výkonnou 5,SkW 
elektrocentrálu 

AVR regulace 
výstupniho napi ti 
systémem AVRchr6ní 
vaše elektrospotřebiče 
před poškozením (při 
dodržení správného 
zpúsobu zapojení) 

Tato kvalitní víceúčelová elektrocentrála se svářečkou je určena hlavně pro použiti ve stavebnictví a pro montážní práce. Lze ji 
použít pro napájení náfadi a ostatních spotřebičů do výkonu 5,SkW nebo jako s ilný 220A svářecí agregát pro náročnou práci. Je 
vybavena madly a kolečky pro snadnou manipulaci. 

I elektrocentrála benzínová, 6,5HP/2,8kW 

počet fází 1f 
výkon maximální 5,5kW 

výkon provozní 5kW 

napětí/frekvence 230V/ 50Hz 

účiník 1 

svářečka AC: 

svářecí proud 

pr~m. elektrod 

typ elektrod 

zatížitel 

motor: 

obsah válce 

max. výkon motoru 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

50-220A 

2,6-5mm 

MMA (rutilové, bazické, inox ... ) 

lOOA/100%, 140A/60%, 

160A/50%, 190A/40%, 220A/35% 

439ccm 

10,4kW (14HP)/4000min•• 

min 0,45VkWh 

251 

typ generátoru synchro,n0 ~n'-í __ 

AC jmenovitý proud 22,7A/230V 

DC jmenovitif>_ro_u_d_8~,_3A~/_1_2V _______ _ 

hmotnost 94kg 

rozměry (v. x š. x d.) 56x59x72cm 

_eříslušenství 

objednací čisto 

cena bez OPH/s DPH 

svěrk s kabelem k 12V 

zásuvce, klíč na svíčku 

8896310 
--!-- . 
29 743,80 35 990,-

velikos t nádrf e 
umožňuje až 17 
hod in nepřetržitého 
provozu při 50% 
zatíženi 

je vybavena voltmetrem , automatickou 
kontrolou hlad iny oleje a j ističem 

chránícím e lektrocentrálu před přetížením 

regulace výs tupního 
na pi lf s ys t6mem 
AVR chrání vaše 
elektrospotřebiče 
před poš kozením 

Elektrocentrála je určena pro méně náročně použití p~i montáfnich praclch, v domácnosti nebo pro rekreační účely. Je 
vybavena jednotkou AVR. která vyrovnává výstupní napětí. Proto je moine použít ii k napájeni elektronických přístrojů, za 
předpokladu dodrženi správntho postupu používáni. Elektrocentd1la je také vybavena voltmetrem, který mě1í výstupní napětí, 
automatickou kontrolou hladiny oleje a jističem chránícím centrálu před přetlženfm. 
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počet fází 1f 

výkon maximální 2,8kW 

výkonp'-ro~v~o~zn~í __ 2~•~5~kW"----------
napětí/frekvence 230V/50Hz 

účiník 1 

motor: 
obsah válce 196ccm 

max. výkon motoru 4,8kW(6,5HPl/4000min•• 

spotřeba 

objem nádrže 

generátor: 

1,81/2,SkW 

151 

typ generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud 10,8A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 43kg'----------
rozměry (v. x š. x d.) 44x46x61cm 

objednací čisto 421000 

cena bez OPH/s OPH 

--!-- . 
5 776,86 6 990,-
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ELEKTROCENTRALY 

- elektrocentrála benzínová, 13HP/5,5kW 

velikost nidrže 
umofňuje af 16 
hodin nepřetržitého 
provozu při 50% 
zatížení 

je vybavena voltmetrem, 
automatickou kontrolou hladirr, oleje 
a jist ičem chrinídm elektrocentrilu 
před přetížením 

regulace vjstupního 
napiti systémem 
AVR chrinívaše 
elektrospotřebiče 

před poškozením 

Elektrocentrála je určena pro méně náročné použití při montážních pracích. v domácno51i nebo pro rekreační účely. Je 
vybavena jednotkou AVR. která vyrovnává výstupní napětí. Proto je možné pouiít ji k napájení elektronických přístrojů, za 
předpokladu dodržení správného postupu používání. Elektrocentrála je také vybavena voltmetrem. který měří výstupní napětí. 

automatickou kontrolou hladiny oleje a jističem chránícím centrálu před přetíiením. 

I elektrocentrála benzínová, 13HP/5,5kW (400V) 3x1 ,8kW (230V) 

počet fáz i 1f 

výkon maximální 5,SkW --~-
výkon provozní 5,1kW 

max. odběr 
z 230V zásuvky < 3,SkW 

napětí/frekvence 230V/50Hz 
účiník 1 

motor: 

obsah válce 389ccm 

max. výkon motoru 9.7kW (13HP)/4000min·• 

spotřeba 3,41/SkW 

objem nádrže 251 

generátor: 

.!_y..e_generátoru synchronní 

AC jmenovitý proud 22,1A/230V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 83k 

rozměry (v. x š. x d.l 53x56x70cm 

objednacf čfslo 42101 O 
--!-- • 

cenabezOPH/sOPH 13214,88 15 990,-

velikost n6drfe 
umožňuje až 15 
hodin nepřetržitého 
provozu při 50% 
zatíženi 

je vybavena voltmetrem, automatickou 
kontrolou hladiny oleje a j ističem 
chránícím elektrocentrálu před 
přetížením 

regulace výstupního 
napětí systémem 
AVR chránivaie 
elektrospotřebiče 
před poškoz:enim 

Elektrocentrála je určena pro méně náročné pouliti př i montáfních pracích, v domftcnosti nebo pro rekreační účely. Je 
vybavena itdnotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí. Proto je možné použít ji k napájeni elektronických přístrojů, 
za předpokladu dodržení správného postupu pou!ivání. Třifázová zásuvka umožňuje připojení třlfitzových spotřebičů. 
Elektrocentrála je také vybavena voltmetrem. který měfí výstupní napětí, automatickou kontrolou hladiny oleje a jističem 
chránícím centrálu před přetížením. 

počet fází 1f/3f 

výkon maximální 5,SkWl400V)/3x1,8 kW(230V) 

výkon provozní 5,1kW(400V)/3x1,7 kW(230V) --~-~-~-~-~-~-
max. odběr 

z 230V zásuvky 

napětí/frekvence 

účiník 

motor: 

<1 ,8kW 

400V/50Hz, 230V/50Hz 

1/0,8 

obsah válce 389ccm 

max. výkon motoru 9,7kW (13HP)/4000min•• 

spotřeba 3,41/SkW 

objem nádrže 251 

generátor: 

typ generátoru synchronní 

AC jmenoviti_proud 22,1A/230V, 15 15,9A/400V 

DC jmenovitý proud 8,3A/12V 

hmotnost 83kg 

rozměry (v. x š. x d.l 56x56x70cm 

obj•dnacr číslo 421 O 11 
--!-- • 

cenabézOPH/sOPH 14 041 ,32 16 990,-
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CISTICE 

I 

Díky svému vysokému výkonu je určen k efektivnímu a rychlému čistění větších 
povrchů, např: chodníků a teras, fasád domů, vozidel, zahradní techniky, nářadí apod. 

STRANA 26 

• 



v v 

CISTICE 

vysokotlaký motorový čistič s dálkovým ovl ádáním, el. startem, samonasáváním vody a šamponovačem , 210bar 

• 

pro šamponováni 
můžete připojit 

ni dobu s čistícím 
prostředkem 

čistič je vybaven fun kci 
s amonasává ní vody, proto 
můžete pou žít čistou vodu 
z nádrže, ba relu apod. 

pistole st ří kací 

obj.C.. popi, 

8896350-23 

hubice 

obj.č. popis 
8896350-84 

I hadice vys okotlaká 7,7m 

obj .č. popis 

8896350-87 

velká 14,41 nádrž, 
která vá:m umof ni af 
6 ,5 hodin práce 

stříkací pistole, kte rá 
Vám umož ni dálkově 
ovládat čistič i jeho 
motor 

4 trysky (od přlmiho 
paprsku po vějlf) 

funkce Aulo S tar t umožňuje uvést 
čistič do chodu pouze s tisknutím 
spouště stříkací pistole 

• 
podvozková sada 

bez DPH S DPH 

•• /. • 818,18 990,-

• 
podvozková sada 

bez DPH SOPH 

.. , .. e 388.43 470 -• 

bez DPH S DPH 

•• , •• • 1363,64 1 650,-

Vysokotlaký motorový vodní čistič vyniká vysokým tlakem 
vody na výstupu„ až 21 O bar, který zaručuje jeho vysoký 
čistící výkon. Unikální spouš( (AUTO START) střikacl pistole 
vám nejenom umožní kontrolovat čistič přímo z místa kde 
pracujete. čími se prodlouží životnost čerpadla a motoru, 
ušetří palivo, ale také vám dovolí zapnout a vypnout motor 
jen stiskem spouště. Cist ič je tak určen k velice efektivnímu 
a rychlému čistění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, 
plastu jako např. chodníků a teras za účelem odstran~ní 
mechu a fas, dáte fasád domů, zahradního nářadf atd. Hlavní 
uplatnění nachizi tento výrobek na s tavbách, po povodních, 
čištění aut a zemědělské techniky a pro místa kde není vždy 
dostupný el. proud a je třeba vyčistit větší plochy. Cistič 
je vybaven podvozkem pro snadnou přepravu. 4 různými 
tryskami, připojením pro čistící prostředek. 8m tlakovou hadicí 
a stříkací pis tolí. 

max. pracovní tlak 210bar 
prUtok vody 7,51/min 

teplota použité vody 5-40°C 
tlak na přívod u vody 0-10bar 

objem nádrže 14,4l 

motor: 
196ccm 
2,11/hod 

obsah válce 

~~otře ba 
startování ruční, e le ktrické, dálkové 

ovládání pomocí stříkací pistole 
hmotnost 40,2kg, ________ _ 

rozměry (v, x š . x d.l 74x53x59cm 

objednacf čfslo 8896350 
--/·· . 

cenabezOPH/sOPH 18173,55 21 990,-

obj ,č. ___p..E.ei!..... 
8898104 pro 8896111, 

Mi DPH SOPH 

··/ - • 2057,85 2 490,-
8898116, 421028 

obj.~. popis btz DPH S DPH 

8898102 pro 8896112, -/-• 2057.85 2 490,-
8896113, 8896114, 8896115, 8896118, 

8896119, 421060, 8896120, 8896121 
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technologie HERON 
Osvědčené motory Heron vychází z desítek let zkušeností, které doplňuje pokrokový vývoj 
a mnohá vylepšení, díky nimž jsou nejen výkonné a spolehlivé, ale také použitím odlehčené 
konstrukce a moderních materiálů mají nižší hmotnost. 
Tradičně poctivé provedení v kombinaci s využitím nejnovějších technologií, to je důvod, 
proč je motor Heron v různých modifikacích používaný po celém světě i v těch nejtěžších 
podmínkách. Jejich kvalitu i výdrž neustále prověřuje řada kalamitních i běžných situací, ve 
kterých jsou denně nasazovány. 
Motory jsou vyráběny v moderních továrnách, které se zabývají produkcí industriálních 
spalovacích motorů s výkonem od jednoho do tří set kW a jejich aplikací nejen do 
elektrocentrál, záložních zdrojů a čerpadel, ale i sněhových fréz, traktorů, zemědělských 
strojů a dalších zařízení. 
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I motor samostatný, 163ccm, 5,SHP 

regulace otáček motoru 
umožňuje nastavit 
optim"ní výkon 

I motor samostatný, 389ccm, 13HP 

regulace otáček 
L..-.-.-- motoru umožňuje 

nastavit optim ální 
výkon 

MOTORY 

motor je vybaven směrováním výfuku, 
aby se omezilo vdechování spalin 
osobami, které používají motor 

hřídel s drážkou 
umožňuje snadné 
a spolehlivé připoj eni 
k mnoha strojúm 

Samostatný horizontál ní motor umožňuje 
zabudování do nesilničních mobilních 
strojů j ako jejich pohon. např. do vibračních 
desek, pěchQ, zhutňovacích válců, pásových 
transportérů, vodních čerpadel apod. Motor je 
vybaven systémem kontroly stavu oleje, klerý 
v případě nízké hladiny motor vypne a zabrání 
tak jeho poškození. 

mm 
max. výkon motoru 4,0kW (5,5HP)/4000min·1 výkon 

---'----'--'---'"-----'---
provozní 3,5kW/3600min•1 

obsah válce 163ccm 

ty_e motoru čtyřtaktní zážehový, OHV 
zapalování T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní) 

~potřeba 0,56l/kW 
objem nádrže 3 6l 

typ hřídele 0 20mm, s drážkou 
hmotnost 15 9kg, ________ _ 

rozměry (v. x š. x d.) 35x37x26cm 

objednacfčfslo 8896670 

cena bez DPH/s DPH 

.. / ..• 
4619,83 5 590,-

motor je vybaven směrováním výfuku, 
aby se omezilo vdechová ní spalin 
osobami. které používají motor 

hřldel s drážkou 
umofňuje snadné 
a spole hliv6 připoje nf 
k mnoha strojům 

Samostatný horizontální motor umožňuje 
zabudování do nesilničních mobilních 
strojů jako jej ich pohon. např, do vibračních 
desek, pěchú, zhutňovacích válců, pásových 
transportérů, vodních čerpadel apod. Motor 
jé vybaven systěmtm kontroly stavu oleje, 
který v případě nlzké hladiny motor vypne 
a zabrání tak jeho poškození. 

mm 
max. výkon motoru 9,5kW (13HP)/4000 min•1 

výkon provozní 7,8kW/3600min·1 

obsah válce 389ccm 
typ motoru čtyřtaktní zážehový, OHV 

za~ ování T.C. I. (tranzistorové, bezkontaktní) 

spotřeba 0,53l/kW 
objem nádrže 3,6l 
_typ hřídele 0 25mm, s drážkou 
hmotnost 31kg 

rozměry (v. x š. x d.) 45x47x33cm 

objednacfčfslo 8896770 
.. / ..• 

cena bez DPH/s DPH 9 247,93 11 190,-
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konstrukce a výbava 
Čerpadla Heron jsou vybavena osvědčeným čtyřtaktním 
motorem Heron s t ranzistorovým, bezkontaktním zapalováním. 

Kompaktni konstrukce, využívajicí pevné a lehké slít iny, 
eliminuje použití převodových řemenú či řetězú a zaj išťuje 
tak zvýšenou spolehlivost a jednoduchou údržbu. Hřídel je 
osazena vysoce kvalitn ím keramickým kluzným těsněním 
s příměsí silikonu. 

Všechny typy čerpadel Heron jsou vybavené systémem 
automatické ochrany při nízké hla din ě oleje. Sací koš zamezuje 
nasátí příliš velkých pevných částic a nečistot a chrání tak 
čerpadlo před ucpáním. Kalová čerpadla Heron se vyznačují 
robustní konstrukcí, zesíleným trubkovým rámem a masivní 
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l itinovou turbínou, díky čemuž dosahují velké odolností prot i 
mechanickému poškození. 
Mimořádně silný motor umožňuje čerpat i velmi znečištěnou 
vodu s obsahem pevných části c až do průměru 30 mm. 
Standardně dodávaná pojezdová kolečka a r ukojef zaruč uj í 

snadnou manipulací i v těžkém terénu. 

legenda 

mm 
Automatický systém kontroly hladiny oleje v případě nízkého stavu 
oleje v klikové skflni se automaticky zastav! motor a tím zabráni 
jeho poškození. 

www.heron-motor.cz 



' 
čerpad lo motorové proudové 5,SHP, 6001/min 

velikost nlldrfe 
umožňuje 2,5-3 
hodiny nepřetržitého 
provozu (v závi5losti 
na zatížení) 

HER N 

jednoduchá výměna 
svíčky v zapalov6ní 

snadné zalévání 
komory před 
spuštěním čerpadla 

Čerpadlo, které je svou konstrukcí a vysokým čerpacím výkonem určeno k pfeč:erpávání velkých objemů „čisté" ufitkové vody 

v 

CERPADLA 

O (m'ih) 24 36 48 60 72 

30 

28 

25 8895101 

10 1---1--

základní specifikace: 
0 sacího/výstup. hrdla 2"/2" 151mm) 

max. přepravn í objem 6001/min = 36m'/hod 
max. výtlačná výška 28m 

max. sací hloubka 

motor: 
obsah válce 

max. výkon motoru 
spotřeba 

objem nádrže 

říslušenství 

7m 

173ccm ----
4,0kW l5,5HP)/4000min•• 

1,2- 1.§1/h 
3,61 

kovové ada tér , 
klíč na svíčku, sací koš 

hmotnost 24kg 

rozměry (v. x š. x d.l 37x47x38cm 

objednacfčfslo 8895101 
.. / ..• 

z rybnlkú. nádrži, studni. vod nich toků a dalších podobných zdrojů, odčerpávání čisté záplavové vody ze zatopených sklepů nebo cena bez DPH/s DPH 5 528,93 6 690,-
v zaplavených oblastech, kde je polřeba rychle, spolehlivě a efektivně přečerpat velké množství vody. 

I čerpadlo motorové proudové 6,SHP, 1100l/min 

velikost nlldrfe 
umožňuje 2,5-3 
hodiny nepřetržitého 
provozu (v závislosti 
na zatížení) 

jednoduchá výměna 
svíčky v zapalování 

snadné zaléváni 
komory pled 
spuštěním čerpadla 

Čerpadlo, které je svou konstrukci a vysokým čerpacím výkonem určeno k přečerpáváni velkých objemú „čisté· užitkové vody 
z rybníkU. nádrží. studni. vodních tokú a dalších podobných zdrojú, odčerpiv&ní čisté záplavové vody ze zatopených sklepů 
nebo v zaplavených oblastech, kde je potřeba rychle, spolehlivě a efektivně přečerpat velké množství vody. 

o lm' lhl 24 36 48 60 72 

30 1---1--+--1---1--1----1--
28 

25 8~951 1 

20 

15 

5 

základní specifikace: 
0 sacího/výstup. hrd la 
max. přepravní objem 

max. výtlačná výška 
max. sací hloubka 

motor: 

obsah válce 
max. výkon motoru 

s~otřeba 

objem nádrže 

3''/3" 176mm) 

11001/min • 66m'/hod 
28m 
7m 

208ccm 
4,BkW l6,5HP)/4000min-' 

1,2-1,51/h 
3,61 

ip_ř_ís_lu_š_e_n_s_tv_í _____ k_o_vo_v_é_a_d~aptéry, klíč na 
svíčku, sací koš 

hmotnost 27k 

rozměry (v. x š. x d.l 40x39x47cm 

objednací č(sto 8895102 
.. / ..• 

cenabozDPH/sOPH 6768,60 8 190,-
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CERPADLA 

čerpadlo motorové tlakové 6,SHP, 5001/min 

velikost nádrže 
umožňuje 2,5 - 3 
hodin nepřetržitého 
provozu (v závislosti 
na zatifení} 

HER N 

jednoduchá výměna 
svíčky v zapalováni 

nové efektivnější 
litinové čerpadlo 
dosahuj1ci průtoku 
5001/min a výtlačn6 
výšky 80m 

Díky své schopnosti vyvinout vysoký ttak přepravované vody je toto čerpadlo vhodn, pro napájení tlakových, ?ávlahových 
a kropiclch systémů, dopravu vody s velkým převýše nim a dal šf účely, kdy je na tlak kladen většf nárok než na přepravni objem. 
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O (m3/h] 24 36 48 60 72 
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O (llm,n] 400 600 800 1000 1200 

základní specifikace: 

0 sacího/výstup. hrdla 2" (50mm) 

_m_a_x_. ,__př_e_,_p_ra_v_n_í_o___.bj'--e_m __ 5_0_0l-'--/m in =30m3/ho d 
max. výtlačná výška 80m 

max. sací hloubka 8m 

motor: 
obsah válce 208ccm 
max. výkon motoru 4,8kW(6,5H P)/4000min·• 

s otřeba 

objem nádrže 
hmotnost 

_ _._1,, 2-1,51/hod 
3,61 

rozměry (v. x š. x d.) 

objednací čisto 

32k 

40x39x47cm 

8895109 
.. / ..• 

cena bezOPH/sOPH 11 148,76 13 490,-



' 
čerpadlo motorové kalové 6,5H P, 13001/min 

velikos t nádrže 
umožňuje 2.S . J 
hodiny nepřetrfit,ho 
provozu (v závislosti 
na zatížení) 

snadn6 zal,v.6:ní 
komory před 

jednoduchi výměna spuštěním čerpadla 

svíčky v zapalov.6:ní 

pr aktický podvozek 
vám pomůže rychle 
přepravit čerpadlo 
v terénu na místo 
určeni 

rychlé nasáti 
čerpané kapaliny 
(4m in) 

Robustní kalové čerpadlo se zesílenou konstrukcí a výkonným m otor em (6,SHP) určen6 pro nasazení při odčerp6:vání 

znečištěné vody z výkopů, jímek , prostor zatopených při záplavách apod. Uspokojí nejvyšší požadavky běžných uživatelů 

i profesionálů. Umožňuje čerpání čisté i kalné vody s obsahem pevných Uslic do prúméru 25mm. 

I čerpadlo motorové kalové 9HP, 12101/min 

velikost nádrže 
umožňuje 2·2,5 

zesílená konstrukce čerpadla 
umožňuje čerpáni huslijšlch 
kapalin 

o 70% vyššl krou Ilci 
moment než kalov6 
čerpadlo 8895105 

hodiny nepfetr.žitěho 
provozu (v zivislos ti 
na zat1lení) 

pra ktický podvozek 
vám pomůže rychle 
přeprwvit čerpadlo 

v teré nu na m1sto určení 

snadné zalévání 
komory před 
spuštěním čerpadla 

rychlé 
nasilf 
čerpané 

kapaliny 
(2min) 

v 

CERPADLA 

o lm1/ h) 24 36 48 60 72 

30 

25 

20 
• • • • 

15 ·:.: .. ~ - • 

10 

5 bust~ oda 

e -o (l/mln) 400 600 800 1000 

základní specifikace: 
0 sacího/výstup. hrdla 3"/3" (76mml 

max. přepravní objem 1300Vmin = 78m3/hod 

max. výtlačná výška 26m 

max. sací hloubka Bm 

max. pr{ichodnost až 25mm 

motor: 

obsah válce 208ccm 

max. 'lýkon motoru 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 

s otřeba 

objem nádrže 

hmotnost 

rozměry (v. x š. x d.l 

objednací č(slo 

cena bez DPH/s DPH 

50k 

56x45x44cm 

8895105 
·-/-- . 
11561,98 13 990,-

o (m1/h) 24 36 48 60 72 

30 

889 10 
25 cist.i v da 

8895106 
20 

10 

5 

]: .._,~,',--=----'-~....,-'~~=~c-=c-0 (l/min) 400 600 800 1000 

základní specifikace: 
0 sacího/výstup. hrdla 3"/3" (76mm) 

max. přepravní objem 12101/min = 72,6m3/hod 

max. výtlačná výška 27m 

max. sací hloubka Bm 

max. pr{ichodnost až 30mm 

motor: 

obsah válce 

ma!0'.Ýkon motoru 

~potřeba 

objem nádrže 

hmotnost 

rozměry (v. x š. x d.l 

270ccm 

6,7kW (9HP)/3600min•• 

min. 2,8Vh 

6,51 

73k 

Profesionilní kalov~ čerpadlo se zesílenou kons trukcí a výkonným motorem {9HP) určeně pro nasazení pfi odčerpávání silné objednací č(sto 
znečištěné vody z výkopů, jímek, pros tor zatopených při záplavách apod . Mimořádně robustní technické řešení splňuje veš keré 

56x45x44cm 

8895106 
požadavky s ložek lntegrovan&ho Zichrannhho Syst&mu. Díky s itn&mu motoru a zesílenému tělu čerpadla má toto čerpadlo 

o ?O~ vyššf krou licí moment ne! čerpadlo 889S105 a je určeno pro čerpání č isté, kalné i husté vody s obsahem pevných částic cena bez DPH/s DPH 

- -!-- • 

19826,45 23 990,-
do průměru 30mm. 
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CERPADLA 

čerpadlo motorové proudové, 2501/ min 

k'.: 

malý objem válce 
m otoru zaručuje 
nízkou spotřebu při 
vynikajlcim výkonu 
čerpadla 

Silnější motorové čerpadlo určené k občasnému čerpání čisté užitkové vody z rybníka. potoka, bazénu, pro použití 
v zahrad.Aich, zejm~na v mf stech bez elektrické energie. Díky svým malým rozměrům je čerpadlo snadno přenosné 
a skladovatelné. Čerpadlo je vybaveno plynulou regulací průtoku čerpané kapaliny a je snadno ovladatelné. 

základní specifikace: 

0 sacího/výstup. hrdla 1,5" [40mm) 
max. přepravní objem 250l/min = 15m3/hod 

max. vítlačná výšk.~a'--'3~5~m~ 
max, sací hloubka 8m 
max, prUchodnost 3mm 
motor: 
obsah válce 40ccm 
max. výkon motoru 1,5kW [2,0HPl/7000min·• 
objem nádrže 0,951 
_h_m_o_tn_o_s_t ______ 8~,1_kg_, __ 
roz měry [v. x š. x d.) 35x27x41cm 

objednacf ělslo 414503 
2/~ • 

conabez OPli/sOPH 4123,97 4 990,-

I hadice se spoj kami I hadice 875 PVC, 3", 10m se spojkami 

popis btt DPH S DPH 

8898015 C52. 2", 10m. ..J„ e 1231_40 1 490,-
PES-R, pro 8895002, 8895003, 8895005, 
8895109 

8898016 C52, 2", 20m, . .J„ e 214o,so 2 590,-
PES-R, pro 8895002, 8895003, 8895005. 
88951 09 

8898017 875. 3", 10m, .. , .. . 2 140.so 2 590,-
PES-R, pro 8895106, 8895105, 8895102 

8898018 875,3", 20m, .. , .. . 379339 4 590 -
PES-R, pro 8895106, 8895105, 8895102 

hadice sací s plast. spirál ou 

hladký vnitřní 
povrch, průsvitná 
s ti na 

obj.č . 

900485 
900487 
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hadice vyrobeni z mikčen6ho 

PVC , vyztuženi protini razovou 
spirálou z tvrdého PVC 

pro závlahy a přepravu 

zemědělských prod uktů , 

u kterých se vyžaduje lehké 
zatíženi. např. umělá hnoj iva . 
insekticidy a pod. 

popis bez DPH SDPH 

2", 5m • .J .. . 735,54 890,-
3", Srn • .J .. . 1231,40 1 490,-

Požární zásahová hadice 
vyrobená ze 5ynletických 
vláken oboustranně pokrytá 
vy5oce kvalitní pryží na bázi 
NBR - PVC. Jednou z předností 
této hadice je její odolnost 
z vnitfní i vnější strany proti 
většině chemikilií jako 
napiíklad olej, btnzín, nafta, 
kyseliny, touhy, roztoky sotr 
apod. Má až 10• větši odolnost 
proti klasické požární hadici. 

pracovní teplota 
od - 30°C do +50°C. 
krátkodobě d o +80°C 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

8898116 pro 8895106, • .J„ e 263636 3190 -
8895105, 8895102 I sací hadice Ag ros SE 70mm, 3", 2,5m s koncovkami 

pracovní teplota od 
-20°C až do +60° 

Velmi kvalitní sací hadice 
pro použití v zemědělství, 
stavebnictví a v průmyslu. 
Může přepravovat sladkou 
a mořskou vodu, odpadovou 
vodu, hnojiva, chemické 
roztoky, kašovité hmoty 
s abrazivními účinky apod. 
Vynikající volba pro jednotky 
HZS a JSOH na všechny 
typy kalových a tlakových 
čerpadel a pro použití při 
záplavách a hasících pracích. 
Přednosti savic A GROS: 

vysokf hodnoty 
mechanických vlas tností 
vysoki odolnost proti 
oděru 
vysoki ohebnost 
a nárazuvzdornost 
vysoki životnost 
vysoká odolnost proti 
vakuu, vlivu poěasi 

a chemickým vl ivům 

obj.é. 
8898114 

popis 
pro 8895106, 

s pojky Heron 875 
jsou opatřeny 
speciá lním sacím 
těsněním pro 
dokonalou těsnost 
při sání! 

bez DPH SDPH 
.. , ... , 644,63 1 990,-

8895105, 8895102 



I spojka C52 s těsněním 

obj.č. popis b•z DPH S DPH 
8898013 2" 150mm}, ··/·· • 214.88 260,-

pro 8895002, 8895003, 8895005, 8895109 

spojka B75 pevná, vnitřní závit NPT, tlakové/sací těsnění 

I kolečko , náhradní 

I kolečko, náhradní 

~.č. popis b•z DPH S DPH ~==-,':== 
8898110 3" l80mml, ··/·· • 181.82 220,-

pro 8895105 lmodel 2000_-2_0_18-"l''--
stoupání závitu 4mm 

~.č. popis bu DPH SDPH 

8898105 20cm, • .J.. . 206,61 250,-
kuličkové ložisko 

obj.~. popis bHOPH SDPH 

8898106 25cm 530 -
' 

v, v , 

PRISLUSENSTVI 

I sací koš se spojkou B75 

, 
' 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

88981 15 3-l80mml, ·./·· • 191s.21 2 390,-
pro 8895106, 8895105, 8895102, 
pr~chodnost zrna 30mm, minimální 
výška sání 10mm, materiál slitina 
hliníku, ocel, hmotnost 1,4kg 

spojka B75 pevná, vnitřní závit G, tlakové/sací těsnění 

I startovací set 

1'7¼A -- ~ -= =s 
~ 

I f iltr vzduchový 

obj .č. popis bez DPH S DPH 

8898112 3" 180mm), . .J. • 161,16 195,-

pro 8895105 lmodel 20191, 8895106, -~--
8895102, stoupání závitu 2,75mm 

8898112A náhradní těsn ění, 2ks 

obj.~. popis Mz DPH S DPH 

8896411A pro modely • .J. • 818.18 990,-

8896411, 8896416, 8896317, 8896140 

8896413A pro modely -./·· • 983,'7 1190,-
8896412, 8896413 8896414,8896415 
8896418 8896419, 8896420. 8896421, 
8896318, 8896319 

obj ,č. popis bez DPH S DPH 

88964118 132x 74x24mm, • .J .. e 123.97 150,-
pro modely 8896411, 8896416, 8896317, 
8896140, pěna ----

88964138 151 x 107 x 24mm •·/·· • 123.97 150,-

pro modely 8896412, 8896413, 8896414, 
8896415, 8896418, 8896419, 8896420, 
8896421,8896318,8896319,pěna 
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Systém na jednu bateri i 
SHARE 20V 

Malé aku nářadí 

Ostatní aku nářadí 

Aku sady nářadí 

40 

54 

56 

62 
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AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ 

■ PROFI Nástroje 
EXTOL INDUSTRIAL v proyedení 
určeném k náročným nebo častým 
činnostem řemeslníků: 

O celokovová sklíčidla s aretací 
pro snadnou výměnu nástrojů 

O kvalitní Li-ion baterie z vyšší 
kapacitou 

O vylepšené silné motory pro 
snadnější práci 

O přesná uložení hlavy snižující 
házení a prodlužující životnost 

O špičkové celokovové převodov
ky s dlouhou výdrží 

O nabíječky určené pro rychlé 
nabíjení baterií 

jako přidanou hodnotu mají 
nástroje led osvětlen í a jsou 

v pevném kufru 

■ ŘEMESLO 
EXTOL PREMIUM 

Řemeslnická 
řada Extol 

Premium nabízí silné vrtací šroubo
váky, které díky svým parametrům 
naplní většinu nároku kladených na 
profesionální nářadí. Jsou vybaveny 
dvourychlostní planetovou převodov
kou s bezpečnostní spojkou, kvalitním 
nízkonapěťovým motorem s perma
nentním magnetem a Li-ion vysoce 
kapacitní bateri í. 

O Spolehlivé rychloupínací 
sklíčidlo se zámkem Click 

-Lock, rychlonabíječka a další 
nadstandardní prvky dávají těmto 
šroubovákům vysokou užitnou 
hodnotu s vynikajícím poměrem 
ceny a výkon u. 

■ HOBBY Jednoúče lové 

EXTOL CRAFT a vr tací aku 
šroubováky Extol Craft představují 
výbornou náhradu ručních šroubo
váku a vrtaček do Vaší dílny či 
domácnosti. Ačkoli se svými 
parametry pohybují z hru ba na 
polovině výkonu mode lů Extol 
Premium a jsou tedy určené pro 
kratší, méně náročné práce, 
vyznačují se poctivou konstrukcí 
a představují špičku hobby nářadí 
na současném trhu. Pokud nespě
cháte a máte své nářadí rádi, bude 
Vám dlouho a dobře sloužit. 

O U této kategorie oceníte nejen 
nízkou cenu, ale také ergono

mický design a „bonusy" v podobě 
kufříků a doplňkového příslušenství. 

18Y, anebo 
Jaký je rozdíl mezi 18V a 20V Li-ion aku nářadím? 
Zádný. Je to jen změna označení. 20V? 
Všechny 18V (20V) al<umulátory (do 2000mAh) jsou tvořeny 
5 články. Každý nabitý článek má napětí zhruba 3,6V při zatížení 
a 4V bez zátěže. Z toho vyplývá, že nabitý 18V (20V) akumulátor 
bude mít 18V při zatížení a 20V bez zátěže. Dříve sev EU uvádělo 
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napětí akumulátoru při zatížení, což je 18V, ale nyní je možné 
používat také 20V, na které přechází většina výrobců. Stejné to je 
i u ostatních typů akumulátorů 10,8V/12V a 14,4/16V nebo 16,6V, 
kdy jsou tyto akumulátory technicky totožné a liší se jen v označení. 
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SHARE 20V 

\ 

(I 
al\ust1LESS 

vrtací šroubovák aku 
s příklepem, BRUSHLESS, 
20V Li- ion, 2000mAh 
obj. č. 8791800 s baterii 
obj. č. 8791801 bez baterie a nabíječky 

(I& 
pila ocaska aku, 20V Li-ion, 
2000mAh 
obj. č. 8891820 s baterii 
obj. č. 8891821 
bez baterie a nabíječky 

(15 
pila ocaska aku, 
BRUSHLESS, 20V Li- ion, 2000mAh 
obj. č. 8791820 s baterii 
obj. č. 8791821 bez baterie 
a nabíječky 

--
(14 
pila kotoučová aku, 
165mm, 20V, 2000mAh 
obj. č. 8891822 s baterii 
obj. č. 8891823 bez baterie a nabíječky 

možnost rychlonabíjení za 1 hodinu 

STRANA 40 

\ 

vrtací šroubovák aku 
s příklepem, 20V Li- ion, 
2000mAh 
obj. č. 8891804 se dvěma bateriemi 
obj. č. 8891805 bez baterie a nabíječky 

-• 

(IS 

o 
udržují téměř konstantní napětí o i při jejich větším vybití, tím zajišťuj í 

dobrý výkon nářadí až do úplného 
vybití baterie 

(S 
vrtací šroubovák aku, 
20V Li- ion, 1500mAh 
obj. č. 8891800 bez baterie a nabíječky 
obj. č. 8891801 s baterii 
obj. č. 8891802 se dvěma bateriemi 

akumulátor 
s indikátorem stavu 
nabiti lze ho použit 
ve všech typech nářadí 
EXTOL SHARE20V 

+ 

20V 
2000mAh 

(12 
hřebikovačka/sponkova čl<a aku, 

20V Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8891860 s baterii 

obj. č. 8891861 bez baterie a nabíječky 

,.,,r,~.r 
lze je nabíjet za stavu neúplného 
vybití, přičemž neklesá jejich 
kapacita jako u NiCd baterií \ 

' 

s postupem času se baterie téměř 
nevybíjí - takže jsou stále 
připraveny k použití (uvádí se, že 
během několika měsíc u se vybijí 
jen o 4 %) 1 

\ 

-

\ 
\ 

l 

\ 
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aaust1LESS 

(G 
utahovák rázový, 250Nm, 20V 
Li-ion, BRUSHLESS, 2000mAh 
obj. č. 8791810 s baterií 
obj. č. 879181 1 bez bater ie a nabíječky 

20V 
4000mAh 

obj. č. 8891882 

EXTOI! 

SHARE 

(5 
utahovák rázový, 180Nm, 20V 
Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8891810 s baterií 
obj. č. 8891811 bez baterie a nabíječky 

---

.....,..~ 
' (li "-'--

(IO 
hoblík aku, 

20V Li- ion, 2000mAh 
obj. č. 8891830 s baterii 

obj. č, 8891831 bez baterie 
a nabíječky 

bruska excentrická aku, 
20V Li-ion, 2000mAh 

obj. č. 8891846 s baterii 
obj. č. 8891847 bez baterie 

a nabíječky 

(& 
kladivo vrtaci aku, SOS plus, 

20V Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8891818 s bater ii 

obj. č. 8891819 bez baterie 
a nabíječky 

aaust1LESS 

(7 
bruska úhlová aku, 

125mm, BRUSHLESS, 
20V Li-ion, 2000mAh 

obj. č. 8791840 s baterii 
obj. č, 8791841 bez bater ie 

a nabíječky 

(B 

--
bruska úhlová aku, 

115mm, 20V Li-ion, 2000mAh 
obj . č, 8891840 s baterii 

obj. č. 8891841 bez baterie 
a nabíječky 

(9 
bruska multifunkční aku, 
rychloupínací, 20V Li -ion, 

2000mAh 
obj . č. 8891842 s bater ii 

obj. č. 8891843 bez baterie 
a nabíječky 

....:;1::,,_ •• ___ ---...:::_--~ •. c;:c,-- • 

' motor BRUSHLESS [bez uhlíkových kartáčů] 
\ vysoká úči nnost 85-90% (při delší o něko likanásobně vyšší životnost o ochrana prot i přetížení, přepětí, 

práci se tolik nezahřívá, protože oproti běžným uhlíkovým motorům nadproudu, přepólování 
větší část celkového výkonu o 
motoru se mění na rotační sílu menší spotřeba el. proudu nízká údržba, žádné výměnné 
a méně se ztrácí jako teplo) prodlouží pracovní činnost a více kartáče 

šetří baterii \ o díky pokroči lému elektronickému 
řízení se snadněj i regulují otáčky 

• 
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vrtací šroubovák aku s příklepem SHARE20V, 
BRUSHLESS, 20V Li- ion, 2000mAh 

plynulé nas1avování momentů 

celokovová převodovka s Sozubenými kolečky je 
speciálně navržena pro vysoký krouticl moment 

s 20stupni kroutícího momentu 
plus vr tání, š roubování, příklep
ideální pro každé použití 

kvalitní celokovov6 
sklíčidlo s aretací pro 
snadnou výměnu nástrojů 

nový .brushless motor• bez uhlíkových 
kartáčů, který má delší životnost. je 
více výkonný a má menší spotřebu 
elektrické energie a zajišťuje vysoký 
krouticí moment 40/65Nm 

přepnutím z vrtání na vrtání 
s mechanickým příklepem si porad i 
i s tvrdšími materiály a zdivem 

SHARE20V integrovaná LEO svitilna 
s dosvitem usnadní práci 

BRUSHLESS v tmavých prostorich 

lehký a výkonný dvourychlostnívrtaci aku šroubovák s příklepem 
Vám poskytuje vysoký vrtací výkon při vrtání do široké škály 
materiálů - ocel, kovy, dřevo, plast, ale s příklepem také do zdiva. 
J e určen pro náročné práce a diky svému příjemnému designu se 
s ním velmi dobře pracuje i př i dlouhodobém používáni, 

~!i□ 
Ull[i[l~lE 

baterie 20V Li- ion 

kapacita baterie 2000mAh 

otáčky I. 0-500/min, li. 0-1800/min 

počet příklepů 0-28000/min 

L/P chod ano 

_rychloupínací hlava celokovová 1/2" 

průměr vrtáku 1,5-13mm 

stupňůutah.momentu 20 + vrtání, šroubování, příklep 

max. kroutící moment 40/65Nm 

nabíj ení baterie cca 1-1,Sh 

příslušenství pouzdro s 6vr táky, 6hroty a držákem na bity 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 1,7kg 

obfednad Uslo 

cena bez OPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

8791800 
2/4 e 
3 049,59 

g~ 
3 690,-

náhradní bater ie 20V, 2000mAh 

náhradní bater ie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8791801 
2/4 • 

2 223,14 

BEZ BATERIE 
A NA BIJEČKY 

2 690,-



vrtací šroubovák aku s pří klepem SHARE20V, 
20V Li- ion (2x), 2000mAh dvourychlostní převodovka 

umofňuje nastavit odpovídající 
otiěky pro konkr6tni druh práce 

celokovové sklíčidlo s aretací 
pro snadnou výměnu n,strojll 

\ 

16 stupňú kroutícího 
momentu plus vrtání, 
šrouboviní, příklep• 

ideilni pro každ6 poufití 

přepnutím z vrtání na vrtání 
s mechanickým příklepem s i 
poradí i s tvrdšími materiály 
a zdivem 

integrovaná LEO svítilna 
usnadní práci v tmavých 
prostorách 

akumulátor má ind ikátor 
nabití a lze ho použít ve 
všechtypech nářadí Extol 
Premium 88918xx 

SHARE20V 

,~~ pogumovaná rukojeť 

tlumí vibrace a činí 
práci příjemněj ší 
a bezpečnější 

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s příklepem 

v,m poskytuje vysoký vrtaci výkon při vrt, nl do široké š k"y 
materiálů - ocel, kovy, dřevo. plast, ale s příklepem také do zdiva. 
J e určen pro náročnější práce a díky svému příjemnému designu 
se s nim velmi dobře pracuje i při dlouhodobém používání. 

LED Li- ion • ~""A"'> --
= 

T IT "· o ~ ill • 
baterie 20V Li- ion (2xl 

kapacita baterie 2000mAh 

otáčky I. 0-450/min, li. 0-1600/min 

počet příklepu 0-20000/min 

L/P chod ano 

rychloupínací hlava celokovová 1/2" 

pruměr vrtáku 2-13mm 

stupňúutah. momentu16 +vrtání.šroubování, příklep 

max. kroutící moment 20/ 40Nm 

nabíjení baterie cca 1-1,Sh 

~ 

příslušenství pouzdro s 6vrtáky. 6hroty a držákem na bity 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 1,7kg 

ob jedna cf t(slo 8891804 [li~ 8891805 
21' • 2/4 e 

cena bez DPH/s DPH 2 636,36 3 190,- 1 066,1 2 

8891881 náhradní baterie 20V, 2000mAh 

8891882 náhradní baterie 20V, 4000mAh 

8891891 náhradní nabíječka 1,65A 

8891893 náhradní nabíječka 2,4A 

8891892 náhradní nabíječka 4A 

EZ BATERIE 
ABIJEČKY 

1 290,-

SHARE 20V 

vrtací šroubovák aku SHARE20V, 20V Li-ion, 
1500mAh 

dvourychlostní převodovka 

I 
umožňuje nastavit vhodné 
otáčky pro konkrétní druh práce 

sklíčidlo s a retací 
pro snadnou výměnu 
nástrojů 

19 stupňů krouticího 
momentu plus stupeň 
provrtá nf. ideálnl pro 
kafdé použití 

akumulátor má 
ind ikátor nabití a lze 
ho použil ve všech 
typech nářadí Extol 
Premium 88918xx 

-'""~--

SHARE20V 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
prjci v tmavých 
prostorách 

pogumovaná rukojeť 
tlumivibrac,e a činí 
práci příjemnějši 
a bozpočn6jší 

lehký a výkonný dvourychlostní vrtací a ku šroubovák s vysokým 
utahovacím momentem pro vr tání a šroubování do kovu a dřeva. 

20Vli- ion 

1500mAh 

I. 0-350/min, l i. 0-1300/min 

ano 

polokovová 3/8" 

0,8-1 0mm 

19+vrtání 

12/28Nm 

l h 

ne 

1,3kg 

8891800 
3/5 e 
1 396,69 1 690,
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

8891 802~□ 
3/5 e 
2305,79 2 790,-
8891801 BEZ BATERIE 

NABIJEČKY 
3/5 e 
570,25 690,-
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SHARE 20V 

I utahovák rázový 1/ 2" aku SHARE20V, 250Nm, 
BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh 

hlava se 
čtyřhranem 
1/ 2" 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

akumulátor má 
indikátor nabití a lze 
ho použít ve všech 
typech nářadí EXTOL 
SHARE20V 

SHARE2 
BRUSHLESS 

s hmotností 
pouhých 1,7kg 
je ideální pro 
dlouhodobější 
práce 

nový .. brushless 
molor· bez 
uhlíkových kartáčů, 
který má delší 
f ivotnost, je vice 
výkonný a má menši 
spotřebu elektrick6 
energie a zajiš(uje 
vysoký kroutící 
moment 

kovová přezka pro 
zavišen1 

Lehký a výkonný r lizový brushless aku utahovák s vysokým max. 
utahovacím momentem 250Nm Vám poskytuje výkon, který 
potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací • utahováni 

bater ie 

kapacita baterie 

otáčky 

početrázO 

a povolováni šroubů. Rázový moment zvyšuje sílu utahováku 
pří šroubováni a zároveň snižuje spotřebu baterie. Proto je při 
šroubování mnohem efektivnější než akuvrtačka a také zašroubuje 
více šroubů na jedno nabiti baterie. Celokovová převodovka uložená I 
v kovovém pouzdru zajišfuje bezchybný chod při i vysoké zátěži 
a přispívá k lepšímu odvodu tepla vznikajícího př i práci. 

!I 
□1111[1~~ 
20V Li- ion 

2000mAh 

0-2200/min 

0-3300/min 

max. utah. moment 250Nm 

L/P chod ano 

unašeč nástroje 112· čtyřhran 

nabíjení baterie cca 45min 

hmotnost s baterií 1,7kg 

8791810 
2/4 • 

1mg 8791811 
2/4 e 

BEZ BATERIE 
objednad lísto 

cena bez DPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

2 471,07 2 990,-
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

STRANA 44 

y 

1 644,63 1 990,-

utahovák rázový 1/ 2" aku SHARE20V, 180Nm, 
20V Li- ion, 2000mAh 

hlava se 
čl'yřhranem 112 • 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

--
SHARE20V 

kovová přezka 
pro zavěšení 

akumulátor má 
indikátor nabili 
a lze ho použít 
ve všech typech 
nářadí EX TOL 
SHARE20V 

lehký a výkonný rázový aku utahovák s vysokým max. utahovacím IV 'áiíi 
momentem 180Nm Vám poskytuje výkon. který potfebujete 
k dokončeni široké škály utahovacích operací~ utahování 
a povolování šroubů. Rázový moment zvyšuje silu utahováku 
při š roubování a zároveň snižuje spotřebu baterie. Proto je při 
šroubováni mnohem efektivnější než aku vrtačka a také zašroubuje 
více šroubů na jedno nabiti baterie. Celokovová převodovka 
zajiš(uje be:ichybný chod př i i vysoké :iá těži a přispívá k lepšímu 
odvodu tepla vznikajícího při prftci. 

!I 
□lllltil~~ 
20V U-ion 

2000mAh 

0-2400/min 

0-3600/min 

180Nm 

ano 

1/2" čtyřhran 

45min 

1,7kg 

gg 8891810 
2/4 e 
1 809,92 2 190,-

náhradní bater ie 20V, 2000mAh 

náhradní bater ie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8891811 
2/4 • 

900,83 1 090,-



pro SOS 
plus vrtáky 

baterie 
kapacita baterie 

otáčky 

počet příklepu 

úchyt 
síla úderu 

kladivo vrtací aku SHARE20V, SDS pl us, 20V 
Li- ion, 2000mAh .J:_ě rychlo•~ 

pneumatický přiklep 
pro rychlé vrlánl 

SHARE20V 

akumulátor má indikátor 
nabití a lze ho použít ve 
všech typech nářadí EXTOL 
SHARE20V 

Aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomoci vrtáků 
s SOS Plus stopkou. Díky pneumatickému příklepovému systému je schopno 
vrtat mnohem rychleji a efektivněji než přlklepové vrtačky. Jeho hlavni výhodou 
je akumulátorový pohon, který dovoluje si vzíl kladivo s sebou lam kde s nim 
potřebujete pracovat, bez ohledu na to. jestli tam je rozvod elektrické energie. 
Kladivo je vybaveno zpětným chodem pro snadné vytaženi zaseklého vrláku 
a dvěma rozsahy rychlosti, kleré lze využít dle vrtaného materiálu. 

EEl!I 
f3DlilHtilrfJ ~ 
20V Li-ion 

2000mAh 

I. 0-300/min, li. 0-1000/min 

0-5000/min 

SOS-plus 
1,2J 

max. vrtání do dřeva 20mm 

max. vrtání do betonu 20mm 

max. vrtání do oceli 10mm 

nabíjení baterie cca 45min 
extra prokluzová spojka 
hmotnost s baterií 2, 1kg 

objednacl tíslo 8891818 ~g 8891819 
3/6 • 3/6 e 

cena bez OPH/, DPH 2471,07 2 990,- 1 644,63 1 990,-
8891881 náhradní baterie 20V, 2000mAh 

8891882 náhradní baterie 20V, 4000mAh 

8891891 náhradní nabíječka 1,65A 

8891893 náhradní nabíječka 2,/,A 

8891892 náhradní nabíječka 4A 

SHARE 20V 

STRANA 45 



SHARE 20V 

bruska úhlová aku SHARE20V, 125mm, 
BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh 

funkce ·soft start" 
nastartuje brusku 
bez škubnuti, čimž 
šetří ozube ná kola 
a zvyšuje jejich 
životnost 

úzké tělo a pogumovaná rukojet 
tlumící vibrace a činí práci 
příjemnější a bezpečnější 

klič na povolení 
kotouče je uložen 
v rukojeti 

bezpečnostní pojistka 
zabraňuje náhodnému 
za pnutí brus ky 

SHARE20V 
BRUSHLESS 

akumulétor má 
ind ik6tor nabiti a lze 
ho poufít ve všech 
typech nářadí EXTOL 
SHARE20V 

Lehká a výkonná brushless aku úhlová bruska určená pro 
brousící a řezací práce. Jeji tělo je ergonomicky tvarováno, 
aby se snadno držela při práci a pogumovaná rukojeť tlumí 
vibrace. Bruska má bezpečnostní pojistku proti náhodnému 
spuštiní a je vybavena systémem „soft slad", který nastartuje 
brusku bez škubnuti, čímž šetří nejen Vaše klouby, ale také 
ozubená kola v brusce. 

1111!1 
bater ie 20V Li- ion 

kapacita bater ie 2000mAh 

pr~měr kotouče 125mm 

otáčky 8500/min 

závit vřetene M14 

nabíjení bater ie cca 45min 

závit rukojeti 

hmotnost s baterií 2kg 

objednacf f ls.lo 8791840 
2/4 e 
2 719,01 

g[el 
3 290,-cena bez DPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

STRANA 46 

8791841 
2/4 e 
1 892,56 

BEZ BATERIE 
NA BIJE 

2 290,-

br uska úhlová aku SHARE20V, 115mm, 20V 
Li-ion, 2000mAh 

funkce "soft start„ 
nastartuje brusku 
bez škubnut1. čími 
šetří ozubená kola 
a zvyšuje jejich 
životnost 

úzké tělo a pogumovaná rukoje( 
tlumící vibrace a činí práci 
příjemnější a bezpečnější 

povol eni 
kotouče 
je u ložen 
v r ukojeti 

bezpečnostní pojistka zabraňuje 
náhodnému zapnuti brusky 

akumulátor má indikátor nab iti 
a l ze ho použít ve všech typech 
nářad l EXTOL SHARE20V 

SHARE20V 
Lehká a výkonná aku úhlová bruska určená 
pro menší brousící a řezací práce. Její tělo je 
ergonomicky tvarováno. aby se snadno držela při 
prAici a pogumovaná ruko jer tlumí vibrace. Bruska 
má bezpečnostní pojistku proti náhodnému spuštění 
a je vybavena systémem „soft start", který nastartuje 
brusku bez škubnutí, čímž šetři nejen Vaše klouby. 
ale také ozubená kola v brusce. 

1111!1 
20V Li-ion 

2000mAh 

115mm 

8000/min 

M14 

45min 

M8 
2kg 

8891840 
3/6 e 
2 057,85 

gg 
2 490,-

náhr adní bater ie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíje čka 1,65A 

náhradní nabíječ ka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8891841 
3/6 e 
1 148,76 

BEZ BATERIE 
A NABIJEČKY 

1 390,-



SHARE 20V 
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SHARE 20V 

STRANA 48 

pila kotoučová aku SHARE20V, 165mm, 20V 
Li-ion, 2000mAh 

e lektronická brzda 
rychle zastaví kotouč 
při přerušeni práce 

baterie 

vodící 
lišta pro 
podélné 
řezáni 

možno5t 
sklopeni 
řezu až 
do úhlu 
45° 

kapacita baterie 

otáčky 

koto uč 

sklon řezu 

prořez 90°/45° 

nabíjení baterie cca 

hmotnost s baterií 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

pevná hliníková 
základna pro 
maximální s tabilitu 
a pře,nost řezu 

jednoduch, nastaveni hloub ky řezu 
a nastavení šikm6ho úhlu 

SHARE20V 

p1ipojenl odsávání 
umo!ňuj1 zachov.iní 
čistého pracovního 
prostřed í 

Aku kotoučová pila je navržena tak, aby uživatelům poskytla 
výkonné a snadné řezání při různých instalatérských, elektrických, 
rltmovacích, dokončovacích a tesařských pracích. Pila je poháněnfl 

silným motorem s 3650 ot./min, který umožňuje uživatelům rychle 
a snadno řezat tvrdým materiálem. 

20V Li-ion 

2000mAh 

3650/min 

165mm 

0-45° 

50/35mm 

45min 

2kg 

8891822 
2/4 e 
2 553,72 

gg 
3 090,-

náhradní bater ie 20V, 2000mAh 

náhr adní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8891823 
2/4 e 
1 727,27 

EZ BATERIE 
A.NABÍJEČKY 

2 090,-



pila ocaska aku SHARE20V, BRUSHLESS, 20V 
Li-ion, 2000mAh 

syst6m pro rychlou 
a beznilstrojovou 
výměnu pilových 
plátků 

nový .brushless motor· bez 
uhlíkových kartáčů, který má 
delší životnost, je více výkonný 
a má menší spotřebu elektr ické 
energie a zajištuje vysoký 
kroutíc i moment 

pokud chcete 
řezat směrem 
nahoru, 
můžete si 
otočit pilový 
list o 180'" 

gumový 
antivibrační 
úchop snižuje 
množství 
vibrací 

baterie 

kapacita bater ie 

kmity 

zdvih 

max. řezán í dřeva 

SHARE20V 
BRUSHLESS 

v závislosti na 
řezaném materiálu 
lze upravit předkm it 

snadné posunutí 
opěrky do 
vzdálenosti. 
která Vám 
usnadni řed1ní 

Brushless aku pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů 
a jiných podobných materiálů při práci v dílně, garáži nebo na zahradě. Pružný 
pilový list umožňuje prov3dét nejen přímé a obloukové fezy, ale také fezy ve 
špatně přístupných místech (v rozieh, podél zdi), prořezávání stromů. Pila má 
bezpečnostní pojistku proti náhodnému spuštění a je vybavena nastavitelným 
předkmitem, který si mUžete upravit v závislosti na řezaném materiálu. 

11!1 
20V Li-ion 

2000mAh 

0-3000/min 

28mm 

150mm 

[!)' ' 
C· 

max. řezán í oceli 5mm 

max. řezání hliníku 25mm 

nabíjení baterie cca 45min 

hmotnost s baterií 2,2kg 

objednacf tlslo 

cena bez OPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

8791820 ~íěi 
3 590,-

2/4 e 
2 966.94 
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8791821 
2/4 e 
2 140,50 

BEZ BATERIE 

2 590,-

SHARE 20V 

pila ocaska aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh 

snadné posunuti 
opěrky do 
vzdálenosti, které 
Vám usnadní řezá nf 

systém pro rychlou 
a beznástrojovou 
výminu pilových 
ptitků 

pokud chcete řezat 
směrem nahoru, 
můžete s i otočit 
pilovýlisto180° 

gumový antivibračni 
úchop snižuje 
mnoistvi vibraci 

akumuliltor má 
indikátor nabití a lze 
ho použít ve všech 
typech nářadí EX TOL 
SHARE20V 

v závislosti na 
řezaném mate r iálu 
lze upravit předkmit 

SHARE20V 

Aku pila ocaska je určena k řezáni dřeva, umělé hmoty, kovů a jiných podobných 
materiál U při práci v dilně, garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje 
provádět nejen přímé a obloukové řezy. ale také řezy ve špatně přístupných 
místech {v rozích, podél zdi), prořezáváni stromů. Pi la má bezpečnostní pojistku 
proti náhodnému spuštění a je vybavena nastavitelným předkmitem, který si 
můžete upravit v závislosti na řezaném materiálu. 

11!1 
20V Li-ion 

2000mAh 

0-3000/min 

20mm 

100mm 

5mm 

20mm 

45min 

2,2kg 

8891820 
3/6 e 
2 140,50 

~g 
2 590,-

náhradní bater ie 20V, 2000mAh 

náhradní bater ie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

8891821 
3/6 e 
1 231,40 1 490,-
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SHARE 20V 

• • I 

I I 

hoblík aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh 

hoblík je vybaven 
integrovaným 
systémem od$ávání 
pilin a třísek do 
s birnéhovaku 

akumulátor má indikátor nabití 
a lze ho použit ve všech typech 
n61adl EXTOL SHARE20V 

sklopný ochranný trn v hoblovací 
desce hoblíku chrání při 
přerušení práce nože a plochu 
pod hoblíkem proti poškození 

SHARE20V 
Aku hoblík kombinuje rychlost a výkonnost elektrického 
hoblíku s pohodlím akumulátorového nářadí. Výsledkem je 
rychlé a přesné odebrání materiálu bez překážejícího kabelu. 
~ezná hlava hoblíku má dva kvalitní břity. Přiložený adapter 
pro falcováni pomáhá vytváfet polodražky ve vašich deskách 
a paralelní adaptér udržuje hoblik v nastavené [!] i l!) 

~ ~'I vzdalenosti. 

baterie 20V Li-ion 

kapacita baterie 2000mAh ---
otáčky 10000/min 

hoblovací šířka 60mm 

nastavitelný úběr 0-1,25mm 

hloubka polodrážky 0-12mm 

nabíjeni baterie cca 45min 

hmotnost s baterií 2kg 

objednacf čisto 

cena bez DPH/s DPH 

objednací člslo 

8891830 
2/4 e 
2 388,43 

8891831 
2/4 e 

'1íel 
2 890,-

~B~E=z =eA~T=E=R~IE~ 

NABIJE 

cena bez DPH/s DPH 

8891881 
8891882 
8891891 
8891893 
8891892 

1 561,98 1 890,
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 

STRANA 50 

bruska excentrická aku SHARE20V, 125mm, 20V Li-ion, 
2000mAh 

s ilná vrstva gumy na úchopové 
části tlumí vibrace a zvyšuje 
komfort při práci 

zabudované 
odsáváni prachu 
a sbirný vak na 
prach snifuji 
prašnost při 
práci 

akumulátor má 
indikátor nabití a lze 
ho použil ve všech 
typech nářadí EX TOL 
SHARE20V 

vysoký brusný výkon 

SHARE20V 
Aku vibrační bruska je ideální nástroj pro pro broušení dřeva 
a dřevěných materi.61ů, kovů a k zabroušení poškozených 
míst povrchové úpravy, napf. barvy a laku, dále tmelů apod. 
bez pou!ití vody. Rotační pohyb vytváll vysoký brousící výkon 
a excentricita vy tváři náhodný pohyb. který zabranuje vzniku 
nežádoucích hlubokých rýh v broušeném materiálu. Brusná 
plocha je vybavena suchým zipsem. který umožuje snadnou 
výměnu brusných papírů. 

B 
baterie 

kapacita baterie 

průměr kotouče 

otáčky 

20V Li-ion 

2000mAh 

125mm 

10000/min 

nabíjeni baterie cca 45min 

hmotnost s bater ii 2kg 

objednacf t(sto 

cena bez DPH/s DPH 

objednací člslo 

cena bez DPH/s DPH 

8891881 
8891882 
8891891 
8891893 
8891892 

8891846 
2/4 e 
1 644,63 

8891847 
2/4 e 

'1íel 
1 990,-

~B~E=z =e~AT=E=R~IE~ 

NABIJEČKY 

735,54 890,
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 



bruska multifunkční aku SHARE20V, rychloupínací, 20V 
Li-ion, 2000mAh škrabka je určena např. pro 

odstraňováni měkkého tmelu 
rychloupínací čeli st 

zajiš(uje snadnou 
bez nástrojovou 
výměnu břitů "'quick 
install" 

mezi obklady, seškrabováni 
tmelu nebo barvy . .. 

regulátor otáček umožňuje 
nastaveni otáček podle druhu 
řezan6ho materiálu 

zanořovací list je určen pro 
provádění výřezů do dřeva 
a měkčích materiálů ve špatně 
přistupných místech jako 
např. v rozích, v instalovaných 
kobercových lištách. do velkých 
ploch .. . 

SHARE20V 

akumulátor má 
indikátor nabití a lze 
ho pouiít ve všech 
typech nářadí EX TOL 
SHARE20V 

Aku mutti f unkčni bruska je určena k řezání a oddělování dfevěných 
materiálů. umělé hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů (např. mědi. 
hliníku, nekalených hřebíků. $litin měkkých kovů) dále k rašplování, 
broušení a $eŠkrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět 
přesné práce na těžko přístupných místech jako 
napí. provádění výfu.ů v rozích 
nftbytku, obkladaček apod. 

baterie 20V Li - ion 

kapacita baterie 2000mAh 
počet kmit~ 0-3000/min 

úhel oscilace (oboustr.13 • 

nabíjení baterie cca 45min 

hmotnost s baterií 2,2kg 

objednacl člslo 

cena bez OPH/s DPH 

8891842 
3/6 e 
1 975,21 

objednacf číslo 8891843 
3/6 e 

cena bez OPH/sOPH 1 066,12 1 290,-
8891881 náhradní baterie 20V, 2000mAh 

8891882 náhradní baterie 20V, 4000mAh 

8891891 náhradní nabíječka 1,65A 

8891893 náhradní nabíječka 2,4A 

8891892 náhradní nabíječka 4A 

SHARE 20V 
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SHARE 20V 

I hřeb íkovačka/sponkovačka aku SHARE20V, 20V L i-ion, 
2000mAh kvalitní pryž na těle sponkovačky 

s na dné a rychlé beznástrojové 
olevření ústí pro rychlou 
výměnu poškozených nebo 
zaseklých hřebíků 

zvyšuje pohodlí při práci, umožňuje 
časté používání a snižuje vibrac,e 
přecházejici na uživatele 

LEO dioda 
osvillujíci 
pracovní prostor 

s pona pro 
zavěšení 
na opasek 

e-- hřebikovačka 
má dva režimy 
spuštini: sekvenčni 
nastřelováni 
pomocí stisku 
spou ště a kontaktní 
nastřelováni při 
dotyku s pracovní 
plochou 

snímatelná gumová špička zabraňuje 
poš kozeni pracovní plochy 

SHARE20V 
2v1 funkce této 20V aku hřebíkovačky/sponkovačky 
s nj dělají je idtálni nástroj pro domácí úpravy, 
jako jsou truhlBřské práce, instalaci lišt obložení, 
izolace, plastových folií. čalounění a další 
dokončovací práce. Hfebíkovaěka múže vystřelit až 
60 hřebíků za minutu. 

baterie 

kapacita baterie 

20V Li-ion 

2000mAh 

počet úderu 60/min 

max.obsahzásobníku 100ks 

šířka x výška spon 5.7mm x 19-40mm. 1.25 x 1mm 

výška hřebíku 19-50mm, 1,25 x 1mm 

nabíjení baterie cca 45min 

hmotnost s baterií 2,5kg 

objednacf člslo 

cena bez: DPH/s DPH 

objednacl tfsto 

cena bez DPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

8891860 
2/4 e 
3 710,74 

8891861 
2/4 • 

2 966,94 

gg 
4 490,-

===== BEZ BATERIE 
A NABIJ ECKY 

3 590,-
náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 
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reflektor LED aku SHARE20V, 1800lm, 20V Li-ion, 
2000mAh 

otočná hlava 
v rozsahu 360° 

r tři módy světla: 
100%-6 0%- 30% 

SHARE20V 

bateri e 20V Li- ion 

kapacita bateri e 2000mAh 

světelný tok 1800lm 

teplota chromatičnosti 6000K 

nabíjení baterie cca 1-1,Sh 

hmotnost 1,5kg 

objednac r čisto 

cena bez DPH/s DPH 

objednacl číslo 

8891870 
2/4 e 
1 975,21 

8891871 
2/4 e 
1 066,12 

akumulátor má 
indikátor nabití 
a lze ho použit 
ve všech typech 
nářadí EX TOL 
SHARE20V 

gg 
2 390,-

===== BEZ BATERIE 
A NABIJ ECKY 

1 290,-cena bez DPH/s DPH 

8891881 

8891882 

8891891 

8891893 

8891892 

náhradní baterie 20V, 2000mAh 

náhradní baterie 20V, 4000mAh 

náhradní nabíječka 1,65A 

náhradní nabíječka 2,4A 

náhradní nabíječka 4A 



SHARE 20V 

- baterie akumul átorová 20V, Li-ion - nabíječka SHARE20V 

obj,č. poe.is 

8891880 1500mAh 

8891881 2000mAh 

8891882 4000mAh 

obf,l. ~s 

8891893 2,4A, pro aku 

bei DPH S DPH 

•• ,.. . 537.19 650,
.,. e 694.21 840,

•• , •• • 1148,76 1 390,-

bti DPH S DPH 

.. ,. e 404,96 490,-

baterie označené logem SHARE20V 

~.č. popi1 bez OPH S DPH 

8891892 4A, pro aku baterie -./··• 652.89 790,-
2000 a 4000mAh označené logem 

SHARE20V 

obj.i. _p...!e_i_s bez DPH S DPH 

8891891 1,65A, pro aku .,. e 322.31 390,-

baterie označené logem SHARE20V 
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MALE AKU STROJE 

I vrtací šroubovák aku, 16,6V Li-ion (2x), 2000mAh 

celokovová 
rychloupínací 
hlava s aretací pro 
snadnou výměnu 
nástrojU 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

hlava je uložena 
v kuličkových 
ložiscích, které 
snižují házení hlavy 
a zvyšuji životnost 

18 stupňů krou tícího 
momentu plus 
stupeh pro vrtli nf 
- ideální pro každé 
použití 

dvourychlostnf 
převodovka umožňuje 
nastavit odpovídající 
otáčky pro konkrétní 
druh práce 

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra 
kompaktní velikosti s vysokým utahovacím momentem je ideální 
p ro těžší vrtání a šroubování do kovu a dřeva. 

bater ie 

kapacita baterie 

otáčky 

rel!i~□ 
DllrltE~ 
16,6V Li-ion [2x) 

2000mAh 

I. 0-350/min, l i. 0-1350/min 

L/ P chod ano 

rychloupínací hlava celokovová 3/8" 

p r,'.,měrvrtáku 2-13mm 

stupň{, utah. momentu 18+vrtání 

max. krouticí moment 33/16N m 

nabíjení baterie cca 1h 

v kufru ano 

hmotnost s bater ií 1kg 

objednacl U sto 8791151 
2/4 e 

cenabez OPH/s OPH 2057,85 2 490,-
8791151A 

8791151 B 

náhradní nabíječka 

náhradní baterie 16,6V 
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• ----- -
vrtací šroubovák aku, 12V Li-ion, 1500mAh 

integrovaná LED 
svítilna usnadní 
práci v tmavjch 
prostorllch 

18 stupňů krouticího 
momentu plus 
stupeň pro vrtáni 
- idei Inf pro každé 
použití 

pogumovaná rukojeť 
tlumí vibrace a činí 
práci příjemnější 
a bezpečnější 

dvourychlostní 
převodovka umožňuje 

nastavit odpovídající 
otáčky pro konkrétní 
druh práce 

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací š roubovák v ultra 
kompaktní velikosti je ideální p ro středně tě!ké vrt.ft ní 
a šroubování do kovu a dřeva. 

~ 
Dli rl tE !i IS 
12V Li- ion )2x u 8891151) 

1500mAh 

I. 0-350/ min, li. 0-1350/min 

ano 

polokovová 3/8" 

0,8-lOmm 

18+vrtání 

21/14Nm 

1,5h 

ano [8891151) 

0,9kg 

8891151 
2/4 e 
1 479,34 

□~ 
1 790,-

8891 150 
2/4 e 
1 115,70 

8891151A náhradní nabíječka 

8891151 B náhradní baterie 12V 

~ 
1 350,-



utahovák rázový aku HEX 1/4", 16,6V Li-ion (2xl, 
1500mAh 

hlava se šestihranem 
1 /4„ u ulahováku je 
vybavena zámkem 
pro bity s drHkou 

pohodlné dotažení 
usnadňuje 
automatické sníženi 
rychlosti otáčeni 
pfi zvýšení odporu 
a třeni dotahovaného 
šroubu 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

e rgonomick, rukoje( 
s protiskluzovou 
úpravou 

s hmotností pouhých 
900g je ideální pro 
dlouhodobější práce 

Lehký a výkonný rizový aku utahovák s vysokým utahovacím 
momentem 120Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete 

k dokončení široké škály utahovacích operací - utahování 
a povolování vrutů a šroubů ve dřevě. oceli i betonu. Rázový 
moment zvyšuje sílu utahováku při š roubování a zároveň snižuje 
spotřebu balerie. Proto je při šroubování mnohem efektivnější než 
aku vrtačka a také zašroubuje více šroubů na jednu baterie. 

baterie 16,6V Li- ion (2x) 

kapacita baterie 1500mAh 

otáčky 0-2300/min 

počet rázu 0-3200/mi n 

max. utahcNací moment 120N m 

L/P chod ano 

unašeč nástroje šestihran 1/4" 

nabíjení baterie cca lh 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 0,9kg 

objednacl člslo 8791250 
2/4 • 

cena bez OPH/s DPH 2471,07 2 990,-
8791151A náhradní nabíječka 

87911518 náhradní baterie 16,6V 

, 

MALE AKU STROJE 

I baterie akumulátor ová 16,6V, Li-ion 

obj.č. popis bez DPH 

87911518 1500mAh, -/-e 491.74 

pro 8791151, 8791250 

I baterie akumulátorová 12V, Li-ion 

ob~ popis b.e2 DPH 

!I 8891151B 1300mAh, .. , .. . 409.09 

pro 8891150, 8891151 
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SOPH 

595 -
' 

SOPH 

495 -
' 
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OSTATNI AKU STROJE 

vrtací aku šroubovák s příklepem, 18V 
Li-ion, 2x4000mAh 

kvalitní celokovové sklíčidlo 
s arelad pro snadnou 
výměnu nástrojú 

23 stupňů kroutictho momentu 
plus stupefl pro vrt6nl - ideilnt 
pro každ6 poufití 

integrovaná LED svítilna usnadni 
práci v tmavých prostorách 

přepnutim z vrUnf na vrt6nf 
s mechanickým přtklepem si poradí 
i s tvrdšími materiály a zdivem 

pogumovanli 
rukoje(tlumí 
vibrace 
a činí práci 
příjemnější 
a bezpečněji1 

dvourychlostní 
převodovka 
umožňuje 
nastavit 
odpovídajlc1 
otičky pro 
konkrétní druh 
práce 

Lehký a výkonný vrtací ak u šr oubovjk s ptfklepem V6m poskytuje vysoký vrtad výkon při 
vrtáni do široké škály materiálů„ ocel, kovy, dřevo, plast. ale s příklepem také do zdiva. J e 
určen pro náročnější práce a díky svému příjemnému designu se s ním velmi dobře pracuje 
i při dlouhodobém používání. Srdcem vrtačky je vysoce výkonný motor se spolehlivou 
a dlouhodobě ověřenou konstrukcí a celokovová převodovka zajiš(ujicí bezchybný chod při 
i yY$0ké zátěži. Díky aretaci sklíčidla lze snadno měnit vrtáky jednou rukou. 

11!1 
U IIIIirlrfJ ri1 ~□ 
bater ie 18V Li-ion (2xl 

kapacita baterie 4000mAh 

otáčky I. 0-500/min, li. 0-1600/min 

počet příklep{, I. 0-8500/min, li. 0-27200/min 

L/Pchod ano 

rychloupínací hlava celokovová 3/8" 

pr{,měrvrtáku 1,5-13mm 

stupM utah. momentu 23•vrtání 

max. kroutící moment 39/19Nm 

max. vrtání do dřeva 28mm 

max. vrtání do oceli 10mm 

nabíjení baterie cca 100min 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 1,8kg 

objednacf 1!:ls.lo 8791115 bl 
2/5 e 

cena bez DPH/s DPH 3 297,52 3 990,-
87911 158 náhradní baterie 4000mAh 

879111586 náhradní baterie 6000mAh 

8791115A náhradní nabíječka 
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8791116 
3/5 e 
900,83 

BEZ BATERIE 
a. NABIJEČKI 

1 090,-

baterie akumulátorová 18V, Li-ion 

11!1 
obj.č. popis 

8791115B 4000mAh, pro 

8791115, 8791255 

8791115B6 6000mAh, pro 

8791115, 8791255 

bez DPH SOPH 

_,_ . 1115,70 1 350,-

_,_ . 1'46,28 1 750,-

- utahovák rázový aku 1/2", brushless, 18V 
Li-ion, 2x4000mAh 

funkce ~autostop„ 
zastaví utahovák, při 
ztrátě odporu 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

s hmotností pouhých 
1,7kg je íddlní pro 
dlouhodobější práce 

dvě 4000mAh baterie 
jsou dostatečné i pro 
dlouhé a těžké práce 

BRUSHLESS 

pohodlné 
dotažení 
usnadňuje 
automatické 
sniženi 
rychlosti otáček 
při zvýšení 
odporu a tření 
dotahovaného 
šroubu 

Lehký a výkonný rázový aku utahovák s vysokým utahovacim 
momentem 260Nm Vám poskytuje výkon. který potřebujete 
k dokončení široké škály utahovacích operaci„ ulahování a povolování 
vrutů a šroubů ve dřevě, oceli i betonu. Rázový moment zvyšuje silu 
utahováku při šroubováni a zároveň snižuje spotřebu baterie. Proto je 
při šroubování mnohem efekt ivnější než aku vrtačka a také iašroubuje 
více šroubů na jednu baterie. Utahovák je vybaven funkcí „autostop", 
která zastaví utahovák při ztrátě odporu, čím! zabraňuje vypadnutí 
šroubu na konci povolování spoje. 

11!1 f!] 

□ 1111 lil rfJ ~ tii[!] 
baterie 18V Li-ion (2xl 

kapacita baterie 4000mAh 

otáčky 0-2600/min 

počet rázů 0-3400/min 

ma.x. kroutící moment I. 260Nm, li. 120Nm 

L/P chod ano 

unašeč nástroje čtyřhran 1/2" 

nabíjení baterie cca 1 OOmin 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 1,7kg 

8791255 □bl 8791256 BEZ BATERIE 
objednacf Uslo a. NABIJEČKI 

2/5 e 3/5 e 
cena bez DPH/s DPH 3 297,52 3 990,- 900,83 1 090,-
8791115B náhradní bater ie 4000mAh 

8791115B6 náhradní baterie 6000mAh 

8791115A náhradní nabíječka 



...._ -
kvalitní 
celokovové 
sklíčidlo s aretaci 
pro snadnou 
výminu nástrojů 

vrtací šroubovák aku s pří klepem, 18V Li-ion, 
4 pólový motor, 2000mAh 

18 stupňů kroutíciho 
momentu plus vrtání 
- ideální pro každé 
použili 

integrovaná LEO svítilna 
s dosvitem usnadn1 práci 
v tmavých prostorách 

celokovová převodovka 
s 5 ozubenými kolečky je 
speciálně navržena pro 
vysoký krouticí moment 

4p6lový motor zajiš(uje 
vysoký kroutící moment 
40/SBNm 

kvalitní baterie se 
značkovými články Samsung 

BRUSHLESS 
Lehký a výkonný vrtací aku šroubovák s p~íklepem Vim poskytujtvysoký vrtací 

přepnutím 
z vr tání na vrtání 
s mechanickým 
příklepem si poradí 
i s tvrdšími materiá ly 
a zdivem 

výkon při vrtáni do široki škály materi3lů • ocel, kovy, dřevo, plast, alt s přlklepem 
také do zdiva. Je určen pro niročnh price a díky svému pUjemnému designu se s ním 
velmi dobře pracuje i při dlouhodobém používání. Srdcem vrtačky j e vysoce výkonný 
4polový uhlíkový motor se spolehlivou a dlouhodobě ověřenou kon strukci a celokovová 
převodovka zajiš(ující bezchybný chod při i vysoké zátěži. 

baterie 18V Li- ion 

kapacita bater ie 2000mAh 

otáčky I. 0-400/min, li. 0-1500/min 

počet příklepu I. 0-6000/min, l i. 0-22500/min 

L/P chod ano 

rychloupínací hlava celokovová 3/8" 

pruměrvrtáku 1,5-13mm 

stupňuutah.momenlu 18+vrtání 

max. krout. moment 40/58Nm 

max. vrtání do dřeva 28mm 

max. vrtání do oceli 10mm 

nabíjení baterie cca 50min 

příslušenství pouzdro s 6vrtáky, 6hroty a držákem na bity 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 1,6kg 

objednacl Cfsto 

cena bez DPH/s DPH 

8791110A 

87911108 

8791110 
2/3 e 
2 966,94 3 590,-
náhradní nabíječka 

náhradní baterie 18V 

OSTATNÍ AKU STROJE 

-

-
• 

• 
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OSTATNI AKU STROJE 

vrtací šroubovák aku, 18V Li-ion (2x), 1500mAh 

integrovaná LED 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

nízká hmotnost, 
ergonomicky tvar 
a vyvjž:ení aku 
šroubováku činí práci 
příjemnější a méně 
únavnou 

promyšlený design 
baterie a nabíječky 
umožňuje přímé 
nabíjení baterie 

sou částí 18V modelu ~...-f" 
je jednohodinová 
rychlonabíječka 

dvourychlostní 
převodovka 
umožňuje nastavit 
odpov/dajlcl otáčky 
pro konkrfitnf druh 
práce 

,. 

Výkonný vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrutů, 
dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Dvě baterie a rychlonabíječka umožňuje 
plynulou práci po dlouhou dobu. Díky li•ion akumulátoru je možné šroubovák 
kdykoliv dobí jet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru, Li- ion akumulátor 
ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

!líel□~ 
Dllr.JrfJri1~ 

baterie 18V Li-ion 12x) 

kapacita bater ie 1500mAh 

otáčky I. 0-400/min, li. 0-1500/min 

L/P chod ano 

rychloupínací hl ava polokovová 3/8" 

průměr vrtáku 0,8- lOmm 

stupňů utah. momentu 21 +vrtání 

max. kroutící moment 27N m 

nabíjení baterie cca 1h 

příslušenství ne 

v kufru ano 

hmotnost s bater ií 1,1kg 

objednacl U sto 402440 
3/5 e 
2 024,79 2 450,-una bez DPH/s DPH 

402440A 

4024408 

ná hradní nabiječka 

náhradní baterie 18V 
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Li 

• vrtací šroubovák aku, 14,4V Li-ion, 1500mAh 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

promyšlený design 
baterie a nabíječky 
umožňuje přimi 
nabíjení baterie 

nízká hmotnost, 
ergonomický tvar 
a vyvážení aku 
šroubováku činí 
pr6ci přijemnijši 
a méně únavnou 

dvourychlostní 
převodovka 
u možňuje nastavit 
odpovídajlcí otáčky 
pro konkr6tnf druh 
práce 

.. 

Praktický a lehký vrtací aku š roubovák je určen k dotahování a povolování šroubů 
či vrutú, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky Li-ion akumulátoru je možné 
šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se lim snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion 
akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrfí dlouho nabitý. 

14,4V Li-ion 

1500mAh 
I. 0-400/ min, li. 0-1500/min 

ano 

polokovová 3/8" 
0,8-10mm 

21+vrtání 
22Nm 
4-5h 
ne 

ano 

1,1kg 

402420 
3/5 e 
1 148,76 

402420A 

1 390,-
4024208 

náhradní nabíječka 

náhradní baterie 14,4V 
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vrtací šroubovák aku, 12V Li-ion, 1300mAh 

integrovaná LED / 
svítilna usnadní 
prici v tmavých 
prostori ch 

nízká hmotnost, 
ergonomický tvar 
a vyvážení aku 
šroubováku či ní práci 
přljemnijší a méně 
únavnou 

promyšlený design 
baterie a nabtjeěky 

umotňuje přím6 
nabíjení baterie 

dvourychlostní 
pfevodovka 
umoiňuje nastavit 
odpovídající otáčky 
pro konkrétní d r uh 
práce 

rr--- ~ 

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů 
či vrutú, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky l i-ion akumulátoru je moiné 
šroubovák kdykoliv dobíjel, aniž by se lim snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion 
akumulitor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho 
nabitý. 

I!~ 
Dllril~m~ 

baterie 12V Li-ion 

kapacita baterie 1300mAh 

otáčky I. 0-400/min, li. 0-1500/min 

L/P chod ano 

rychloupínací hlava polokovová 3/8" 

průměr vrtáku 0,8-10mm 

stupňů utah. momentu 21 +vrtání 

max. kroutíc.i moment 18Nm 

nabíjení baterie cca 4-Sh 

příslušenství ne 

v kufru ne 

hmotnost s bater ií 1kg 

objednacl t(sto 402400 
3/5 e 
900,83 1 090,-cena bez DPH/s DPH 

402400A 

4024008 

náhradní nabíječka 

náhr adní baterie 12V 

OSTATNÍ AKU STROJE 

"'"• ,. ,. ,. , 
~ 

,.,.,. ,. .. ,. 

vrtací šroubovák aku, růžový , 12V Li-ion, 
1300mAh, v tašce příjemná textilní taška s organizérem 

a vyjímatelnou vložkou 

",C~~-.:=--""'"--.J dvourychlostn1 převodovka 

integrovaná LED 
svltilna usnadni 
prAci v tmavých 
pros torách 

nizká hmotnost, ergonomický 
tvar a vyvážení aku 

um of.ňuje nastavit 
odpovídající otáčky pro 
konkrétní druh práce 

š roubováku či ní práci velká sada vrtáků a bitů dovoluje 
příjemnější a méně únavnou okamžitě začít pracovat ~----~ ~----~ 

promyšlený design 
ba terie a nabíječky 
umožňuje přímé 
nabíjení bate r ie 

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů 
či vrutů, dále k vrtání do dřeva. kovu a plastů. Sada dále obsahuje pouzdro s vrtáky 
a bity a všechno nářadí a přislušenství je uloženo v příjemné a pevné textilní tašce 
s organizérem. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, a niž 
by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem 
samovybíjení velmi pomalu a vydr!í dlouho nabitý. 

12V Li-ion 

1300mAh 

I. 0-400/min, li. 0-1500/min 

ano 

polokovová 3/8" 

0,8-10mm 

21+vrtání 

18Nm 
4-Sh 

vr táky 1-2-3-4-5-6mm, bity (-I 5-6mm, PH 1-2, PZ 1-2, sada 12ks 

ano 

1kg 

402401 
3/6 e 
1 231,40 

402400A 

402401B 

1 490,-
náhradní nabíječka 

náhradní baterie 12V 
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OSTATNI AKU STROJE 

I baterie akumulátorová 18V, Li-io n 

Ei 
obj.č. popis 

4024408 1500mAh, 
pro 402440 

I baterie akumulátorová 12V, Li-ion 

Ei 
obj.C. popis 

4024008 1300mAh, 
pro 402400 

baterie akumulátorová 12V, Li-ion 

Ei 
obj.č . popis 

4024018 1300mAh, 
pro 402401 

STRANA 60 

bet DPH 
_,_ . 657,02 

bez DPH 
_,_ . 438,02 

bez DPH 
,,_ e 438,02 

SOPH 

795,-

SOPH 

530 -• 

SOPH 

530 -• 

s„ 

baterie akumulátorová 14,4V, Li-ion 

obj .č. popis 

4024208 1500mAh, 
pro 402420 

bez DPH 
__ ,_ _ 574,38 

SOPH 

695,-

I baterie akumulátorová 18V, Li-ion 

!i 
obj.č. popis btt DPH S DPH 

87911108 2000mAh, --1- e 111s.10 1350,-
Samsung články, pro 8791110, lze použít 
i pro 8891110, 8891111, 8891112, 8891113 



OSTATNÍ AKU STROJE 
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AKU SADY NÁŘADÍ 

I vrtací šroubovák aku a utahovák rázový aku, 16,6V Li-ion (2x), 1500mAh 

hlava se 
š estihranem 1/4~ 
u utahováku je 
vybavena zámkem 
pro bity s drážkou 

hlava vrtačky 
je ulože na 
v kuličkových 

ložiscích, které 
snižují házení hlavy 
a zvyšují ž ivotnost 

integrovaná LEO 
svítilna usnadni 
práci v tmavých 
pros torách 

--+-- velký, pevný 
plastový kufr. 
který vám 
dlouho vydrží 

18 stupňů kroutícího 
momentu plus 
stupeň pro vrtání 
~ ideální pro každé 
použit i 

Tato sada obsahující vrtací aku l roubov.Aik a rhový aku utahovák je 
vynikajícim pomocníkem pro každého temeslnfka. lehký a výkonný 
dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti s vysokým 
utahovacím momentem je ideální pro těžší vrtání do kovu a dřeva. Rázový 
utahovák dodá silný utahovací výkon až 120Nm a snadno a rychle utáhne 
jakékoliv .šrouby nebo vruty. 

STRANA 62 

dvourychlos tní 
převodovka vrtačky 
umožňuje nas tavit 
odpovídající otáčky 
pro konkrét ni druh 
price 

"' . ., 
~ ~ c11•---= 

vrtací šroubovák aku: 
baterie 16,6V Li- ion (2xl 

1500mAh kapacita baterie 

otáčky 

L/ P chod 

rychloupínací hlava 

pruměrvrtáku 

stupňů utah. momentu 

max. utahcNaó moment 

I. 0-350/min 

l i. 0-1350/min 

ano 

celokovová 3/8'· 

2-13mm 

18+ vrtání 

33/16Nm 

nabíjení baterie cca 1h 

v kufr u 

hmotnost s baterii 

ano 

1kg 

utahovák rázový aku: 
baterie 16,6V Li-ion 

1500mAh 

0-2300/min 

kapacita baterie 

otáčky 

počet rázu 0-3200/min 

max. utahovací moment 120Nm 

L/P chod ano 

unašeč nástroje šestihran 1/t." 

nabíjení baterie cca 1h 

v kufru ano 

hmotnost s bater ií 0,9kg 

objednací čisto 8798300 
3/5 • 

cena bez OPH!s DPH 3 297,52 3 990,-
8791151A náhradní nabíječka 

8791151B náhradní bater ie 16,6V 



vrtačka aku, 12V Li-ion (2x) a bruska úhlová 125mm v plastovém boxu 

praktický tvar 
hlavy umožní 
odložit brusku 
.na zida~ 
v jakémkoli 
p ra covním 
prostředí 

soumirni 
ergonomick, 
řešeni je 
vhodné také 
pro leváky 

dvourychlostní 
převodovka vrtačky 
umožňuje nastavit 
odpovídající otáčky 
pro konkrétní druh 
práce 

integrovaná LED 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

18 stupňů kroutícího 
momentu plus 
stupefl pro vrt6nf 
- idelitní pro kaf.d6 
použití 

štíhlé a prodloužené 
tělo brusky 
usnadňuje držení 
v ruce 

Akční sada obsahující nejpopulárnější elektrické nářadí pro práci - aku vrtací š roubovák a úhlovou brusku. Lehký a výkonný 
dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti je ideální pro středně těžké vrtání a šroubování do kovu a dřeva. 
Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovac.ích švů apod. Kompaktní rozměry umožňují 

pohodlnou práci jednou rukou. Celá sada je uložena v kvalitnfm boxu, který je kompatibilní s Extol Premium boxy. Součástí sady 
je také pouzdro s vrtáky a hroty a řezací kotouče. 

vrtací šroubovák aku 12V Li- íon s nářa d ím, sada 46ks 

r.-.r.:= c---~,1'9 dvourychlostní 
převodovka umožňuje 
nastavit odpovidajlcf 
0U1ěky pro konknStní 
druh práce 

promyšlený design 
baterie a nabíječky 
umožňuje přímé 
nabíjení baterie 

integrovaná LED 
svitilna usnadn i 
práci v tmavých 
prostorich 

- nízká hmotnost, 
ergonomický tvar 
a vyvážení aku 
šroubováku ěiní práci 
příjemnější a méně 
únavnou 

hlavice lze díky 
adaptéru jednoduše 
použít ve vrtačce 
i šroubováku 

s hroty 
v příslušenství 
snadno sestavite 
nový nábytek 

1.9 

Praktická sada pro domácnost obsahujkí aku vrtad šroubovák s vrtáky a bity a základní nářadí. Lehký vrt ad aku šroubov6k 
je určen k dotahováni a povolování šroubů či vrutů, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky Li•ion akumulátoru je 
možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li•ion akumulátor ztrácí energii vlivem 
samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

AKU SADY NÁŘADÍ 

... ~cB LED 
.. •· <~ 

2x -•--
= 

T " ~ íl • 
bruska úhlová: 
napětí/frekvence 

příkon 

průměr kotouče 

závit vřetene 

otáčky 

závit rukojeti 

hmotnost 

vrtačka aku: 
baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

• 
~ o Li-ion -

230V/50Hz 
750W 

125mm 

M14 

11000/min 

MB 
1,7kg 

12V Li-ion (2x] 

1500mAh 

I. 0-350/min 

li. 0-1350/min 

L/P chod ano 

rychloupínací hlava polokovová 3/8" 

průměr vrtáku 0,8-tomm 

stupňu utah. momentu 18+vrtání 

max. utahovací moment 21/14Nm 

nabíjení baterie cca 1,5h 

v kufru ano 

hmotnost s baterií 

objednací l(sto 

cena boz DPH/s DPH 

8891151A 

8891151B 

8892022C 

0,9kg 

8898311 
--/-- . 
2 223,14 2 690,-
náhradní nabíječka 

náhradní baterie 12V 

náhradní uhlíky 

Dli ti1 ri1 rfJ ~i!I□ 
vrtačka aku: 

baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

L/P chod 

rychloupínací hlava 

průměr vrtáku 

stupňů utah. momentu 

max. utahovací moment 

nabíjen í baterie cca 

v kufru 

hmotnost s baterií 

příslušenství: 

vrták do dřeva 

vrták do kovu 

vrták do zdi 

šroubovák hodinářský 

šroubovák 

šroubovák na hroty 

hroty 25mm 

držák hrotu 

hlavice 

nUž ulamovací 
zkoušečka 

kleště 

klíč nastavitelný 

imbus 

metr 

12V Li-ion 

1300mAh 

I. 0-400/min 

li. 0-1500/min 

ano 

polokovová 3/8"' 

0,8-IOmm 

21+vrtání 

18Nm 

4- Sh 

ano 

1kg 

16-22mm 

2-3-4-5-6-7mm 

4-5-6-Smm 

50mm - (-)2,Smm, PHOO 

(-] 5x100mm 

1/4"x100mm 

(- ]4- 6mm, PH l-2-3, PZl-2, 

HEX 4-5mm, adapter 1/4" 

60mm 

5-6-7-8-9-10-11-12-13mm 

18mm 

100·250V 

125mm- kombinační, štípací 

150mm 

HEX 1 5-2-2 5-3-4-5-6-Smm • • 
3mx 16mm 

objednacf číslo 422800 
2/4 e 

1 990,-cena btz DPH/s DPH 1 644,63 

402400A/402400B náhradní nabíječka/ baterie 
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DROBNE AKU NARADI 

šroubovák aku 3,6V Li-ion, 1300mAh se svít ilnou 

zámek 
pro 
hroty 

li 

7 momenlových 
stupňů při utahování 

otočná rukojeť pro práci v obtížně 
při$tupných mí$tech 

silná svítilna 1201m s integrovaným 
vypínačem - s vití 5-6 hodin 

inlegrovaná LEO dioda usnadní práci 
v tmavých pro$1orách 

/ indikilor nabili 

Praktický aku šroubovák určený pro utahování č:i povolování šroubů a matic. Při 
použití vrtáků se šestihrannou stopkou můžete i vrtat. Díky snadnému nastavení 
momentů při utahování už nikdy nepoškodíte šrouby nebo závity a s otočnou rukojetí 
se dostanete do méně přístupných míst. Aku šroubovák je vybaven brzdou rotoru, 
proto ho lze omezeně použít i při vybité baterii. Díky Li-ion akumulátoru ie možné 
šroubovltk kdykoliv dobíjel, ani! by se tim snižovala kapacita akumullttoru. Li-ion 
akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

___ s hroty v příslu šenství snadno 
sestavíte nový nábytek 

Slltil~B 
baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

L/P chod 

3,6V Li-ion 

1300mAh 

200/min 

ano 

unašeč nástroj e 

stupruutah. momentu 

1/4" šestihran 

7 
max. utahOYaCí moment 3 Nm 

nabíj ení baterie cca 4-5h 

extra LEO svítilna 120lm, utahovací momenty 

příslušenství hroty: I-J5mm, PHI, PH2, HEX 5, T 20 

hmotnost s baterií 0,45kg 

objednacl člslo 402114 
3/10 e 
570,25 690,-cena bez DPH/s DPH 

402114A náhr adní nabíječka 

STRANA 64 

I šroubovák aku, 3,6V Li-ion, 1300mAh 

~----~~ 
integrovani LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

s hroty 
v přís lu šen$tvi 
snadno sestavíte 
nový nábytek 

Praktický aku šroubovák určený pro utahování či povolování šroubů a matic. 
Při použití vrtáků se šestihrannou slopkou můžete i vrtat. Aku šroubovák je 
vybaven brzdou rotoru, prolo ho lze omezeně použít i při vybité baterii. Díky 
Li-ion akumulátoru je možné š roubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se lim snižovala 
kapacita akumullttoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi 
pomalu a vydrží dlouho nabilý. 

Slltil~B 
3,6V Li-ion 

1300mAh 

180/min 

ano 

1/4" šestihran 

4Nm 
4-5h 

1·)5mm, PHI , PH2, HEX 5, T 20, dr žák hrotu 

3709 

402113 
3/5 e 
487,60 

402113A 

590,-
náhr adní nabíječka 



bruska přímá aku 3,6V Li-ion, 1300mAh, 
USB nabíjení 

gumové úchopové 
části na str anách 
brusky tlumí vibrace 
a chrání před 
vysmeknutím brusky 
z ruky 

USB nabljenf 
umofhuje nabfjet 
brusku z běžné 
USB nabíječky, 

počítače nebo 
powerbanky 

Aku minibruska je určena k jemnému broušení, odhrolování, 
frézování, gravírováni. leštění a k jemnému vrtání otvorů. Nízká 
hmotnost. bateriový pohon, malé rozměry. ergonomicky tvarované 
tělo a gumové úchopové části umožňuji příjemné držení a snadnou 
manipulaci při práci. Díky novému USB konektoru je moiné brusku 
nabíjet z běžné USB nabíječky, počítače nebo powerbanky a díky tomu 
lze neomezeně používat i v místech kde: není proud. 

!iíilii 
baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

úchyt 

3,6V Li-ion 

1300mAh 

18000/min 

3,2mm 

nabíjení baterie cca 3-5hod 

příslušenstv í 12ks. 0 dříku 3,2mm 

hmotnost s baterií 0,24kg 

objednacfčfslo 402200 

cena bez DPH/s DPH 

3/10 e 
574,38 695,-

pistole tavná lepící aku, 0 7,2mm, 
4V Li-ion, 1500mAh 

Ut•tUiďz\ 
mofnost pracovat 
v místech b ez 
elektr ického rozvodu 

určeno pro jemné 
a detailní práce, kdy 
je nutné používat 
menší množství 
lepidla 

nabíjecí základna pro 
prúběžné nabíjeni 
při práci 

Aku lepící lavná pistole je určena k roztavení a nanášení tavného lepidla za účelem rychlého 
slepení papíru, korku, dřeva, kú!e, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka mechanick~ho 
posuvu umožňuje citlivé, plynuté a přesné dávkováni roztaveného lepidla na požadované místo. 
Nepfitomnost napájecího kabelu zvyšuje komfort při používáni a svobodu při pohybu. Pistole je 
vybavena nabíjecí základnou, do které může položit pistoli v době kdy ji nepoužíváte. Po vložení 
pistole do základny se pistole začne okamžitě nabíjet a tím se prodlouží doba, po kterou ji lze 
používat. Díky li-ion akumulátoru je možné pistoli kdykoliv dobíjet. aniž by se tím snižovala 
kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu 
a vydrží dlouho nabitý. 

baterie 

kapacita baterie 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 

doba aktivace 

teplota lepeni 

4V Li-ion 

1500 mAh 

7,2mm 

1,5g/min 

cca 1,5min 

cca 170°C 

nabíjení bater ie cca 2-3h 

lepené materiály plasty, keramika, kuže, karton, d řevo, 

některé druhy kovu 

hmotnost 170g 

objednaclllslo 8891500 

cena bez DPH/s DPH 3/6 e 537,19650,-

I I V I 

DROBNE AKU NARADI 

sponkovačka/hřebíkovačka aku, 3,6V 
Li-ion, 1300mAh 

světelný 

indik6tor 
nabiti 

odnimatelný 
adaptér 
u rčený pro 
sešíváni 
pap1ru pryžové prvky 

zvyšují pohodli 
při práci. 
umožňuji časté 
použlvání 
a sniž.uj1vibrace 

J 10mm 

n 6-10mm 

šířka spon 11,3mm 

Velmi praktická akumulátorová ,ponkovačka/ 
hřebíkovačka s adaptérem pro sešívání pepíru [!I 
je určena k připevňováni textilií, fólií, plachet, 

!i 
igelitu, kůže, lepenky, dekoračních a iiolačních 
materiálů apod. na dřevěný podklad nebo dřevu - •· 
podobný materilil pomocí spon a hřebíků. [!l 

baterie 3,6V Li- ion 

kapaci ta baterie 1300mAh 

počet úderu 30/min, 900 na jedno nabití 

max. obsah zásobníku 11 O ks spon, 60ks hřebík~ 

šířka x výška spon 11,3x6-10mm 

výška h řebíku 10mm 

nabíjení baterie cca 3-5h 

příslušenství adaptér na papír 

hmotnost s baterií 0,6kg 

objednaclClslo 402900 
4/8 e 
818,1 8 990,-cena bez DPH/s DPH 

402900A 

402900C 

náhradní nabíječka 

náhradní adaptér na papír 
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příklepové vrtačky 

příslušenství k vrtačkám 

elektrické utahováky 

vrtací a sekací kladiva 

úhlové brusky 

přímé brusky a gravírka 

leštičky 

stolní brusky 

vibrační, excentrické 
a pásové brusky 

multifunkční brusky 

nůžky na plech 

invertory a příslušenství 

80 

96 stříkací pistole 

100 polyfúzní svářečky 

102 _,., . pájecí pistole 

104 ' . ' tavné pistole 
• • 

112 
• 

kompresory 

116 -· ' ' 
h řeb íkovačky 



PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 

STRANA 68 

■ PROFI 
EXTOL INDUSTRIAL 

Profesionální 
vrtačky 

charakteri-
zuje v současnosti výkonové rozpětí 
mezi 500 až 1300W - rozsah jejich 
použití je velice široký. 

Vinutí rotoru elektromotoru je v této 
kategorii standardně chráněno proti 
prachu tzv. ,.pancéřováním" (vrstvou 
ochranného laku/pryskyřice), a dále 
ochranou proti přetížení [tepel-
nou ochranou nebo formou kluzné 
spojky, která proklouzne při přetížení 
v krutu). Profesionální vrtačky jsou 
často vybaveny také dvourychlostní 
posuvnou nebo planetární převo
dovkou. U modelu s příklepem je tato 
funkce zajištěna mechanicky formou 
dvou protilehlých kotoučů s rohatko
vým ozubením. 

Velký důraz v této kategorii 
dáváme na sklíčidlo, jehož 

• velikost zpravidla vypovídá o přiměře
ném výkonu. Vrtačky Extol lndustrial 
jsou osazeny prvotřídními rychloupí
nacími sklíčidly s pojistným systé
mem Click-Lock, která zajistí 
dokonalé upnutí dříku. 

v 

■ REMESLO Tato třída vrtaček .. . 
EXTOL PREMIUM se zameruJe na 

řemeslníky a jiné 
náročné uživatele, kteří potřebují 
velmi dobrý výkon za dostupnou cenu. 

Základní konstrukční prvky jsou velmi 
blízké profesionálním: pancéřovaná 

vinutí (protiprachová ochrana), 
kvalitní převodovka, regulace otáček 
a obousměrný chod. 

Také výkon a parametry jsou často 
velmi blízké nebo rovné profesionál
ním strojum. Plasty a příslušenství 
jsou voleny tak, aby posloužily, nemají 
však odolnost nutnou ke každodenní
mu profesionálnímu nasazení. Výro
bek delší zátěž vydrží, vyžaduje však 
při práci více pozornosti a citu. Tehdy 
slouží velmi dobře a splní většinu 
nároku, které jsou na něj kladeny. 

O Oblíbenost této třídy zvyšují 
vynikající poměr cena/ kvalita, 

spolehlivost, funkčnost i další nadstan
dardní funkce či příslušenství. 

■ HOBBY Elektrická vrtačka 
EXTOL CRAFT patří dnes již ke 

standardní výbavě 
běžné domácnosti. Přestože je určená 
k občasnému použití doma či na 
chalupě, musí splňovat základní 
požadavky, nemá-li být jen zdrojem 
zklamání. 

O Výhodná cena hobby vrtaček Extol 
Craft proto nikdy neznamená obětování 
velmi dobré kvality. Naše vrtačky se 
vyznačují moderním designem, 
kvalitními ložisky lna rozdíl od plasto
vých pouzder běžných hobby modelu na 
trhu). nadstandardním výkonem 
a ergonomickými prvky, které dělají 
práci s nimi opravdovým koníčkem! 



(I celokovové 
rychloupínací 
sklíčidlo se 
zámkem 
Click-lock 

NSK kuličková 
ložiska 

(2 
mimořádně 

odolné 
převody 

v , , v 

PRIKLEPOVE VRTACKY 

(:S 
, v , 

pancerovane 
vinutí 
a komutátor 
s vysokým 
podílem 
stříbra 

(& 
(5 

v , v 

prep,nac 
příklepu 

EXTOL INDUSTRIAL 

Profesionální 
parametry všech strojů ... 

(4 
ultraohebný 

pryžový kabel 

( I SKLÍČIDLO CLICK-LOCK 
celokovové rychloupínací sklíčidlo 

se zámkem Click-lock umožní 
rychle a spolehlivě vyměnit vrták 
bez použití nářadí. 

( 2 CEMENTOVANÉ PŘEVODY 
z oceli legované chromem, 
vanadem, niklem a titanem výrazně 
zvyšují životnost. 

( S VYSOCE ODOLNÁ VINUTÍ 
z nejčistší mědi zaručují 
mimořádnou tepelnou odolnost do 
250°C. Obsah stříbra v komutátoru 
činí celých 0,8%. 

( 4 ULTRAOHEBNÝ KABEL 
Dlouhý přívodní kabel 
z ultraohebné pryže je příjemný na 
dotek i při manipulaci. 

( 5 PŘEPÍNAČ PŘÍKLEPU 
přepnutím z vr tání na vr tání 
s mechanickým příklepem si 
poradí i s tvrdšími materiály 
a zdivem. 

( & NSK KULIČKOVÁ LOŽISKA 
patří ke světové špičce a zajišťuj í 
dokonalý chod rotujících částí. 
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PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 

vrtačka s příklepem, Click- lock, 850W 

celokovové 
rychloupínací 
sklíčidlo se 
zámkem Click-lock 
umožni rychle 
a spolehlivě 
vyměnit vrtik bez 
použití nářad í 

přepnutím z vrtání na vrtání 
s mechanickým příklepem si poradí 
i s tvrdšími materiály a zdivem 

celokovové 
rychloupinac1 
sklíčidlo se 
dmkem Click-lock 

Výkonná vrtačka s velmi kvalitními ložisky a převody pro 
profesionální použití a dlouhodobou zálěž. 

D llfl]rfJ[III 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

př ikon 850W 

otáčky 0-2800/min 
počet příklepů 0-27000/min 
sklíčidlo kovové s Click-lockem 

L/P chod ano 

pruměrvrtáku 1,5-13mm 

max. vrtání do dřeva 25mm 
max. vrtáni do zd iva 13mm 

max. vrtáni do oceli 13mm 

hmotnost 2,7kg 

objednacl tíslo 8790031 
3/6 • 

cena bez DPH/s DPH 1 809.92 
náhradní uhlíky 8790031C 
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2 190,-

- vrtačka s příklepem, Click- lock, 1050W 

přepnutím z vrtáni na vrtáni 
s mechanickým pfíklepem si porad i 
i s tvrdšimi materi61y a zdivem 

dvourychlostní převodovka 
umožní pfepnout na nifší 
otáčky a tím dos6hnout 
většího kroutícího 
momentu pro vykružování 
větších otvorů, míchání, 
tvrdé materiály atd. 

Velmi výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka s velmi kvalitními [!I 
ložisky a převody pro profesionální použití a dlouhodobou zátěž. 

011(1] rfJ tilri1111 
230V/50Hz 

1050W 

0-1100/min, 0-2800/min 
0-11000/min, 0-27000/min 
kovové s Click-lockem 

ano 

1,5-13mm 

30mm 
16mm 

13mm 

3,5kg 

8790051 
3/6 e 
2685,95 3 250,-
8790051C 



I vrtaCka, 450W 

rychloupínací polokovové 
sklíč idlo se systémem 
Click-lock pomůže rychle 
a spolehlivě vyměnit vrták bez 
použíti n6řadl 

háček pro zavišení 
na opasek 

klasick, celokovov, sklíč idlo 

zaručí s pole hlivé upevnění vr táku 

jemná regulace 
otáček u možňuje 
nastavení otáček pro 
konkrétní materiál 

Malá. lehká, velice praktická a snadno 
skladovatelná vrtačka bez příklepu je určena 
zejména pro dlouhodobější vrtací práce do 
dřeva nebo oceli, při kterých je preferována 
lehki vrtačka. Vrtačka je vybavena hákem pro 
zavěšení na opasek. 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

počet příklepů 

sklíčidlo 

hřídel 

L/P chod 

DrfJtil 
230V/50Hz 

450W 

0-2800/min 

celokovové 

3/8"-24 UNF 

ano 

průměr vrtáku 1-10mm 

max. vrtání do dřeva 15mm 

max. vrtání do zdiva -

max. vrtání do oceli 10mm 

hmotnost 2,2kg 

objedn,clčl$lo 8890001 
3/5 e 

cena bez DPH/• DPH 735,54 8 90 ,-
náhradní uhlíky 8890001C 

' 
I 

I 

• 

EXTDI! 
PREMIUM 

I 

v , , v 

PRIKLEPOVE VRTACKY 

I vrtaCka s příklepem, 550W 

pfepnutim z vrtáni na vrtání 
s mechanickým příklepem si 
poradí i se zdivem 

• I 

na š irokém spínači 
pohodlně nastavíte 
optimálni otáčky pro 
konkr6tní materiál 

klasické celokovové 
sklíčidlo zaručí 
spolehlivé upevnění 
vrtáku i pro těišl práce 

Malá, lehká a praktická p1íklepovávrtačka, vhodná k vrtáni do 
dřeva, kovu či plaifů. broušení a příležitostnému vrtání do :zdiva. 

DllliirfJtil 
230V/50Hz 

550W 

0-3000/min 

0-48000/min 

polokovové s Click-lockem 

1/2" 
ano 

1,5-13mm 

25mm 

13mm 

13mm 

1,8kg 

8890014 
315 e 
793,39 960,-
8890014C 

8890015 
3/5 e 
900,83 1 090,-

8890015C 
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PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 

• vrtačka s příklepem, 750W 

s mechanickým příklepem si 
poradí i se zdivem 

....... ' 

rychloupínac1 
polokovov6 
sklíčidlo se 
systémem 
Click-lock 
(model 
8890032) 

Výkonná příklepovávrtačkavhodná provrtání do rUzných 
materiálů včetně zdíva a pórobetonu. 

Dll líirtlml 
napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

počet příklepů 

sklíčidlo 

hříd el 

L/Pchod 

průměrvrtáku 

230V/50Hz 

750W 

0-3000/min 

0-28000/min 

celokovové 

1/2" 

ano 

1,5-13mm 

max. vrtání do dřeva 25mm 

max. vrtání do zdiva 13mm 

max. vrtání do oceli 13mm 

hmotnost 

náhr adní uhlíky 

2,2kg 

8890012 
3/5 e 
1 231.40 

8890012C 
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1 490,-

I vrtačka s příklepem, 850W 

na širokém spínači 
pohodlně nastavíte 
optimálni otáčky pro 
konkrétní materiál 

přepn utím z vrtání na vrtání 
s mechanickým příklepem 
si poradí i se zdivem 

ergonomický spínač 
s nastavenim 
optimálních otáček 
pro konkrétn1 
materij l 

8890032 

výkonná vrtačka 
s kvalitnfmi lofisky 
a převody 

Výkonná příklepová vrtačka vhodná pro vrtání do různých 

materiálů včetně zdiva a pórobetonu. 

U li lil rtlml 
230V/50Hz 

850W 

0-2800/min 

0- 44800/mín 

celokovové/polokovové s Click-lockem 

1/2" 

ano 

1,5-13mm 

25mm 

13mm 

13mm 

2,4 kg 

8890033 
3/6 • 

1 314,05 1 590,-
8890033C 

8890032 
3/6 e 
1 479,34 1 790,-
8890032C 



- vrtačka s příklepem, Click-lock, 1100W 

a bsolutní špička 
(model 8890052): 
robus tní ce lokovové 
skličidlo se zámkem 
Click-lock a 1,6• větši 
silou uta žení oproli 
typům dos tupným na 
trhu pomůže rychle 
a s bezkonkurenční 
spolehlivostí vyměnit 
vr ták bez použití 
nářadí 

přepnutím z vrtáni na 
vrtán i s mechanickým 
příklepem s i poradí 
i s tvrdš ími materiály 
a zdive m 

8890048 8890050 

s pole hlivá 
vrta c1 
hlava 

Velmi výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

po čet příklepů 

sklíči dlo 

hřídel 

L/P chod 

• celokovovým rychloupínacím skUčidlem (8890052). 
vhodná k vrtání do zdiva a kovů či k mícháni barvy, 

Dlllil rtlrlEE 
230V/50Hz 

1100W 

0-1100/min, 0-3000/ min 

0-1 5000/min, 0-45000/min 

celokovové 

1/2" 
ano 

průměr vrtáku 1,5-13mm 

max. vrtání do dřeva 30mm 

max. vrtání do zdiva 16mm 

max. vrtání do oceli 

hmotnost 

objednac, tísto 

cena bez DPH/s DPH 

13mm 

3kg 

8890048 
3/6 e 
1809,92 2 190,-
8890048C 

8890052 
3/6 e 
1 975,21 2 390,-

8890052C 

Ill 

v , , v 

PRIKLEPOVE VRTACKY 

I vrtačka s příklepem, 1050W 

ergonomický spínač 

s nastavením optimálních otáček 
pro konkrétní materiál 

dobré vyvážení 
stroje 

ve lm i výkonná dvourychlos tnl 
vrtačka s kovovým ulože n lm 
ložisek a převodů lépe odvádí 
teplo a prodlužuje životnost 

ve lká rukojetve 
tvar u „O" 

Velmi výkonná a robustní příklepová vrtačka se silným motorem o příkonu 1050W 
a sklíčidlovou hlavou s upínacím rozsahem 3-16mm je určena zejména pro náročné 
vrtací práce do tvrdých materiálů , ale je možné ji používat také pro vrtání do 
měkkých materiálů. Velká rukoje(ve tvaru „O" zajišfuje nejen pohodlne dr!ení 
vrtačky při těžké práci, ale tak6 chrání vaši ruku před zraněním. Oiky silnému 
výkonu je mofne ji poufíval např. s hadovitými vrtáky, pilovými vykrufováky, 
korunkovými vrtáky nebo vykrufovadmi vrtáky apod. Provozní spínač umožňuje 
pozvolný a jemný rozběh otáček pro přesné bodové navrtávání, např. obkladů. Oiky 
komfortnímu přepínání pravého/levého chodu lze bez komplikací vyjmout nástroj 
z vrtaného materiálu. [!) ·· ... [!) 

Dlllilrtlli1EE 
230V/ 50Hz 

1050W 

I. 0-900/min, li. 0-2500/min 

I. 0-14400/min, l i. 0-40000/ min 

celokovové 

1/2"-20 UNF 

ano 

3-16mm 

40mm 

20mm 

16mm 

3,4kg 

8890040 
2/4 e 
1 975,21 2 390,-

8890040C 

I! . 
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PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 

I vrtačka s příklepem , 550W 
přepnutím z vrtání na vrtání 

klasické celokovové 
sklíčidlo Vám dá 
jistotu pevn8ho 
dotažení vrtáku 

s mechanickým příklepem s i poradí 
i se zdivem 

I 

klasické celokovové 
sklíč idlo Vám dá 
jistotu pevného 
dotažení vrtáku 

Malá. lehká a praktická příklepová vrtačka. vhodná k vrtáni do 
dřeva, kovu či plastů, broušení a příležitostnému vrtání do zdiva. 

Ull[i~BJ 
napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 550W 

otáčky 0-3000/min 
počet příklepů 0-48000/min 

sklíčidlo celokovové 

hřídel 112· 

L/P chod ano 

průměr vrtáku 1,5-13mm 
max. vrtání do dřeva 25mm 

max. vrtání do zdiva 13mm 

max. vrtání do oceli 13mm 

hmotnost 1,8kg 

objednacf lísto 401 163 
3/5 e 

cena bez DPH/s DPH 719,01 870,-
náhradní uhlíky 401163C 

EXTOI! 
PREMIUM 

F" 
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a vrtačka s příklepem, 750W 

výkonná vrtačka s kovovým 
krytím převodů i ložisek pro 
delší životnost 

přepnutím z vrtáni na vrtáni 
s mechanickým při klepem si 
poradí i se zdivem 

velmi výkonn6 vrtačka 
s kovovým krytím převodů 
i ložisek pro d elší životnost 

Výkonná příklepová vrtačka vhodná pro vrtání do různých 
materiálú včetně zdiva a pórobetonu. 

Ull[i~BJ 
230V/50Hz 
750W 

0-3000/min 
0-48000/min 

celokovové 
1/2" 

ano 

1,5-13mm 
25mm 

13mm 

13mm 

1,9kg 

401 182 
3/5 e 
983,47 1 190,-
401182C 



- hlava rychloupínací sklíčidlová 

obj.f. 
8798011 

popis bez DPH S DPH 

2-13mm, 5/10 2'3,39 355,-

závit 1/2"· 20UNF, JACOBS, jednodílné 

tělo, určeno pro aku vrtačky s aretací 

hlava rychloupínací sklíčidlová 

lllillil 

v, v , v , 

PRISLUSENSTVI K VRTACKAM 

hlava rychloupínací sklíčidlová 

obj.f. 

8898011 
popis bez DPH 

2-13mm, 5/3oe 139,67 

závit 3/8"· 24UNF, jednodílné tělo, 

určeno pro aku vrtačky s aretací 

hlava rychloupínací sklíčidlová 

■illil 

SDPH 

169-, 

- hlava rychloupínací sklíčidlová 

llillil 
obj,t. __popis 

8898006 1,5-13mm, 

závit 1/2"-20UNF 
5.'20 

bez DPH 

268,60 

hlava rychloupínací sklíčidlová 

obj,č. popi, bu DPH S DPH obj.č. popig be:z DPH S DPH 

8898002 1,5-13mm, 5/20 219,01 

závit 1/2"-20UNF I hlava na vrtačku 

265,· 8898001 0,8-lOmm, 

závit3/8"-24UNF 

5120e 181,82 220,· obi,<. 

79992 
popis bez DPH 

1-13mm, závit 1/2'' 5/20 132.23 I SOS redukce+ hlava na vrtačku I SOS redukce+ hlava na vrtačku 

SOPH 

325,-

SDPH 

160 · 
' 

obj.č. popis bu: DPH S DPH obi .l. popis 

1,5-13mm, 

závit 1/2" 

bez DPH S DPH 

obj.č. 

79991 
~ J s bez DPH 

1-13mm, závit 1/2" s,,,oe 108.26 

SOPH 8898032 2-13mm. 

131,· závit 1/2" 20UNF 

5/10 280,99 340,- 79998 &/20 141,32 171,-

pravoúhlý nástavec na vrtačku hlava rychloupínací s redukcí 1/4" 
HEX 

klíč na sklíčidlo vrtačky 

Celokovový ná slavec., jeho! pomoci 
lze vrtat v méně přístupných místech, 

1111) 
např. uvnitř skříněk a v rozích 
místností. Sklíčidlo umožňuje upnutí 

: vrtáku až do průměru 10mm. 
obj.f. popis bez DPH 

8898012 kapacita sklíčidla ,112 611,s1 

0,8-10mm, závit 3/8" -24UNF 

S DPH obj .č. 

740,- 8898003 
popis bez DPH S DPH 

0,3-6,5mm, 5/30 1s2.s9 185,-
l ze použít pro příklepové utahováky 

obj.l. 

624 

popis 

13mm, 11/2") 
bez DPH 

201100• 33,06 

SOPH 

40,-

čerpadlo na vrtačku pro 3/4" hadici čerpadlo na vrtačku pro 3/4" hadici I stojan na vrtačku 

obj.č. 

9740 
popis bez DPH S DPH 

max. výkon: 201/min. 5120 202.48 245,-

při 3000ot./min., rozměr závitu hrdla 3/4", 

0 hřídele 8mm, max. tlak: 3bar, max. sací 

hloubka a výtlačná výška: 3m 

obj.č. ~ls bu: DPH S DPH 

8877025 max. výkon: 501/min. 3/12 694.21 840,-
při otáčkách 3000ot/min .• 0 obou hrdel 3/4", 

min. výkonvrtačky350W, max. výtlačná obj.e. 

výška: 15m, max. sací hloubka: 2m, max. 80369 
otáčky: 3000ot/min., 0 hřídele 7mm 

popis bez DPH S DPH 

0 43mm, 3110 s10.2s 690,-
plastová redukce na úchyt 0 38mm 

bruska na vrtáky s náhradním 
kamenem 

I svěrák pod vrtačku stojan na vrtačku víceúčelový 

obj.č. 

620 
poe!!_ 

0 3,5-lOmm 
bu:OPH 

5/20 214,88 

~ .f. 

80207 

SOPH 80210 
260 · 

' 

j 

p~is bez DPH s DPH 

80mm, výška čelistí 3110 309,92 375,-
18mm, rozteč otvorů pro uchycení 110mm 

100mm, výška čelisti 3/10 446,28 540,- obj.l. 

22mm, rozteč otvorů pro uchycení 134mm 80375 

popis 

0 43mm 
bez DPH SDPH 

3/10 351,24 425,-
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ELEKTRICKE UTAHOVAKY 

STRANA 76 

- šroubovák elektrický, 500W, 1/4", 6Nm 

' 

r 
'I 

max. kroutící 
moment l,Nm 

Vhodný pro upevňování sádrokartonových desek a měkkého 
dřeva. Nízká hmotnost a pohodlná rukojef vám umoiní pracovat 
bez velké námahy. 

□lllltil 
napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

max. kroutící moment 

unašeč nástroje 

max. 0 vrutu do sádrokartonu 

max. 0 samořezného šroubu 

hmotnost 

objtdnacl (l$lo 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

, 

230V/50Hz 

500W 

0-1600/min 

6Nm 

1/4"" šestihran 

8mm (5/16"') 

8mm (5/16"") 

1,6kg 

8890501 
3/5 e 
1479,34 1 790,-
8890501C 



vrtací šroubovák elektrický, 
300W, 35Nm 

rychloupínací hlava 
s aretací 

niišl hmotnost 
než u aku vrtacfch 
šroubováiků snižuje 
únav u zejména při 
dlouhodobější práci 

d louhý kabel 
(lm) 

Elektrický dvourychlostní vrtací 
šroubovák je určen k vrtáni 
bez přiklepu do dřeva a kovu 
a k utahováni nebo povolovini 
šroubových spojO. Vrtaci 
šroubovák v sobě spojuje velký 
ulahovaci moment s tandardního 
vrtacího aku š roubováku 
(akuvrtačky) s výdrH a stabilním 
výkonem elektrického nářadí 
napájeného z elektrické síti. 
Elektrický vrtací !;roubovák 
napájený z elektrické sítě je 
vhodný pro delší práce v dosahu 
elektrické zá5uvky. Díky absenci 
akumulátoru a nabíječky tak lze 
mít výhody silne aku vrtačky za 
výrazně nižší cenu. 

lllil 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 300W 

otáčky I. 0-/400/min, l i. 0-1/450/min 

max. kroutící moment 35Nm 

unašeč nástroje rychlo~ínací hlava 0,8- lOmm 

max. 0sarmřez. šrrutu 
extra 3m kabel 

hmotnost 1,2kg 

objodnaclllslo 8890505 
5/10 e 

cen•bezOPH/sOPH 950,/41 1 150,-
náhradní uhlíky 8890505C 

• • 
ELEKTRICKE UTAHOVAKY 

utahovák rázový elektrický, 
850W, 1/ 2", 330Nm .....,,. 

utahovák rázový elektrický, 
950W, 1/ 2", 500Nm 

snadný přístup k uhlíkům na těle 
šroubováku umožňuje jejich výměnu 
uživatelem v případě potřeby 

Elektrický rbový utahovák je určen 
k utahováni a povolování šroubů např. 

při opravich automobilu. při práci na 
ocelových konstrukcích apod. Rázový 
mechanizmus utahováku umocňuje 
účinek síly motoru při dotahování 
či povolováni. Utahovák umoiňuje @i. 
vykonával rychlou a plynulou práci. -1! 

llllltil 
230V/50Hz 

850W 

2100/min 

330Nm 

čtyřhran 1/2" 

3,2kg 

8890602 
2/4 • 

1 9/42,15 2 350,-
8890602C 

Elektrický rhový utahovák je určen 
k utahování a povolování šroubů napf. 
při opravách automobilu, při práci na 
ocelových konstrukcích apod. Rázový 
mechanizmus utahováku umocňuje 
účinek síly motoru při dotahování 
či povolování. Utahovák umožňuje 
vykonávat rychlou a plynulou práci. 

llllllil 
230V/50Hz 

950W 

2300/min 

500Nm 

čtyřhran 1/2" 

M22 

3,3kg 

8890603 
2/4 e 
2355,37 2 850,-

8890603C 
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MICHADLA 
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plynulá regulace otáček - 6 
--- pozic pro nastavení rychlosti 

micháni 

, 

MICHADLA 

míchadlo stavebních směsí, dvourychlostní, 
1800W 

z lepšená ochrana 
motoru 

1peciální ochrana 
motoru proti 
přetrženi 

snadnovyminite lni 
uhllky 

Toto silné míchadlo je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. malty, 
omítky, lepidla. dále barev a laků. Míchadlo m~ silnou synchronizovanou 
převodovku, která lehce přepíná mezi dvěma rozsahy a regulátor rychlo sl i pro 
jemnější při2:působení otáček vzhledem k viskozitě míchané směsi. Elektronicky 
regulovaný start zabraňuje vystříknutí míchané hmoty a zvy!uje bezpečnost práce. 
Systém konstantních otáček udržuje stejné otáčky bez ohledu na zatíženi stroje, 
což umožňuje rovnoměrné promícháni směsi, Pro zajištění delší životnosti je 
elektromotor je vybaven kontrolní elektronikou, která ho chrání před přetížením. 
Chytrý návrh madel dává míchadlu výbornou stabilitu při opřeni o zed a při 
poloiení na zem udržuje motor co nejdále od země. Větrací otvory motoru jsou na 
bočních s tranách. takže motor je lépe chráněný proti vniknutí nečistot nebo vody. 
Výměna uhlíků je velmi snadnll díky tomu, fe jsou přístupné zvenčí. 

CfJ ri1 li lil 
napětí/frekvence 

příkon 

230V/50Hz 

1800W 

dva rychlostní stupně ano 

1. rychlostní stupeň (bez zatížení) 180-400/min 

2. rychlostní stupeň (bez zatížení) 300-700/min 

pomalý rozběh (soft start) ano 

regulace otáček ano 

konstantní otáčky během zatížení ano 

ochrana proti přetížení 

velikost závitu vřetena přístroje 

velikost závitu míchací metly 

_l)r~měr míchacího koše 

délka míchací metly 

hmotnost 

objednací etsto 

ano 

M14 

míchadlo má dobrou 
stabil itu při opření 
o zecfnebo položeni 
na zem 

ctna bez OPH/s DPH 

8790600P 

8790600C 

M14 

140mm 

600mm 

4,5kg 

8790600 
2/4 • 

2 719,01 3 290,-
náhradní metla, 0 140x600mm 

uhlíky náhr adní, 2ks I metla pro stavební míchadla I metla pro stavební míchadla I metla pro stavební míchadla 

obj.č. popis 

8790600P M14, 0 140mm, 

délka 600mm 

rozdělitelné na dvě 
části pro snadnějši 
dopravu 

bez DPH S DPH obj.č. popis b-tz DPH S DPH 

•. , •. • 231.•o 280,- 8890600P M14, 0 120mm, 6/18 • 1•0.oa 230,-

délka 600mm, pro míchadlo 8890600 

obl.L popis bez DPH S DPH 

8890601 P M14, 0 140mm, 6/18• 231.,0 280,-
délka 600mm, pro míchadlo 8890601 
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MICHADLA 

- míchadl o stavebních směsí, 850W - míchadlo stavebních směsí, 1200W 

michadlo má standardní vrtačkovou 
skličidlovou hlavu, do které lze 
upnout michaci metlu určenou 
do vrtaček se stopkou o průměru 
do 13mm s libovolným designem 
míchacího koše o pr úměru do 10cm 

~ .,,-

díky standardní sklícidlové j 
hlavě lze míchad lo použít 
jako standardní vrtačku, 
vzhledem k otáčkám do 
500/min i• dostačujlcí 
pro vrtáni do měkčkh 
materiálů 

~------- součástí je odnímatelná rukojeť s držákem/ 
s tojánkem . díky nimž lze míchadlo nasadit na 
nádobu s míchanou směsí a mícha dlo tak není 
nutné při michán( držet a zároveň stojánek s louzi 
pro odkládáni mlchadla 

míchad lo je lehké, snadno 
ovladatelné a příjemně se 
držipři prilci 

citlivou regulací 
..--- otáček mírou stisknutí 

provozního spínače 
lze přizpůsobit otáčky 
vzhledem k povaze 
mfchan6ho materi6lu 

pozvolný rozbih -
soft start 

plynu(j regulace 
otáček - 6 pozic pro 
nastaveni rychlosti 
míchání 

Cti 
Lehké míc.hadlo je určeno pro jednorázovou přípra-vu směsi při stavebních 
pracích malého rozsahu, či pro přípravu rychleji tuhnoucích směsí, které je 
nutné rychle zpracovat. L,ze použít na např. malty, omítky. spárovací hmoty, 
barvy a laky, která neobsahují organická hořlavá rozpouštědla. 

Míchadlo je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. 
malty, omítky, lepidla, dále barev a laků. Elektronicky regulovaný 
start zabraňuje vystríknutí míchané hmoty z n6doby a zvy!ujé 
bezpečnost práce. 

napětí/frekvence 

příkon 

dva rychlostní stupně 

1. rychlostní stupeň (bez zatížení) 

2. rychlostní stupeň (bez zatížení! 

pomalý rozběh (soft sta rt) 

regulace otáček 

konstantní otáčky během zatížení 

ochrana proti přetížení 

velikost závi tu vřetena přístroje 

velikost závitu míchací metly 

_průměr míchacího koše 

délka míchací metly 

hmotnost/objem míchané směsi 

extra 

hmotnost 

objednací tísto 

ceni bez DPH/s DPH 
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230V/50Hz 

850W 

ne 

0-500/min 

ano 

1/2-20 UNF 

55mm 

101 

2,9kg 

8890611 
2/4 e 
1561,98 1 890,-
8890611C uhlíky náhradní, 2ks 

230V/50Hz 

1200W 

ne 

300-650/min 

ano 

ano 

ne 

ne 

M14 
M14 

120mm 

560mm 

25-SOkg 

3,4kg 

8890600 
2/4 e 
1 975,21 

8890600P 

8890600C 

... . 4 

2 390,-
náhradní metla, 0 120x600mm 

uhlíky náhradní, 2ks 



míchadlo stavebních směsí, dvourychlostní, 
1600W 

speciálni ochrana 
proti přetffenl 

plynulá regulace 
otáček - 6 pozic pro 
nastaveni rychlosti 
mlchánl 

funkce konstantních 
otáček během zatíženi 

pozvo lný rozběh
s oft start 

kont rolní e lektronika 
motoru udržuje 
konstantní otá.čky 
i během zatížení 

, 

MICHADLA 

míchadlo stavebních směsí, dvoumetlové, 1800W 

pevné držadlo 
s kovovou konstrukcí 

funkce .. auto-stop c.arbon brush„ 
automa ticky vypne chod míchadla 
v případi opotřében1 uhllkó 

regulátorem otáček 
lze plynule měnit 

otáčky vzhledem 
k povaze míchaného 
materiálu 

funkce pozvolného náběhu otáček Lsoft 
start .. ) a protiběžné otáčení metel zamezují 
vystřiknuti míchané směsi z nádoby 

d íky dvoumetlovému systému l ze 
míchat větší objemy směsi (< 90 litrů) 

Míchadlo je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. 
malty, omítky. lepidla. dále barev a laků, Součástí míchadla 
je regulátor pro přizpůsobení oláček vzhledem k viskozitě 
míchané směsi. Míchadlo je dvourychlostní. Elektronicky 
regulovaný start zabraňuje vystříknutí míchané hmoty 
a zvyšuje bezpečnost práce. Elektromotor je vybaven koni rolní 
elektronikou, která zaručuje konstantní olllčky během většího 
zatržení, což umožňuje rovnoměrné promkháni směsi. 

rfJ ti1 BI Dl 
napětí/frekvence 

příkon 

dva rychlostní stupně 
1. rychlostní stupeň (bez zatížení) 
2. rychlostn í stu peň (bez zatížení! 
pomalý rozběh (soft start) 
regulace otáček 
konstantní otáčky během zatížení 
ochrana proti přetížení 
velikost závitu vřetena přístroje 

velikost závitu míchací metly 
J!.liiměr míchacího koše 
délka míchací metly 
hmotnost/objem míchané směsi 
extra 
hmotnost 
objednacl f!lsto 

ceni bei OPH/s DPH 

230V/50Hz 
1600W 
ano 
180-380/min 
300-650/min 
ano 
ano 
ano 
ano 
M14 
M14 

140mm 
600mm 
25-80kg 

4,5kg 

8890601 
2/3 e 
2471,07 2 990,-
8890601P náhradní metla, 0 140x600mm 
8890601C uhlíky náhradní, 2ks 

Ovoumetlové míchadlo je určeno k rozmícháni a přípravě 
s tavebních hmot jako např. malty. omítky, spárovací hmoty, dále 
např. barev a laků, která neobsahují organická rozpouštědla (např. 

aceton). Ovoumetlové míchadlo vylepšuje a zrychluje práci oproti 
jednoduchému. protože nepoužívá vyšší otáčky. při kterých může 
poklesnout kvalita míchání, ale díky použití dvou metel efektivněji 
a rychle ji míchá směsi . Melly s opačným směrem otáčeni vůči sobě 
také zamezuji otáčeni nádoby s míchanou směsi a ulehčují práci. 

rfJ ti1 BI Ill 
230V/50Hz 
1800W 
ano 
150-350/min 
350-600/min 
ano 
ano 
ano 
ano 

120mm 
600mm 
< 901 
napájecí kabel 3,8m 
8,1 kg 

8890610 
.... , ..• 
3 876,03 
8890610A 
8890610B 
8890610C 

4 690,-
metla náhradn í, levá 
metla náhradn í, pravá 
uhlíky náhradní, 2ks 
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VRTACI A SEKACI KLADIVA 

■ PROFI Nástroje této 
EXTOL INDUSTRIAL třídy jsou 
v provedení určeném k náročným 
nebo častým činnostem řemeslní

ku, prostě všude tam, kde je 
potřeba delší výdrže. Kladiva jsou 
konstruované pro větší zátěž 
a proto mají parametry, které tuto 
činnost umožňují: o odpružená antivibrační rukojeť 

O váhový střed neunaví uživatele 
oproti těžkým konkurenčním 

typům 

O skvělá ergonomie a vyvážení 
stroje pro snazší manipulaci 

O extra odolné cementované 
převody díky užití špičkových 

materiálu [ocel legovaná chromem, 
vanadem, niklem a titanem) 

STRANA 82 

Zásadním rozdílem, který odlišují vrtací a sekací kla
diva od běžných příklepových vrtaček, je konstrukce 

elektropneumatického příklepu , která poskytuje oproti 
mechanickému ve vrtačkách trojnásobný výkon při třeti
novém požadavku na tlak vyvinutý uživatelem. 

Zejména malá a střední kladiva však mohou úspěšně 
nahrazovat funkci vrtačky a díky své váze a skvělým výko
num je s nimi možno pracovat i nad hlavou. 

O spolehlivý, výkonný motor 
s odolným vinutím z nejčistší 
měd i o prachotěsná úprava spínače 

o ultra ohebný kabel 

O zámek sekáče k zafixování 
nastavené polohy 

■ ŘEMESLO Přestože 
EXTOL PREMIUM vzhledem 
k zaměření tohoto katalog u 
nezařazujeme do nabídky profesio
nální těžká kladiva, mile Vás 
překvapí, že parametry modelů 
v této střední kategorii se prakticky 
vyrovnají profesionální třídě. 
Nejsou konstruována pro dlouho-

dobou limitní zátěž, při správném 
používání však poskytují jedinečný 
výkon a komfort při vrtání a sekání. 
Díky dostupné pořizovací ceně tak 
přinášejí široké využití i tam, kde je 
investice do profesionálního stroje 
příliš vysoká. 

■ HOBBY Vrtací a sekací 
EXTOL CRAFT kladiva v hobby 
řadě Extol C raft jsou výbornými 
pomocníky při krátkých a nárazo
vých pracích, ideální pro chataře, 
kutily a malé domácí projekty. Díky 
elektropneumatickém u příklepu je 
vhodné také jejich užit í při vrtání do 
panelu a betonu, jako dostupná 
náhrada za běžnou domácí vrtačku 
s vřetenovým příklepem, která 
v této disciplíně velmi trpí. 



kladivo vrtací a sekací, ant ivibrační systém, 
SDS MAX, 9J 

kladivo se automaticky 
vypne. pokud jsou 
opotřebované uhlíky 

kla divo je 
vybaveno 
12s tupňovým 
zámkem sekáče 
držící sekáč pfi 
seká nf ve stej n• 
poloze 

světelná signalizace při 
zapnutí do sítě a varování, 
když se opotřebují uhl íky 

nezávislá &stupňová regulace 
otáček a příklepů a systém 
stálého udržování otáček 

prachotěsný vypínač 

kladivo je vybaveno 
12stupňovým 
zámkem sekáče 
držící sekáč při 
sekání ve s tejné 
poloze 

. 
$ C. . 

• ' :=:-1f#,:--r 

Výkonné vrtací a sekací ktadivo určené pro práce se stavebními 
materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen, 

f3IíiH rfJ ~ li Dl□ 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 11 OOW 

otáčky 300-720/ min 

počet příklepů 2000-4200/min 

úchyt SOS-MAX 

síla úderu 9J 

max. vykružCN.dozdiva 90mm 

max. vrtání do betonu 32mm 

optim. vrtání do betonu 16-28mm 

extra prokluzová spoj ka 

v kufru ano 

hmotnost 6kg 

objednad f lsto 8790100 
.. , ..• 

cena bez DPH/s DPH 4 123,97 4 990,-
náhradní uhlíky 8790100C I redukce z SDS MAX kladiva na SDS PLUS 

r=lr.:l 
t=lt::l 

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA 

kladivo vrtací a sekací, antivibrační systém, 
SDS MAX, 14J 

antivibrační systém 
snižuje vibrace 
a únavu při práci 

světelná signalizace při 

z apnutí do sítě a varování, 
když se opotřeb ují uhlíky 

nezávis lá &stupňová regulace 
otáček a příklepů a systém 
stálého udržování otáček 

kladivo se a utomaticky 
vypne, pokudjsou 
opotřebované uhliky 

antivibrační systé m 
snižuje vibrace 
a únavu při práci 

prachotěsný 
vypínač 

---

Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro práce se stavebními 
materiály jako jsou cihly. beton nebo kámen. 

230V/50Hz 

1350W 

250-500/min 

1900-3000/ min 

SOS-MAX 

14J 

120mm 

48mm 

22-40mm 

prokluzová spojka 

7,4kg 

8790101 .., ..• 
7 099,17 

8790101C 

8 590,-

obj.i:. 

8801591 
popis 

200mm 
bu DPH 

3/10 272.73 
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VRTACI A SEKACI KLADIVA 

kladivo vrtací, antivibrační systém, 
SDS plus, 7J 

kladivo se automaticky 
vypne, pokud jsou 
opotřebované uhlíky 

kladivo je 
vybaveno 
12slupňovým 

zámkem sekáče 
držící sekáč při 
sekáni ve stejné 
poloze 

nezávislá 6stupňová 
regula ce otáček 
a příklepů a systém 
s tálého udržováni 
otáček 

světelná signalizace pfi 
zapnuti do sfti a varováni, 
kdyf se opotřebují uhlíky 

Výkonné vrtací a sekac1 kladivo určené pro prác~ se stavebními 
materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. 

~IIl()t'fJC)]IIDI□ I 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 1020W 

otáčky 300-720/min 

počet příklep~ 1950-4100/min 

úchyt SDS plus 

síla úderu 7J 

max. vykružov.dozdiva 90mm 

max. vrtání do betonu 30mm 

optim. vrtání do betonu 12-22mm 

extra prokluzová spojka 

příslušenství 

v kufru ano 

hmotnost 5,7kg 

objednacf lísto 8790200 
2/& • 

cena bez DPH/s DPH 4454,55 5 390,-
náhradní uhlíky 8790200C 
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- kl adivo vrtací SDS plus, 3,4J 

antivibračni systém 
snižuje vibrace 
a únavu pfi práci 

~ - prachotěsný 
vypínač kladivo je vybaveno zAmkem 

sekáče, kter ý udržuje sekáč 
při seká ní ve s tejné poloze 

Praktické vrtací kladivo určtnt na vrtání do zdiva a betonu, sekáni 
do pórobetonu a zdiva a osekávání omítek či obkladQ. 

230V/50Hz 

1050W 

0-920/min 

0-5100/min 

SDS plus 

3,4J 

30mm 

32mm 

13mm 

prokluzová spojka 

3x vrták, 2x sekáč 

ano 

3,6kg 

8890250 
2/& • 

2355,37 2 850,-
8890250C 



napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

počet příklep~ 

úchyt 

síla úderu 

I kladivo vrtací, SOS plus, 4J 

Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro práce se stavebními 
materiály jako jsou cihly, beton, kámen a dřevo. Díky třem 
nastavitelným funkcím umožňuje vrtání s příklepem nebo bez 
pfiklepu a sekant 

f3DliiH□ 
230V/50Hz 
1250W 

0-800/min 

0-3900/min 

SOS plus 

4J 

max. vrtání do dřeva 40mm 

max. vrtání do betonu 30mm 

max. vrtání do oceli 13mm 

extra prokluzová spojka 

příslušenství sklíčidlová redukce, 3x vrták, 2x sekáč 

v kufru ano 

hmotnost 5,0kg 

objednad flsto 8890210 
2/4 • 

cena bez DPH/s DPH 2 801,65 3 390,-
náhradní uhlíky 8890210C 

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA 

I kladivo vrtací, SOS plus, 5,5J 

odpružená rukojeť 
snižuje vibrace 
a únavu při práci 

kladivo je vybaveno zámkem 
sekáče, který udržuje sekáč 
p1i sekáni ve stejné poloze 

Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro vrlání do betonu 
a zdiva, lehké sekání do zdiva a betonu a osekávání obkladů 
či omítek. 

f3DliiH~□ 
230V/50Hz 
1500W 

800/min 

4200/min 

SOS plus 

5,5J 
40mm 

32mm 

13mm 

prokluzová spojka 

3x vrták, 2x sekáč 

ano 

5,5kg 

8890207 
2/4 e 
3181,82 3 850,-
8890207C 

odprufená 
rukojeť snižuje 
vibrace 
a únavu při 
práci 
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VRTACI A SEKACI KLADIVA 

I kladivo vrtací, SDS plus, 6J 

robustní kryt převodG z odlehčení 
vysokotlaké magnéziove slitiny 
prodlu!uje f ivotnost stroje a l6pe 
odvád í teplo 

důmyslné sklíčidlo 
SOS-plus nejen drží 
spolehlivi poutrvaný 
nástroj a umožňuje 
jeho rychlou výměnu, 
ale dává i možnost 
nastavení sekáče pod 
úh lem - pro sekání 
šikmých spár apod . 

SOS MAX sklfčidlo 
zaruluje opti m6lnf 
přenos síly 
a umožňuje rychlé 
vrtání otvorů 
o velkých průměrech 

Vrtací kladivo je určeno pro práce se s tavebními materiály 
jako jsou cihly, beton, kámen a dřevo. Díky třem nastavitelným 
funkcím umožňuje vrU.ní s příklepem, bez příklepu a sekání. 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

počet příklep,'., 

úchyt 

síla úderu 

f3fllH□ 
230V/50Hz 

1100W 

750/min 

2650/min 

SDS-plus 

6J 

max. vrlání do dřeva 40mm 

max. vrtání do betonu 30mm 

max. v r tání do oceli 13mm 

extra prokluzová spojka 

příslušenství 3x vrták, 2x sekáč 

v kufru ano 

hmotnost 

objednacl t (slo 

5,5kg 

8890206 
.. / ..• 

cena bez DPH/s DPH 3 297,52 3 990,-
náhradní uhlíky 8890206C 

, . . . 
" / ~ I ' 

~ ,i• ...... ..-..r...L .. -.~- --

STRANA 86 

kladivo vrtací a sekací, SDS MAX, 10J 

celoodpružená rukojeť 
snižuje vibrace a únavu 
při práci 

vertikální uloženi 
motoru dilá z tohoto 
kladiva jedinečně 
kompakt nf nAstroj 

~ 

robustní kryt p řevodů 
z odlehčené vysokotlaké 
magnéziové slitiny 
prodlužuje životnost 
stroje a lépe odvádí teplo 

Výkonné vr tací a sekací kladivo určené pro vrtá nf 
do betonu a zdiva, těžší sekání do zdiva. Velká 
síla úderu zaji šfuje vysoký vr tací a sekací výkon. 

f3fllH□ 
230V/50Hz 
1250W 

450/min 

2800/min 

SDS-MAX 

10J 

40mm 

prokluzová spojka 

3x vrták, 2x sekáč 

ano 

6,8kg 

8890101 
2/& • 

4537,19 5 490,-
8890101C 

-:,,-r-

celoodpružená 
rukojeť snižuje 
únavu při práci 



a kladivo vrtací, SDS plus, 2,SJ 

Lehké kladivo určené pro vrtání do stavebních materiálů 

jako jsou beton. kamen. cihly, dřevo a kov. a také pro sekáni 
do stavebních materiálů jako cihel. pórobetonu apod, 

(301HH□ 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 800W 

otáčky 0-1 050/min 

počet příklep~ 0-4700/min 

úchyt SOS plus 

sila úderu 2,5J 

max. vr tání do dřeva 32mm 

max. vrtání do betonu 26mm 

max. vrtání do oceli 13mm 

extr a _prokluzová s~ka 

příslušenství 

v kufru 

hmotnost 

objednacl tlslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

ano 

3,1kg 

401223 
2/4 • 
1 776,86 

401223C 

I 
1 
: 
' ' ' 

2 150,-

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA 

_. a kladivo vrtací, SDS plus, SJ 

• 

Vrtací a sekací kladivo určené pro vrtáni do betonu a zdiva, lehké 
a stfednt těžké sekiní do zdiva a betonu a osekáváni obkladů či 

omítek. 

230V/50Hz 

1050W 

900/min 

4000/min 

SOS plus 

5J 

40mm 

32mm 

13mm 

_prokluzová spojka 

3x vrták [8, 10, 12mm). 2x sekáč (plochý 250x20mm, špice 250mm) 

ano 

4,6kg 

401232 
2/3 e 
2024,79 2 450,-
401232C 
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UHLOVE BRUSKY 

■ PROFI Profesionální brusky Extol 
EXTOL INDUSTRIAL lndustrial jsou charakter istické 

hladkým chodem (dosaženým 
přesným zpracováním a uložením rotačních částí, 
samovyvažovacím i jednotkami na hř íde li a špičkovým i 
ložisky), vysokou odolností vůči prachu [použit ím 
prachotěsných vypínačů a ložisek, pancéřovaného vinutí 
motorů a dvojitého žebrování na mřížkách sání vzduchu) 
a stabilní obvodovou rychlostí kotouče u všech velikostí 
[dosaženou díky vysoce účinným převod um a dostateč
ným výkonovým rezervám motoru). 

Du ležitou vlastností našich profesionálních velkých 
brusek je funkce pomalého rozběhu, která brání 

nepříjemnému rázu a přetěžování proudových j ist i čů při 

spuštění stroje. 

■ ŘEMESLO Úhlové brusky v této kategor ii 
EXTOL PREMIUM j sou svými výkony a paramet ry 

velmi blízké br uskám profesio
nálním, liší se však použitými komponent y a nevyužívají 
některé špičkové technolog ie, kter é najdeme v profesio
nální řadě. 

kotouče 

k úhlovým 
bruskám: 
najdete na 
uvedených 
stránkách katalogu 
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diamantové 
str. 182 

řezné a brusné 
str. 186 

O Mezi jejich výj imečné parametry, které představují 
v této třídě nadstandard, patří kvalitní prachotěsná 

ložiska, .. pancéřované vinutí", prachotěsné vypínače, 

pojistný šroub na aretaci vřetene, pomalý rozběh do 
otáček a rychloupínací otočný kryt kotouče. 
Tyto stroje jsou ideální volbou pro krátkodobou, ale 
velkou zátěž, při níž nabízí vysoký výkon a solidní 
pracovní komfort. 

■ HOBBY Jednoručn í úhlové brusky Extol 
EXTOL CRAFT Craft výborně poslouží při 

řezech tenčích kovových 
a stavebních mater iá lů a jej ich kartáčování. Svým 
poctivým zpracováním a kvalitou materiálu představují 
špičku hobby segmentu . 

Zvažujete-li nákup brusky o průměru 150 mm č i 
větší, nebo se brusku chystáte vystavovat delší 

zátěži , většímu tlaku či velmi prašnému prostředí, 
doporučujeme zvolit vhodnější st roj z řady Extol 
Premium. 

rotační rašple 
str. 187 

lamelové 
str. 188 

rota ční kartáče 
str. 190 



mimořádně odolné 
převody z kvalitní 
oceli zaj isti dlouhou 
f ivotnos t stroje 

nap ětí/frekvence 

příkon 

pruměr kotouče 

závi t vřetene 

otáčky 

závi t rukojeti 

hmotnost 

objednací čisto 

cena bez DPH/s DPH 

náhr adní uhlíky 

b bruska úhlová, 115mm, 820W 

e panc6řovanévinutí a vysoký obsah 
stříbra v komutátoru zvyšuje odol nost 
brusky i při dlouhodobé zátěži 

____ _. 

~~ vynikajfd NSK 
kuličková! lofiska 
zajišťuji dlouhodobě 
dokonalý chod 
rotujících částí 

vynikající NSK 
kuli čková ložis ka 
zajišťují dlouhodobě 
dokonalý chod 
rotujících části 

Malá, praktická bruska určená pro řezací a brusné práce, 
odbrušování $vařovacích $vů apod„ Kompaktní rozměry 
umoiňují pohodlnou práci jednou rukou. 

230V/ 50Hz 

S20W 

115mm 

M1 4 

10500/min 

MS 

1,9kg 

8792004 
--/-- . 
1 231,40 1 490,-

S792004C 

vynikající NSK 
kuličkova ložiska 
zajišťují dlouhodobě 

dokonalý chod 
rotuj ících částí 

, , 

UHLOVE BRUSKY 

I bruska úhlová , 125mm, 1010W 

mimořádně odolné převody 
z kva litnl oceli zajisti 
dlouhou životnos t stroje 

panc&řovani vinuti a vysoký obsah 
střibra v komutátoru zvyš uje odolnost 
brusky i při dlouhodob6 d1těfi 

Malá, praktická bruska určená pro řezací a brusné práce, 
odbrušování svařovacích švů apod .. Kompaktní rozměry umožňují 

pohodlnou práci jednou rukou. 

230V/ 50Hz 

101 0W 

125mm 
M1 4 

11000/min 

MS 

2,1kg 

8792006 
2/4 • 
1 727,27 2 090,-

S792006C 

bruska úhlová s regulací rychlosti, 125mm, 
1400W 

můžete si snadno 
nastavit rychlost 
brusky, tak aby 
vyhovova la typu 
Vaši práce 

diky možnosti změny otič:ek, lze 
brusku použít také pro leštiní (unašeč 
a kotouč nejsou sou částí dodávky) 

napětí/frekven ce 230V/ 50Hz 

Malá a extrémně výkonná úhlová bruska určená pro řezací a brusné práce, 
odbrušováni svařovacích švU apod,., kterou lze díky regulaci otáček použít 
také pro leštění nebo pro speciální práce vyžadující změnu rychlosti otáčení 
kotouče. Kompaktní rozměry umo!ňují pohodlnou a snadnou prici i ve 
stísněném prostoru. 

Díky nastavitelné rychlosti mů!ete zač:lt práci při nižších rychlostech a jakmile 

příkon ---
průměr kotouče 

závit vřetene 

otáčky 

závit rukojeti 

hmotnost 

vidíte, že se materiál dobře řeže a kotouč se neblokuje v řezaném místě a ani objednacf t:fslo 
se nepřehřívá, rychlost zvýšíte. Naopak také platí. pokud máte problémy 
při práci, např. materiál není homogenní nebo se kotouč otáčí příliš rychle cena bez OPH/s OPH 
v suchém materiálu a vznikají vibrace, které zhoršuji povrchovou úpravu řezu, 
můžete otáčky snížit a mít větší kontrolu nad kvalitou a bezpečností práce. náhradní uhlíky 

1400W 

125mm 

M1 4 

2S50-9SOO/ min 

MS 

2,5kg 

8792014 
2/4 e 
1975,21 2 390,
S792014C 

STRANA89 



, , 

UHLOVE BRUSKY 

a bruska úhlová, 115mm, 750W 

štíhlejší 
souměrné 

ergonomické lešení 
jevhodn6 také pro 
leváky 

praktický tvar 
hlavy umožní 
odložit brusku „na 
záda"v jakémkoliv 
pracovnim prostředí 

a prodloužené tělo 
brusky usnadňuje 
drženi v ruce 

Malá. praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné 
práce, odbrušování $vařovacích švů apod. Kompaktní 
rozměry umoiňují pohodlnou práci jednou rukou. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

p říkon 750W 

~ ruměr kotouče 115mm 

závit vřetene M14 

otáčky 11000/min 

závit r ukojeti MS 

hmotnost 1,6kg 

ob jedna cf tís1o 8892021 
--/-- . 

cena bez DPH/s DPH 735,54 890,-
náhradní uhtíky 8892021C 

praktický tvar 
hlavy umožní 
odložit brusku •na 
záda" v jakémkoliv 
pracovním prostředí 

bez nástrojové 
nastaveni krytu 
kotouče 

Bruska určenfl na středně těžké řezací a brusné práce, řezání kamene. 
odbrušováni svárli apod., kterou lze díky regulaci otáček pou!lt také pro 
leštěni nebo pro speciální práce vyžadující změnu rychlosti otáčeni kotouče. 

Kompaktní rozměry umožňují pohodlnou a snadnou práci i ve stísněném 
prostoru. 

Díky nastavitelné rychlosti můžete učit práci při nižších rychlostech 
a jakmile vidíte, že se materiál dobře řeže a kotouč se neblokuje v řezaném 
místě a ani se nepřehřívá, rychlost zvýšíte. Naopak také platí. pokud máte 
problémy při práci, např. materiál není homogenní nebo se kotouč otáčí přltiš 
rychle v s uchém materiálu a vznikají vibrace, které zhoršuji povrchovou 
úpravu řezu. můžete otáčky snížit a mít vttši kontrolu nad kvalitou 
a bezpečnosti práce. 
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napětí/frekvence 

příkon 

průměr kotouče 

závit vřetene 

otá čky 
závit rukojet i 

hmotnost 

objednacf lfsto 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

a bruska úhlová, 125mm, 750W 

praktický Ivar souměrn6 
hlavy umožní ergonomické 
odložit brusku .na 
záda" v jakémkoli 
pracovním prostředí 

řešení je 
vhodné také 
pro leváky 

štíhlejší 
a prodloužené tělo 
brusky usnadňuje 
držení v ruce 

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, 
odbrušování $Vařovacich švů apod. Kompaktní rozměry umožňují 
pohodlnou práci jednou rukou. 

230V/50Hz 

750W 

125mm 

M14 

11000/min 

MS 

1,7kg 

8892022 
--/-- . 
818,18 990,-
8892022C 

• bruska úhlová s regulací rychlosti , 125mm, 850W 

díky důmyslné 
konstrukci je výměna 
uhlíků rychlá 
a jednoduchá 

230V/50Hz 

850W 

125mm 

M14 

2850-11000/min 

MS 

2,1kg 

8892014 

díky možnosti 
změny otá ček , lze 
brus ku použít také 
pro leš tinf (unašeč 
a kotouč nejsou 
souč,stí dodávky) 

můžete s i snadno 
nastavit rychlost 
brusky, tak aby 
vyhovovala typu Vaší 
práce 

3/8 e 
1 396,69 

8892014C 

1 690,-



praktický tvar 
hlavy umožní 

I bruska úhlová, 125mm, 850W 

souměrné ergonomické řešení 
je vhodné laké pro leváky 

odložit brusku „na 
záda" v jakémkoli 
pracovním prostředí 

napětí/frekvence 

příkon 

pruměr kotouče 

závi t vřetene 

otáčky 

závi t rukojeti 

hmotnost 

objednací čisto 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

praktický tvar 
hlavy umožní 
odložit brusku 
.na záda'" 
v jakémkoli 
pracovním 
prostředí 

napětí/frekvence 

příkon 

pruměr kotouče 

závi t vřetene 

otáčky 

závit rukojeti 

extr a 

hmotnost 

objednaci čfslo 

cena bez OPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

beznástrojové 
nastavení krytu 
kotouče 

díky dúmyslné 
konstr ukci 
je výměna 
uhlikú rychlá 
a jednoduchá 

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání 
kamene, odbrušování svárů apod. Kompaktní rozměry umožňují • 
pohodlnou a snadnou práci i ve stísněném prostoru, {!] _ 

230V/50Hz 

850W 

125mm 

M14 

11000/min 

MS 

2,2kg 

8892013 
3/8 • 

1 231,40 1 490,-
8892013C 

bruska úhlová, otočná rukojeť, 150mm, 1200W 

souměrné 
e rgonomické 
řešení je vhodné 
také pro leváky 

otočná rukoje( 
umofni nastaveni 
ideilnl pracovní 
polohy 

dlky důmyslné 

kons trukci je výměna 

uhlíků rychlá 
a je dnoduchá 

1111 Bruska určená na středně těžké řezací a brusné prilce. B řezáni kamene, odbrušování svárů apod. 

230V/50Hz 

1200W 

150mm 

M14 

8000/min 

M10 

otočná ru kojeť 

3,4kg 

8892018 
3/5 • 
1 644,63 1 990,-

8892018C 

' -- -
t,)(fOÍ • r•• , .. . . -

~ 
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UHLOVE BRUSKY 

bruska úhlová s pádlovým vypínačem, 125mm, 
900W 

pra ktický tvar hlavy umožni odložit 
brusku .. na záda" v jakémkoliv 
pracovnim prostředi 

pádlový vypínač 
zvyšuje bezpečnost 

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce. fezání 
kamene, odbrušování svárů apod. Kompaktní rozměry umožňuji 
pohodlnou a snadnou práci i ve sUsněném prostoru. Pádlový 
vypínač zvyšuje bezpečnost práce, protože jakmile pustíte brusku 
z ruky nebo Vám vypadne, okamžitě se automaticky vypne. 
Vypínač můžete držet v jakémkoliv místě těla brusky. 

230V/50Hz 

900W 

125mm 
M14 

11000/min 

MS 

2kg 

8892025 
3/8 e 
1 148,76 1 390,-

8892025C 

bruska úhlová, otočná rukojeť, 230mm, 2350W 

praktický tvar hlavy umožní odložit 
brusku „na záda· v jakémkoli 
pracovním prostředí 

otočná rukojeť umofnl 
nastavení ideiln1 
pracovní polohy 

diky důmyslné 
konstrukci je výmina 
uhlíků rychlá 
a jednoduchá 

soumě rné 
e rgonomické řešení 
je vhodné také pro 
leváky 

lil Bruska určeni na středně těžké řezaci a brusné práce, m řezání kamene. odbrušování svárů apod. 

230V/50Hz 

2350W 

230mm 

M14 

6000/ min 

M14 

otočná rukojeť 

6,0kg 

8892020 
21, e 
2 471,07 2 990,-
8892020C 
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UHLOVE BRUSKY 

I bruska úhlová, 115mm, 750W 
úzké tělo pro 
pohodlné držení 

------ mofnost nastavení 
rukojeti do tř( poloh 
uvilají praváci 
i leváci 

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce. 
odbrušování svařovacích švů apod. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 750W 

~ruměr kotouče 115mm 

závit vřeten e M14 

otáčky 11000/min 

závit rukojeti MS 

hmotnost 1,5kg 

ob jedna cf t(s1o 403114 
--/-- . 

cena bez DPH/s DPH 652,89 790,-
náhradní uhtíky 403114C 

- matice rychloupínací pro úhlové brusky 

obj,č, poe!!_ bez DPH S DPH 

8898050 M14, do 1000W, Sito 190.os 230,-
pro brusky 115-125mm, 0 těla: 49mm, 

0 dotyku: 42mm, tloušťka: 9mm, 

hmotnost: 60g 

I stojan na úhlovou brusku 115/125mm 

('~ ~ 

• 

„ lze připevnil 
úhlovou 
brusku se 
dvi1em 
rukojeti M6, 
MB, Ml O 

1 

obj.l. popis 

8888100 
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bu: OPH S DPH 

2/4 611,57 740,-

I bruska úhlová, 125mm, 900W 

úzké tělo pro 
pohodlné drfen1 

mofnosl nastaveni 
rukojeti do tff poloh 
uvítají praváci 
i leváci 

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce. 
odbrušování svařovacích švů apod. 

230V/50Hz 

900W 

125mm 

M14 

11000/min 

MS 

1,8kg 

403126 
3/6 • 
975,21 1 180,-
403126C 

matice rychloupínací pro úhlové brusky, click-nut 

il 
profesionálnf matice / 
M14 pro úhlové 
brusky, zajištuj ící 
snadnou výměnu 
kotoučů 

obj.i. popis b.i DPH S DPH 

8798050 M14, 5110 264.46 320,· 

pro brusky 115-230mm, 0 těla : 47mm, 

0 dotyku: 41mm, tloušťka: 13,5mm, 

hmotnost: 107g I stojan na úhlovou brusku 180/230mm 

Ill ✓.<iJť 

obj.l. popis bu:OPH SOPH 

8888110 3/6 867,77 1 050,-



...___ _ _ možnost nastaven1 
rukojeti do tří poloh 
uvítají praváci 
i leváci 

6zk6 tilo pro 
pohodlné držení 

napětí/frekvence 

příkon 

průměr kotou če 

závi t vřetene 

otáčky 

závit r ukojeti 

hmotnost 

objednací Uslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhrad ní uhlíky 

, , 

UHLOVE BRUSKY 

bruska úhlová s prodlouženou rukojetí, 125mm, 
1200W 

prodloužená rukojet 
pro pohodlné 
a bezpečné uchopení 

Spolehlivá bruska určená k řezání a broušení kovů, odbruš.ování 
svařovacích švů apod. 

230V/50Hz 

1200W 

125mm 
M1 4 

11000/min 

MS 

2,1kg 

403127 
3/6 • 
1 140,50 1 380,-

403127C 

. . . 
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-

napětí/frekvence 

příkon 

průměr kotouče 

otáčky 

příslušenství 

hmotnost 

objednati trsto 

cena bez DPH/ s DPH 

apli kační kotouč 

leštící kotouč 

I leštička karose rií, 140W 

součástí dodávky 
jsou dva návleky -
aplikační a leštící 

kotou č vykonává 
rotačně excentrický 
pohyb, který 
napodobuje pohyb 
ruky 

velká plocha kotouče 
o průmiru 240mm 
urychluje práci 

leštička karoserii je určena především k leštění karosérii 
vozidel do vysokého lesku, ale tak6 lodí, podlah, nábytku apod. 
s použitím příslušných lešticích past či emulzí. Leštička se používá 
s vyměnitelnými návleky navléknutými na kotouč leštičky. Kotouč 
vykonává rotačně excentrický pohyb, který napodobuje pohyb 
ruky, coi urychluje zapracování leštícího materiálu do leštěného 
povrchu a odstraňuje viditelné kontury kotouče na leštěném 
povrchu. Pro nanášení leštící hmoty na leštěný povrch se používá 
nanášecí (aplikační} návlek a pro leštění do finálního lesku se 
poufívá leMfcí návlek. 

230V/50Hz 

140W 

240mm 

3300/min - oscilační pohyb 

2 návleky: apli kační a leštící 

1,9kg 

403300 
2/4 e 
702,48 

10630 

10631 

850,-

• kotouče leštící, syntetická vlna, 2ks 

obj .č. 

10630 

10631 

popis bez DPH SOPH 

0 180-240mm, s12oe ••.11 120,-

návlek, pro aplikaci leštících vosků 

0 180-240mm. s12o e ••.11 120,-

návlek, pro leštění 
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nízká hmotnost 
leštičky činí práci 
příjemnější, 
elektronický systém 
udržování s tá lého 
výkonu zajišťuje 

stej ný výkon 
leštičky i při nízkých 
otáčkách a dovolí 
Vám pracovat stejně 
efektivně jako při 
vysokých otáčkách 

- leštička, 1400W 

leštička je vybavená 
snadným nastavenim 
otáček pomoci 
dotekových tlačítek 

~ - leštička orbitální, 600,w __ r--, 

ergonomická O rukojeť 
umožňuje snadno držet 
leštičku v libovolné poloze s digitálním displejem 

standardní velikost 
závitu vřetena M 14 
umožňuje instalaci 
i jiných kotoučů pro 
obroušeni povrchové 
úpravy 

součásti balení je leštic1 
kotouč z ovčího rouna 

I 

ergonomicklt O rukojeť 
umožňuje snadno držet 
leštičku v libovolné poloze 

leštička umožňuje 
nastavit 6 různých 
rychlostí leštinf 

souč,stí balení 
je leštící kotouč 
z ovčího rouna díky such6mu zipu lze na 

nosný kotouč uchytit lešticí 
kotouče i z jiného materiá lu 
se suchým zipem 

napětí/frekvence 

příkon 

pr~měr kotouče 

závi t vřetene 

otáčky 

excentricita 

extr a 

příslušenství 

hmotnost 

objednací c!lsto 

cena bez DPH/s DPH 

Leštička je určena k rychlému leštění 
zasucha např. automobilů, podlah. 
chromovaných povrchů, povrchové úpravy, 
voskovaní nebo odstraňováni vodního 
kamene. Díky silnému motoru je vhodná na 
těž ši lešticí práce, kde potřebujete více síly. 
Leštičku lze s použitím brusného papíru na 
nosném kotouči či jiným kotoučem použít 
také k odstranění povrchové úpravy např. 
barvy, laku, dltle rzi, patiny apod. J e také 
vybavena systémem pozvolného 
rozběhu a elektronickým systémem [!I 
udržováni stálého výkonu. 

llrfJBI 
230V/50Hz 

1400W 

180mm 

M14 

1300-3900/min 

elektro nická regulace rychlosti, pozvolný 

rozběh, systém udržování stálého výkonu 

leštící kotouč z ovčího rouna 

3,4kg 

8792500 
2/4 e 
2 057,85 2 490,-

nosič leštících kotouč~ 8792500A 

leštící kotouč 

náhradní uhlíky 

8892500B z ovčího rouna 

8792500C 

kotouče 
k leštičkám: 
najdete na 
uvedených 
stránkách katalogu 

nosiče lešt ících kotoučů 
str. 196 

Leštička je určena k leštění 
zasucha např. automobilů, 
podlah. chromovaných povrchů, 
povrchové úpravy. voskování nebo 
odstraňování vodního kamene. 
Leštičku lze s použitím brusného 
papíru na nosném kotouči či jiným 
kotoučem použít také k odstraněni 
povrchové úpravy např. barvy, 
laku, d8le rzi, patiny apod. Je také 
vybavena systémem pozvolného 
rozběhu a elektronickým systémem 
udržování s tálého výkonu. 

230V/50Hz 

1100W 

180mm 

M14 

1000-3000/min 

elektronická regulace rychlosti , pozvolný 

rozběh, systém udržování stálého výkonu 

leštící kotouč z ovčího rouna 

2,4kg 

8892500 
2/4 • 

1 644.63 

8892500A 

1 990,-
8892500B z ovčího rou na 

8892500C 

-
leštící kotouče 

str. 197 

pro každý typ práce 
si móžete vybrat 
vhodnou rukojeť z tři 
přiložených typú 

díky oscilačnimu pohybu 
kotouče nevzniká na 
leštin6m materiálu vysoká 
teplota a tření, které by 
mohly poškodit lak 

navrženému tvaru 
lze leštičku používat 
i bez rukojeti 

kotouč kromě rotace 
vykonává oscilačni pohyby 
napodobujíc1 pohyby ruky 
p?i ručním leltinf a proto 

----- s ní lze jednoduše odstranit 
"'hologramy" na laku 

leštička je vybavena nosným kotoučem 
s uchycením na suchý zip 

Orbit,tní leštička je určena zejména 
k leštění, konzervaci a ohttení laku 
karoserie vozidel bez použití vody a také 
k retušování drobnějších defektů ve vrstvě 
autolaku (např. k odstranění hlubších 
škrábanců, přestřiku, náletu asfallu 
z vozovek a zbytků hmyzu, obroušení 
mikrovrstvy zvětralého laku pro navrácení 
původní barvy, zabroušení a ošetření míst 
s korozí. odstranění mikrojemných mělkých 

rYh po mytí vozidla. hologramů apod.) 
s p<>užitím k tomu určených pěnových [!Ill-",.·~,,,. 
kotoučů a příslušné pasty nebo leštěnky. ~ 

llrfJDI @. 

230V/50Hz 

600W 

150mm 

1500-6800/min - oscilační pohyb 

8mm 

regu lace rychlosti , pozvolný rozběh, 

systém udržování stálého výkonu 

molitanový kotouč 

2,3kg 

8892510 
3/6 e 
1 975,21 

8892510A 

8892510C 

2 390,-

pěnové leštící kotouče 
str. 198 
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Specifickým typem brusek jsou 
brusky přímé, určené pro 

jemné broušení, řezání a graví
rování s nároky na detailní práci. 
Velkou variabilitu užití dává těmto 
bruskám široká škála výměnných 
rotačních nástrojů, mezi něž 
patří i ohebný nástavec, dovolující 
pohodlnou práci ve stísněných 
prostorech. 

Přímá bruska Extol 
Premium určená pro 

poloprofesionální práci la také 

STRANA 96 

některé modely hobby třídy) jsou 
vybaveny plynu lou elektronickou 
regulací otáček, která pomáhá 
dosáhnout optimální rychlosti 
broušení pro daný materiál. 

Brusky Extol jsou vybaveny 
kvali tními ložisky, spínači 

a převody se zvýšenou odolností 
proti prachu. Pouze profesionální 
bruska Extol lndustrial je však 
schopná odolávat i vysoce 
agresivnímu prachu, který vzniká 
při broušení sádrokartonu. 

nástavce k přímým 
bruskám: 
najdete na uvedených stránkách 
katalogu 

lamelové 
kotouče 
str. 189 

nástavce na 
přímou brusku 

str. 192 

karbidové 
frezy 

str. 201 
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I bruska přímá , 6mm, 500W 

s ilný SOOW motor 

větrací otvory 
odvádějí vzduch 
směrem od uživatele 

antivibrační gumový 
úchop snižuje 
množství vibraci 

Přímá bruska je určena k opracovávání větších částí kovu korundovými brusnými 
nástroji nebo karbidovými frézami se stopkou o průmiru 6mm. Jedná se např. 
o obrušování, vybru šování, odhrolování a frézování kovu. Brusku lze použít 
např. k ubrušování/frézování svárů, k zabrušování ostrých hran, vybrušování 
prorezlých nebo poškozených částí kovu, k broušení na špatně ptístupných 
místech, kde není možnY přistup s úhlovou bruskou apod. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 500W 

otáčky 28000/min 

úchyt 6mm 

hmotnost 1, 7kg 

objodnacrerslo 879221 O 
3/6 e 

cen•bozOPH/sOPH 1892,56 2 290,-
náhradní uhlíky 8792210C 

- bruska přímá s ohebným nástavcem, 130W I bruska přímá , 130W 

ohebný nástavec. dělá z této brusky precizní 
nástroj pro jemnou práci při maximalnim pohodlí 

díky ergonomickému tvaru 
a povrchovému zpracování se 
Vám bude bruska příjemně 
a pohodlně držet v ruce 

ohebný nástavec a stojánek, které jsou ~ 
součástí modelu 404116, dělají z této 
brusky precizní nástroj pro jemnou 
práci při maximálním pohodlí 

ergonomicky 
tvar pro 
broušeni 
s malou 
námahou díky 210ks příslušenství můžete s bruskou okamžitě 

začít brousit, řezat, leštit, vrtat, gravírovat, .. . Mail! bruska s řadou nástavců, určená k jemným gr avírovacím pracím, preciznímu 
opracování dřeva, kovu či plastů a práci ve stísněných prostorech. 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

úchyt 

příslušenství 

v kufru 

hmotnost 

objednaci ~lsto 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

Malá bruska urč:ena k jemným gravírovacím pracím, 
preciznímu opracováni dřeva, kovu či plastG a práci ve 
stísněných prostorech, Bohalá a kompletní sada příslušenství 
Vám umožni provádět jakoukoliv pr áci. 

rfJ□ 
230V/ 50Hz 

130W 

10000-30000/min 

1,6-2,3-3,2mm 

sada 210ks, ohebný nadstavec 

ano 

0,67kg 

8892201 
3/6 • 

1115,70 

8892201C 

1 350,-

t"~~ 
.. . . ,$§' ,. 

rfJ□ 
230V/50Hz 

130W 

8000-30000/min 

2,3-3,2mm 

sada 40ks, 0 dříků 3,2mm, 

ohebný nástavec a stojánek 14041161 

ano 

0,7kg 

404116 
3/10 e 
760,33 

404111C 

920,-

230V/50Hz 

130W 

8000-30000/min 

2,3-3,2mm 

sada 40ks, 0 dříků 3,2mm 

ano 

0,7kg 

404111 
3/10 e 
545,45 

404111C 

660,-
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I bruska přímá s transformátorem 

Malá bru5ka s řadou nástavců, určená k jemným gravírovacím 
pracím, preciznímu opracování dřeva, kovů či plastů a práci ve 
stísněných prostorech . 

napětí/frekvence 230V/50Hz/18V 
otáčky 0-22000/min 
úchyt 2,3-3,2mm 

příslušenství sada 39 ks, 0 dříku 2,3mm 

v kufru ano 

hmotnost 0,23kg 

objednaclUslo 404122 

cena bez DPH/$ DPH 

3/5 e 
900,83 1 090,-

I gravírka 

součástí dodávky je 
šablona pro gravírováni 
písmen a číslic 

pogumovaná úchopová 
část tlumivibrace p1i 
drženi a brání sklouzáváni 
prstů 

karbidový hro1 lz1 snadno vyjmout 
a pnpadn6 nabrousit 

e le ktronická 
regulace hloubky 
gravírováni 

design pera , tenká úchopová část 
a vyváženost umožňuje přirozené 
a přijemné uchopení pro snadnou, 
rychlou, neúnavnou a přesnou práci 

Mikrobodové elektrické gravírovací pero je určeno ke snadnému, 
rychlému a trvalému psaní. značení a tvorbě dekoračních prací do 
předmětů ze skla, plastu, dřeva. měkkých kovů, oceli atd. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 13W 
kadence úder~ 6000/min 

gravírovací hrot ka rbid wolframu 
pro materiály do tvrdosti 58HRC (dřevo, sklo, plast, měkké kovy, ocel, .. . ) 

el. regulace hloubky ano 

hmotnost 0,24kg 

objednacllfslo 404130 
3/10 e 

cen• bez DPH/s DPH 384,30 

náhradní hrot 2ks 404130A 

465,-



napětí/frekvence 

otáčky 

úchyt 

příslušenství 

v kufr u 

hmotnost 

objednaci čfslo 

cena bez OPH/s OPH 

404121A 

mini vrtačka/bruska s transformátorem 
v kufříku 

pěkný plastový kuf/J1k ve kterém 
je uložena bruska a veškeré 
příslušenství 

LEO d ioda osvětluje 
pracovní místo 

malá hmotnost, 
velikost a anatomicky 
tva rované tělo 
umožňuji příjemné 
držení a snadnou 
manipulaci při práci 

gumové plošky na s tranách 
brusky tlumí vibrace 
a chránf před vysmeknutím 
brusky z: ruky 

Minibruska/minivrlačkaje určena k jemnému broušení. 
odhrotování. frézování. gravírování, leštěni a k jemnému vrtání 
s pou:i:itim k tomu určených nástrojů. 

~□ 
230V/ 50Hz/18V DC 

15000/min 

3,2mm 

22ks, 0 dříku 3,2mm 

ano 

0,12kg 

404121 
3/10 e 
421,49 510,-
náhradní tr ansformátor 

• pistole nýtovací, elektrická, 400W 

olejové chlazeni 

napětí/frekvence 

příkon 

prtJměr nýttJ 

materiál nýtů 

nýtovací síla 

zdvih 

hmotnost 

objednacf eísto 

cena bez DPH/s DPH 

v, , 
PRIME BRUSKY 

- mini vrtačka/bruska s transformátorem 

Minibruska je určena k jemnému broušení, odhrotování, 
fré:iování, jemnému vrtání a gravírování. Nářadí umožňuje 
výměnu a montáž upínacích kleštin pro uchycení nástrojů 

s prúmirem stopky 2,3 nebo 3,2mm. Součástí balení je sada 
1 0kusů brusných a řezacích nistrojů a nástavců, 

230V/50Hz/12V 

12000/ min 

2,3-3,2mm 

10ks, 0 dříku 2,3 a 3,2mm 

0,1kg 

404120 
3/10 e 
351,24 425,-

230V/50Hz 

400W 

3,2-4,0-4,Smm 

hliník, měď, ocel, nerezová ocel 

8000N 

22mm 

2,3kg 

8794550 
2/4 e 
2851,24 3 450,-

spona na opasek 

Elektrická nýtovací pistole nalézá uplatnění všude kde je potřeba rychle, 
jednoduše 21 spolehlivě vytvořit nýtovan& spoje. Při pokrývačských pracích. při 
výrobě kovových konstrukcí, v automobilových dílnách apod. 

náhrad ni uhlíky 8794550C 

náhradní čelisti, 3ks 8794550A 
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STOLNÍ BRUSKY 

-- . 

Dvoukotoučové brusky Extol jsou vybave
ny výkonným, tichým a bezúdržbovým in

dukčním motorem, uloženým ve špičkových , 

prachotěsně zapouzdřených ložiskách. 
Brusky slouží pro pohodlné broušení, leště
ní, ostření, odhrotování a odrezování kovů , 
kuchyňských nástrojů či zahrad ního nářad í. 

Mezi kvalitní bezpečností prvky patří 
vypínač, chráněný před prachem 

a pryžové pod ložky tlumící vibrace. 

Výhodou je dvojice kotoučů pro hrubé 
a jemné broušení a beznástrojové 

nastavení dorazů materiálu a prvků ochrany 
proti j iskrám. 

STRANA 100 

bruska stolní dvoukotoučová s přímou bruskou, 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

prllm ěr kotoučů 

hrubost kotoučů 

příslušenství 

hmotnost 

objedn•cl t f sto 

120W malá bruska ideální pro použili 
ve stísněných pros to rách 

možnost 
pf išroubovi nf 
základny 
k pracovnímu 
s tolu 

plynulá 
regulace 
otáček 

Malá stolní bruska ie ideální pouliti v domácnosti, pro 
kutily i modeláře. Je určena pro drobné brousící práce 
a leštění. Přídavná ohebná hřídel umolňuje pouliti 
širokého výběru 3.2mm brusných a řezných tělísek 
určených k jemnému gravírování, preciznímu opracov!ni 
dfeva, plastu, kovu nebo skla. 

230V/50Hz 

120W 

600-9900/mín 

75mm 

P1 20, leštící 

ohebná hřídel 

2kg 

410112 
2/4 • 

cen• be? DPH/s DPH 1 231,40 1 490,-
br usný kotouč P1 20 41 01 12A 

leštící kotouč 41 01 12 B 

náhradní uhlíky 410112C 

ohebný nástavec 410112D 

nas taviteln, opirky 

bruska stolní s pomaloběžným kotoučem, 250W 

napětí/frekvence 

příkon 

otá čky 

prOměr kotoučů 

hrubost kotoučů 

extra 

hmotnost 

objednacf t f5lo 

cena bez DPH/s DPH 

brusný kotouč P80 

br usný kotouč P36 

poma lobižný kotouč ocenite tam, 
kde je nutn6 zabránit .. odkale nf" 
materii lu - nap ř. p ři broušení ostři 

Středně velkfl stolní b ruska vybavená pomaloběžným kotoučem 
pro brousfc: l práce, pfi nichž je důležité předejít přehřátí materiálu. 

230V/50Hz 

250W 

2950/ mín 

200x20x š.40mm. 150x12.7x š.20mm 

P36 & P80 

pomaloběžný kotouč, pomaloběžné otáčky 134/mín 

8.7kg 

410133 
2/4 e 
1 561.98 

410133A 

41 01336 

1 890,-



napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

průměr kotoučů 

hrubost koto učů 

extra 

hmotnost 

objednaci čisto 

• bruska stolní dvoukotoučová, 350W 

nastavitelné svitlo 
pro lepši osv6tleni 
brousící plochy 

Silná stolní bruska určená pro náročnější obráběni kovu. 

230V/50Hz 

350W 

2950/min 
150x12,7x š.20mm 

P36 & P80 

nastavitelné pracovní světlo 

9kg 

8892110 
2/4 e 

cen• bez DPH/s DPH 1 975,21 2 3 90 ,-
brusný kotouč P36 8892110-4A 

brusný kotouč P80 8892110-4B 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

průměr kotoučů 

hrubost koto učů 
hmotnost 

objednacf čisto 

cena bez OPH/s DPH 

brusný kotouč P36 

brusný kotouč P80 

bruska stolní dvoukotoučová, 150W 

Malá stolní bruska pro běžné kovoobráběci práce. Hravě také 
nabrousí všechny nástroje v dílně, domácnosti a zahradě. 

230V/50Hz 
150W 
2950/min 

125x12,7x š.16mm 

P36 & P80 
4,3kg 

41 0120 
2/4 • 
818,18 990,-
410120-12A 

410120-12B 

, 

STOLNIBRUSKY 

bruska stolní dvoukotoučová, 520W 

nastavitelné světlo 
pro lepš í osvětleni 
brousící plochy 

Velmi s ilná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu. 

230V/50Hz 

520W 

2950/min 
200x16x š.25mm 
P36 & P80 

nastavitelné pracovní světlo 

17kg 

8892120 
2/4 e 
3132,23 3 790,-
8892120-4A 
8892120-48 

• bruska stolní dvoukotoučová, 350W 

Silná stolni bruska určená pro nároč:nějš i obrábění kovu. 

230V/50Hz 
350W 

2950/min 

200x16x š.20mm 

P36 & P80 

10kg 

410130 
2/4 e 
1 561,98 
410130-1 2A 

410130-12B 

1 890,-

STRANA 101 



VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY 

Excentrické a vibrační brusky jsou určeny k brouše-
ní a leštění brousitel ných materiálu, jako jsou dřevo , 
barevné a lakované nátěry, kov apod. Odbr ušovaný 
materiál je odváděn do prachového zásobníku nebo 
přídavného odsávacího zařízení. Jejich společná výhoda 
spočívá ve specifickém pohybu brusné plochy, který při 
použití správného postupu na materiálu nezanechává 
viditelné stopy po broušení. V případě excentrických 
brusek je tento pohyb dvojitý a tím je efekt broušení 
znásoben, aniž by to zhoršilo kvalitu broušení. 

Pásové brusky jsou přístroje, které mezi ručními brus
kami dosahují nejrychlejšího odbrušování materiálu. Díky 
této schopnosti se výborně hodí k broušení větších ploch. 
Při broušení je nutné používat předepsané typy a hrubosti 
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brusných pásu a dodržovat také posloupnost v hrubosti 
broušení, která zaj istí dosažení žádaného vzhledu brou
šeného povrchu. 

Všechny brusky Extol určené pro dílenskou č i 
poloprofesionální práci (a také některé modely 

hobby třídy) jsou vybaveny plynulou elektronickou 
regulací otáček, kte rá pomáhá dosáhnout optimální 
rychlosti broušení pro daný materiál. 

f, Br~s~~ Ext_?l jsou vyba~:ny kvalitními l~žisky, 
sp1nac1 a prevody se zvysenou odolnost, proti 

prachu. 
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VIBRACNI A PASOVE BRUSKY 

- bruska vibrační 3v1, delta, 220W ~;-;:~-:~ I bruska vibrační, delta, 125W 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

brusná plocha 

brusný_pa"'pí-'---r 

hmotnost 

objednati Usto 

,-- bruska se při práci 
elegantně vede a drží 
dlani jedné ruky 

silná vrstva gumy na 
úchopové části tlumí 
vibrace a zvyšuje 
komfort při prác-i 

bruska je vybavena LED světlem 

pro osvětlení pracovního místa 

po odejmuti sběrného 
boxu na prach lze 
na koncovku brusky 
připojit průmyslový 

vysavač pro odsávání 
prachu 

zabudovan6 odsávání 
prachu a sběrný 
box na prach snižují 
prašnost při práci 

Vibrační bruska s uchycením brusného papíru na suchý zip je určena pro broušení 
dřeva a dřevěných materiálů, kovú a k zabrou$ení poškozených míst povrc-hové 
úpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použití vody. 
Na základnu brusky lze nainstalovat tři typy nástavců dle požadavku na dostupnost 
broušeného místa: 
1) CeU1 brusnb plocha:je určena k broušeni ploch. Na brusnou základnu lze dat 

brus.ný papír s jednou drsností nebo dvoudltný brusný papír s větší velikostí 
brus.něho zrna v před ni části pro obroušení a s menši velikos.ti zrna v za dni 
části pro zabroušeni. 

2) Nástavec trojúhelnik: pro broušení drážek a úzkých míst 
s většími plochami. např. boky prken v plotu ... 

3) Nástavec brusný prst: pro broušení úzkých ploch, kde není 
mofně broušení větším nástavcem a v místech, kde se není 
možné dostat kvůli velikosti brusky. 

BRUSNÉ PAPIRY B80397X NA STRANÉ 195 

230V/50Hz 

220W 

13000/min 

delta 148x85mm 

delta 148x85mm 

1,1kg 

8894002 
4/8 e 

cena bez DPH/s DPH 818,18 990,-
náhradní adaptéry 8894002A 

náhr. brusná základna 88940028 

náhradní uhlíky 8894002C, 2ks 

-

jednoduchý tvar brusky 
rozšiřuje možnosti jejího 
uchopeni a usnadňuje provádět 
přesné brusné práce na špatně 
přístupnjch mistech 

mofnos t připojení 

ods6vacfho zařizení 
snižuje prašnost při 
práci 

Jednoruční delta vibrační bruska je určena pro malé plochy 
a koutové broušení dřevěných materiálů, kovů, plastU, tmelll 
a laků. Dobře poslouH v obtížně přístupných místech jako např. 

broušení v rozích oken. broušení oblých povrchů a menších 
ploch .... Bruska není vhodná pro broušení sádrokartonu. 

230V/50Hz 
125W 

14000/min 

delta 140x97mm 

delta 140x97mm 

1kg 

407130 
3/5 e 
586,78 

407130C 

710,-

STRANA 103 



VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY 

STRANA 104 

a bruska vibračn í, 200W 

~-◄ rukoje! opatřená 
gumou 

hlintková základna odsávání pil in do 
sběrného boxu 

~ - elektronická 
regulace rychlosti 

upínaní papiru 
pomocí svorek nebo 
such6ho zipu 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

brusn!J,locha 
brusný papír 

hmotnost 

objednati trsto 

cena bez DPH/s OPH 

rfJ 
Dvou ruční výkonná bruska pro plošné a rohové broušen( plochých 
dřevěných materiálů, kovCt, plastů, tmelů a laků. Při broušeni si 
můžete upravit rychlost dle typu broušeného materiálu. Z důvodu 
delší životnosti má bruska pevnou kovovou základnu na kterou 
lze přichytit brusné papíry pomocí suchého zipu nebo svorkami. 
Čistý pracovní prostor za jišfuje integrovaný systém odsávání pilin 
do sběrného boxu. Horní strana rukojeti je pokryta gumou, která 
tlumí pienos vibrací pfi práci. 
Není vhodná pro broušen, sádrokartonu. 

230V/50Hz 
200W 

6000-13000/min 

182x90mm 
185x93mm, suchý zip 

2,2kg 

8894003 
2/4 e 
1 066,12 1 290,-

náhradní brusná deska 88940038 
uhlíky náhradní, 2ks 8894003C, 2ks 



napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

brusná plocha 

brusný papír 

hmotnost 

objednacl f lslo 

cena bez DPH/s DPH 

uhlíky náhradní 

R bruska vibrační, 150W 

---

snadn6 upínání 
brusných papírů 
o rozměrech 
230w93mm 

pro tuto brusku máme novou 
řadu brusných papírů se 
suchým zipem (242040-
242120), který výrazni 
zjednodušuji upevninf 
brusn6ho papíru 

masivní hliníkovi brusn6 
základna s uchycením brusniho 
papíru pomocí suchého zipu 
nebo svorek 

• -

Ovouručni bruska určena pro broušení dřeva a dřevěných 
materiálG, kovů a zabroušení poškozených míst povrchové 
úpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použití vody. 
Broušení je prováděno mikrojemnými vibracemi brusné 
základny kmitajíci o vysoké frekvenci, Bruska je vhodná pro 
broušení v místech s pravým úhlem, např. v rozích podlah 
a k finálnímu zbroušení jemných defektů na površích před 
nanášením povrchovb úpravy. Bruska není určena k broušení 
sádrokartonu a stavebnlch materiálů. 

230V/50Hz 

150W 

12000/min 

187x90mm 

230x93mm 

1kg 

407114 
3/6 • 

657,02 795,-
407114C 

v , , , 

VIBRACNI A PASOVE BRUSKY 

R brus ka vibračn í , 200W 

ergonomic·ká protiskluzová 
rukoje( s gumovjm povrchem pro 
pohodlnější a bezpečnijií práci 

bruska je vybavena 
integrovanjm systémem 
odsávání pi lin 

e rgonomická protiskluzová 
rukojeť s gumovým povrchem 
pro pohodlnější a bezpečnější 
práci 

bruska je vybavena 
integrovaným 
syst6mem ods6ván1 
pilin do sb ěrného 
boxu 

Ovouručnl bruska určena pro broušeni dřeva a dřevěných 
materiálů, kovů a zabroušeni poškozených mlst povrchové 
ůpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použili vody. 
Broušení je prováděno mikrojemnými vibracemi brusné 
základny kmitající o vysoké frekvenci. Bruska je vhodná pro 
broušení v místech s pravým úhlem, např. v rozích podlah 
a k finálnímu zbroušení jemných defektů na površích před 
nanHením povrchov, úpravy. Bruska není určena k broušení 
sádrokartonu a stavebních materiálů. 

230V/50Hz 

200W 

11000/min 

187x90mm 

230x93mm 

1,5kg 

4071 15 
3/6 • 
867,77 1 050,-
407115C 
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VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

prUměr kotouče 

excentricita 

extra 

hmotnost 

ob jedna cf ! (sto 

I brus ka exce ntr ická, 125mm, 430W 

orbitální 
(excentrické) pohyby 
kotouče zvyluj1 
efektivitu broušeni 

elektronická 
regulace otáček 

součástí dodávky jsou dva 
nosné kotouče brusných papírů 
o průměrech 125 a 150mm 

Excentrická bruska je vhodná k suchému broušení dřeva (např. 

obložení, nábytku, dveří, oken). kovu, umělé hmoty, tmelu, dále 
k obrušování nátěrů, koroze atd. a k leštění zasucha. Použití 
suchého zipu urychluje výměnu brusných papírů. 

230V/50Hz 
430W 

5000-13000/min 
125mm 

5mm 

su~--=z-"i '----
1,9kg 

407202 
3/6 e 

cena boz DPH/s DPH 1 033,06 

brusná zákl. 125mm 407202A 

brusná zákl. 150mm 

1 250,-

náhradní uhlíky 407202C 

STRANA 106 

brus ka excent rická, 125mm, 150mm, 450W 

mofnost sklopeníboč:nlho 

madla umožňuje broušení 
i v zúžených prostorech 

zabudované odsiváni prachu 
a sběrný box na prach 
odstraňují prašnost při práci 

výrobek je vybaven 
systémem automatické 
regulace otáček 
v závislosti na přítlaku. 

který zamezuje vzniku 
nežádoucích hlubokých 
rýh v broušeném 
materiá lu 

s ilná bruska s regulací otáček 
podle hrubosti brusného papíru 
a broušeného materiálu 

Excentrická bruska slouží pro práci především se dřevem, ale 
i kovem a plastem. Systém automatické kontroly otáček (Power 
Control System) brání poškození broušeného povrchu. Bruska není 
určena pro práci se sádrokartonem. 

li 
230V/50Hz 
450W 

4000-13000/min 
125 a 150mm 

3mm 

su~zip 

2,6kg 

8894202 
3/5 e 
1 561,98 1 890,-
8894202M 

8894202V 



I bruska pásová, 900W 

díky svému podlouhlému 
tvaru a malým rozměrům 
se s bruskou snadno 
manipuluje 

s ilný výkon motoru 1010W, 
možnost nastaveni rychlosti 
brusného p6su a možnost 
připevnění k pracovnímu stolu 
umožňuje univerzální použití 
stroje 

rychloupínací 
systém pro 
snadnou 
vým6nu pásu 

Pásová bruska je ideální pro rychlé a účinné broušení 
nejrůznějších povrchů, jako je dřevo, plast nebo kov. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 900W 

regulace rycht. pásu ano 

rychl.pásunaprázdno 150-360 mimin 

brusný pás 533x75mm 

brusná plocha 160x75mm 

extra 

příslušenství 

hmotnost 

objedn'1tf líslo 

3,6kg 

8894305 
3/6 e 

con>btzOPH/sOPH 2024,79 2 450,-
náhradní uhlíky 8894305C 

náhradní řemen 

v , , , 

VIBRACNI A PASOVE BRUSKY 

I bruska pásová, 1010W 

bruska je vybavena integrovaným 
systémem odsávání pilin do 
sběrného vaku 

nízký profil 
a zasouvad kryl 
před nf části p6su 
dovoluje broušení 
ve stísněných 
prostorech 

díky praktickým 
svorkám v dodavce 
můžete brusku 
připevnit na pracovní 
desku p6sem vzhlíru 

připojením sběrného 

vaku nebo vysavače 
udržíte pracovní 
místo čistější 

Pásová bruska je ideální pro rychlé a velmi účinné broušení 
nejrůznějších povrchů, jako je dřevo, plast nebo kov. 

230V/50Hz 

1010W 

ano 

120-360m/min 

533x75mm 

170x75mm 

sklápěcí přední kryt 

2x svorka 

3,5kg 

8894300 
3/6 e 
1 537,19 1 860,-
8894300C 

88943000 
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VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY 

I bruska na sádrokarton, 225mm, 600W 

speciální stojánek na konci brusky, 
který zabraňuje poškození hadice, 
dovoluje brusku jednoduše opřlt o zed 
při přerušenfprice 

snadná a rychlá výměna brusného 
papíru díky uchyceni na suchý zip 

--+--- regulace otáček za provozu pro 
optimalizaci brusného výkonu 
vzhledem k použité hrubosti papíru 
a obrušovaného materiálu 

možnost manuální regulace intenzity 
odsáváni prachu na koncovce hadice pro 
šetrné broušeni křehkých či mikkých 
povrchů, aby nedošlo kod lupovánf 
povrchové úpravy intenzivním odsáváním 

pohyblivé spojení 
rukojeti s motorem 

r-+-- umožňuje pohodlně 
brousit s trop i zdi 

pro přepravu můžete brusku 
jednoduše složit na polovinu 
a uložit do kufru, který ji ochrini 
pled poškozením pfi dopravě 

ergonomický tvar. nízká 
hmotnost a prodlužovací 
leleskopická lrubice (rukojeť) 
pro snadnou práci ve výškách 
i ze žebříku či lešení 

Bruska na ddrokarton je určena k broušení povrchu zdí a stropů 

uvnilf i vn! suchých staveb za účelem napf. zabroušeni zatmelených 
s.ádrokartonových desek, zahlazeni míst s oloupaným nátěrem, 

odstranění zbytků tapet a lepidla na zdech atd. Brusku je nutno 
používat spolu s průmyslovým vysavačem. 

papíry brusné v· sek, suchý zip, bal. 
10ks 

obj,t. poe!.!._ 

8803592 225mm, PóO 
8803593 225mm, PSO 
8803594 225mm, Pl OO 

b•z DPH 

S/20. 243,80 

S/20. 243,80 

S/20. 243,80 

rf.J□II 
napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon óOOW 
otáčky ó00-1500/min 
0 kotouče 215mm 
0 brusného papíru 225mm 
délka 1,1-1,ó5m 

SDPH 

295,-
295,-
295,-

příslušenství brusný papír, 2x adaptér pro hadici, hadice 4m 
hmotnost 3,5kg 

objednad l ísto 8894210 
--/--. 

cena bez DPH/s DPH 3 429,75 4 150,-
8894210A nosič brusných výseků 215mm 
8894210B ochranný kartáč 
8894210C náhradní uhlíky 
8894210E prod lužovací trubka 
8894210F hadice s 3 adaptéry 
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I papíry brusné, bal. 10ks 

8 olvorll, vhodné pro 4071 15. suchý zip, bal. 10ks 
obj.č. popis bezOPH SOPH 

242040 93x190mm, P40 10/30 . 56,20 68,-
242060 93x190mm, P60 t0/30 e 56,20 68 · • 
242080 93x190mm, P80 10/30 . 56,20 68,-
242100 93x190mm, PlOO t0/30 . 56,20 68 · • 
242120 93x190mm, P120 10/30 . 56,20 68,-
8 otvorů, TYP BLACK/DECKER. bal. 10ks 
obj.I. e!e!.!_ btz DPH SDPH 

243040 93x230mm, P40 10/30. 10,25 85 · ' 
243060 93x230mm, P60 10/30. 10,25 85 · ' 
243080 93x230mm P80 10/30. 10,25 85,-
243100 93x230mm P100 10/30. 10,25 85,-
243120 93x230mm. P120 10/30. 10,25 85,-

10 otvorů, bal. 10ks 
obj .č. popi& bez DPH SOPH 

244040 115x280mm, P40 t0/30 e 95,04 115 • • 
244060 115x280mm, PóO t0/30 . 95,04 115,-
244080 115x280mm, PBO t0/30 . 95,04 115,-
244100 115x280mm, Pl OO t0/30 . 95,04 115,-
244120 115x280mm, P120 10/30 . 95,04 115,-

papíry brusné výsek, suchý zip, bal. 
10ks 

• • • • 
• • •• 

8 otvor U v kružnici 65mm. pro 8894202 a 407202 
obj .č. popis bez DPH 

8803561 125mm. P40 tOISO e 46,28 

8803562 125mm, P60 tO/SO e 42.15 

8803563 125mm. P80 10/SO e 38,84 

8803564 125mm, PlOO tO/so e 38,84 

8803565 125mm. P120 t0/5o e 38,84 

8803566 125mm. P150 10/50 . 38,84 

8803567 125mm, P180 10/so e 38,84 

8803568 125mm, P240 1015o e 38,84 

8 otvorU v kružnici 65mm. pro 8894202 
obj.I. popis bez DPH 

8803581 150mm, P40 10/50 . 72.73 

8803582 150mm, P60 t0/5o e 68.60 

8803583 150mm, P80 10/50 . 6-4,46 

8803584 150mm, PlOO 1015o e 64,46 

8803585 150mm, P120 t0/5o e 64,46 

SDPH 

56,-

51 • • 
47 • • 
47,-
47,-
47,-
47,-
47,-

SOPH 

88,-

83 • • 
78,-
78-• 
78-• 

plátna brusná nekonečný pás, bal. 
Jks 

o~.t. popis btz DPH SOPH 

8803504 75x457mm, P 40 5/2oe 125,62 152 • • 
8803506 75x457mm, P 60 5120• 117,36 142 • • 
8803508 75x457mm, P80 S/2oe l14,0S 138 -• 
8803510 75x457mm. PlOO s12oe 114,05 138,-
8803512 75x457mm. Pl 20 s120• 114.05 138,-

obj .č. popis bez DPH SDPH 

8803524 75x533mm, P40 5/2oe 133,06 161 · • 
8803526 75x533mm, PóO 5/2oe 129,75 157,-
8803528 75x533mm, PSO s12oe 125,62 152,-
8803530 75x533mm, PlOO s120• 125,62 152 • • 
8803532 75x533mm. P1 20 5/20e 125,62 152,-

. papíry brusné delta, bal. 10ks 

obj.t. popis bez DPH SOPH 

245040 97x140mm, P40 10/30 . 70.25 85,-
245060 97x140mm. PóO 10/30 . 70.25 85,-
245080 97x140mm. P80 t0/30 . 70.25 85,-
245100 97x140mm, P100 t0/30 . 70.25 85 · • 
245120 97x140mm. P1 20 t0/30 e 70.25 85,-
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VIBRACNI A PASOVE BRUSKY 
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MULTIFUNKCNI BRUSKY 

Multifunkční brusky v dnešní době zdomác
něly nejen v dílnách kutilů a domácnostech, 

ale i u stavebních fi rem a ve výrobních provo
zech. Tento pracovní nástroj svojí univerzálností, 
rychlostí, jednoduchou obsluhou i fortelně 
vykonanou prací, získal širokou oblibu v hobby 
i profesionální sféře. 

Multifunkční nástroje Extol mají 
regulaci otáček, funkci pomalého 

rozběhu (soft star t ) i systém regulace otáček, 

který zajišťuje stejné otáčky při vyšším 
zatížení lconstant powerl. 

Možnost dokoupení mnoha typů 
příslušenství umožňuje bezvadně 

zvládnout mnoho různých činnost í, které byly 
dříve častou doménou profesionálních 
dělníků nebo odborníků s mnohaletou praxí. 

v 

Skrabka, zanořovací list nebo delta držák na 
brusný papír zvládnou odvést snadný a preci
zní výkon, který j iný druh nářadí tak pohod lně 
nedokáže: 

v 

Skrabka j e určena např. pro odstraňová-
ní měkkého tmelu mezi obklady, 

seškrabávání tmelu nebo barvy. 

Zanořovací list se používá k prováděn í 
výřezů do dřeva a měkčích materiá lů ve 

špatně přístupných místech, v rozích ap. 

Delta brusná deska pro uchycení 
brusných li stů dovoluje provádět přesné 

brusné práce na špatně přístupných místech 
např. broušení v rozích oken, oblých povrchů aj. 

Jednotlivé nástroje k multifunkčn ím bruskám 
najdete na str. 204 

M U • .Y \ '>..R Jl 6 
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základní příslušenství multifunkčních 
brusek s rychloupínáním 
Multifunkční brusky s rychloupínáním umožňuji rychlou 
výměnu pouze otevřených nástrojů. Tento otevřený 
UNIVERSAL SYSTEM + QUICK INSTALL používá většina 

multifunkčních osci lačních strojů známých značek. 

škrabka je určena např. pro 
odstraňování mikkého tmelu 
mezi obklady, seškraboviní 
tmelu nebo barvy . .. 

....-- zanořovací list je určen pro prováděni 
výřezú do dřeva a měkčích materiálú 
ve špatni přistupných místech 
jako např. v roz1ch, v instalovaných 
kobercových lištách. do velkých ploch ... 

90mm 

zanoř-ovací list je určen 
pro provaděnfvýřezů do 
dřeva a mikčtch materii lů 
ve špatně přístupných 
místech jako např. v rozích, 
v instalovaných kobercových 
lištách. do velkých ploch ... 

80mm 

základní příslušenství multifunkčních 
brusek s rychloupínáním 
Na multi funkční brusky bez rychloupínání lze použít všechny 
nástroje od značky Extol všechny sady značky Extol i celou 
škálu různých nástrojů od většiny zná mých značek. 

škrabka je určena např. pro 
odstraňování měkkého tmelu 
mezi obklady, seškrabování 
tmelu nebo barvy ... 

bruska multifunkční, rychloupínací, 300W 

rychloupinací čel ist 

zajiiťuje snadnou 
beznástrojovou 
výměnu břitů 

90mm 

silný 300W motor 

regulátor otáček 
umožňuje nastavení 
otáček podle druhu 
řezaného materiálu 

Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, 
umělé hmoty, sádrokartonu a měkkých kovú {např. mědi, hliníku, nekalených 
hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení a seškrabávání menšíc:h 
ploch. Nářadí umo!ňuje provádět přesné práce na tělko přístupných místech iako 
např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 300W 

počet kmitu 15000-22000/m in 

výkon provozní 30 

hmotnost 1,2kg 

objednacl Usto 417225 
--/--. 

cena bez DPH/s DPH 1 231,40 1 490,-
náhradní uhlíky 417225C 



bruska multifunkč ní, rychloupínací, 400W 

možnosl připojeni 
odsávacího zařízeni snižuje 
prašnost p1i práci 

regulátor otáček umožňuje 
nastavení otáček podle 
druhu řezaného materiálu 

rychlouptnacf č,elist zajišťuje 

snadnou bezn,strojovou výminu 
bři tů a lze s ní použít jen nástroje 
vybavené universálním upínacím 
systémem „quick install'" 

mofno použit jen 
s příslušenstvím vybaveným 
univerzálním upínacím 
systémem .Quick instaU • 

v , 

MULTIFUNKCNI BRUSKY 

velmi s ilný 400W motor a elekt ronický systém 
udržování stálého výkonu zajiš(ují stálý výkon 
brusky i při nízkých otáčkách a dovolí Vám pracovat 
&tejně efektivně jako při vysokých otáčkách 

součástí dodávky je praktický 
kufr, který usnadni transport 
a ochrání přistroj 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

90mm 

příkon 

počet kmitu 

výkon provozní 

hmotnost 

objednací tlslo 

Céna bez OPH/s OPH 

400W 

15000-22000/min 
30 

1,5kg 

8894100 
3/5 e 
1 644,63 1 990,-Multifunkční oscitač:nf nářadí je určeno k řezinf a oddělování dřevěných materiálů, 

uměl~ hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů (např. mědi. hliníku, nekalených 
hřebiků, slitin měkkých kovů) dál e k rašplování. broušení a seškrabáváni menších 
ploch. Nářadí umožňuje provídět přesné práce na těžko přístupných místech jako 
např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod. 

náhradní uhlíky 8894100C 

nástavec na vysavač 8894100A 

I bruska mult ifunkčn í, 300W 

vybaveno systémem regulace otáček, který 
zajišťuje stejné otáčky i během většího zatížení 

delta bruska umožňuje prov.iidět přesn6 
brusné práce na špatně přístupných 

místech jako např. broušení v rozích oken, 
broušení oblých povrchů a menších ploch ... 

5ilný motor 300W 

Multifunkční oscitačni nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, (!] 
umělé hmoty. sádrokartonu a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených 
hřebíkU, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení a seškrabávání menších 
ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako 
např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 300W 

počet kmitu 15000-21000/min 

úhel oscilace (oboustr.) 3° 

hmotnost 1,1kg 

objednaci ~lsto 417220 
3/6 • 

cena bez DPH/s DPH 1 280,99 1 550,-
náhradní uhlíky 417220C 

bruska multifunkč ní, 250W 
vybaveno syst6mem regulace 
ot.iiček, který zajišťuje stejné 
otáčky i během většího zatížení 

delta bruska umožňuje provádět 
přesné brusné práce na špatně 
přístupných místech jako např. 
broušeni v rozích oken, broušení 
oblých povrchů a menš lch ploch .. . 

80mm 

s ilný motor 250W 

Je určeno k řezáni a oddělování dřevěných materiálů, umělé 
hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů {měď, hliník, nekalené 
hřebíky) dále k rašplování, broušení a seškrabávání menších 
ploch. 

230V/50Hz 

250W 

10000-21000/min 
30 

1,2kg 

417200 
--/--. 
983,47 1 190,-
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I nUžky na plech elektrické, 500W 

t 

Elektrické nůžky jsou určené k rychlému 
beztřískovému stříhání a vystřihávání plných 
i děrovaných ocelových plechů a plechů 
z nefelezných kovů. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 500W 

kroutící moment 6Nm 

max. ti. plechu (ocel 400N/mm'] 2,5mm 

max. ti. plechu (ocel 600N/mm' ] 2mm 

max. ti. plechu (ocel 800N/mm' ] 1,6mm 

max. ti. plechu (hliník 250N/mm2( 2,5mm 

počet zdvih~ 1200/min 

min. poloměr zakřivení 40mm 

hmotnost 2,5kg 

objednati flslo 8797202 
2/5 • 

cena be:z: DPH/s DPH 3 545,45 4 290,-
náhradní nože 2ks 87972028 

náhradní uhlíky 8797202C 

- razník náhradní s příslušenstvím 

o v 

NUZKY NA PLECH 

nUžky na plech, prostřihovačky elektrické, 500W 

napětí/frekvence 

příkon 

max. tl. plechu 
(uh líková ocel) 

max. tl. plechu 

ideální nástroj pro 
vystřihávaní komplikovaných 
tvarů z plechu nebo stříhání 
vlnitého plechu 

Elektrické nůžky jsou určeny k dělení plochého, 
vlnitého a lichoběžnikového plechu bez zkrouceni 
a deformace hran. Díky matrici otočné o 360° lze 
vystřihovat libovolné tvary. Součástí přístroje jsou 
drážky pro změření tloušfky plechu. 

230V/50Hz 

500W 

1,6mm 

(nerezová oceli 1,2mm 

max. tl. plechu hliník 2,5mm 

E_očet zdvih~ 2000/min 

hmotnost 1,6kg 

objednacl čisto 8797205 
2/3 • 

cena bez OPH/s DPH 3 297,52 3 990,-
náhradní r azník 87972058 

náhradní uhlíky 8797205C 

obj.č. popis b.e2 DPH 

87972058 matrice spodní .,. • 438.02 

s děrovací jehlou, pro 8797205 
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SVAROVACI INVERTORY 

-

ARC FORCE 
stabilizace zapáleného svařovacího oblouku v prúběhu 
sváření v závislosti na délce svařovacího oblouku. Pokud se 
elektroda lepí při zkrácení oblouku, invertor zvýší proud. 
V případě dlouhého oblouku invertor sníží proud, čímž se 
vytvoří čas na přiblížení elektrody k materiálu, aniž by 
oblouk zhas nul. 

ANTi STICK 
automatické snížení svařovacího proudu na minimum (cca 
10AI. pokud by došlo k přilepen í elektrody, čímž elektroda 
zchladne a lze j i pak snadno odtrhnout. 
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Oblast donedávna ■ PROFI 
EXTOL INDUSTRIAL vyhrazená profesioná lům 

dnes díky zlevnění 
a pokroku špičkových technologií sváření překroč i
la profesionální segment a stala se cenově dostup
nou v širším měřítku. Ačko li původn í transformáto
rové svářečky zůstávaj í zajímavé svou nízkou 
cenou, jsou dnes postupně vytlačovány lehč ím i , 

výkonnějšími a .. chytrými"' svářecími inver tory se 
stále atraktivnějš í pořizovací cenou. 

Svářecí (svařovac í) invertory j sou malé lehké svá
řečky, které přímo ze síťového napětí dokáží vyrobit 
napětí a proud o parametrech vhodných pro sva
řování. Celý proces je řízen elektronicky, takže je 
snadné říd it a upravovat výstupní hodnoty potřebné 
pro optimální průběh svařování. Svářec í invertory 
lze použít jako klasické svářeč ky M MA. nebo jako 
svářečky TIG. Zatímco pro svařování t ransfor máto
rovými svářečkami j sou vhodné rutilové elektrody, 
při práci s invertorem lze použít elektrody s libovol
ným obalem. 

Invertory Extol lndustrial jsou zařízen í 

prvotřídních paramet ru, které běžně najdete 
jen u podstatně dražších produktu. Ať se jedná 
o hodnoty svářecího proudu a zatěžovatele -
klíčového kritéria při výběru svářečky - nebo 
o bezchybný chod elektroniky a okamžitou citlivou 
reakci přídavných funkcí, tyto invertory hravě splní 
Vaše největ ší nároky. Přes své zařazen í do cenově 
dostupné střední řady dosahují úrovně 
profesionálních strojů. 

- .... -

II
HOT START 
usnadňuje zapálení oblouku tím, že dojde k počátečnímu 
automatickému navýšení zapalovacího proudu oproti púvodně 
nastavené hodnotě svářecího proudu. 

■ LIFT TIG lp ř i nastavení svařovací metody TIG) 
pro zapálení elektrického oblouku oddálením wolframové 
elektrody od povrchu svařovaného dílu. Tento zpúsobvýrazně 
přispívá k elektromagnetické kompatibilitě a snižuje na mini
mum výskyt wolframových vměstkú a opotřebení elektrody. 
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SVAROVACI INVERTORY 

I Invertor svařovací 160A Smart I Invertor svařovací 200A Smart 

vysoký pracovní cyklus (zatěž:ovatel) 
při teploti až: 40°C zajišCuje 
dlouhodobý nepřetržitý provoz i při 
vysokých teplotách prostředí 

obsahuje funkci automatické 
ochrany v případě podpětí, 
přepětí, přehřátí apod. 
V připadě aktivace ochrany 
dojde k rozsvícení výstrafné 
kontrolky na přednfm panelu 

Profesionální svařovací 
smart invertory E.xtot• 
lndustrial s počítačovým 
řízením jsou svařovací 
přistroje třetí generace 
pro MMA a TIG metodu 
svařování, v nichž je 

použita nejmodernější 
mikroprocesorová IGBT 
technologie. Invertory jsou 
vybaveny přehledným 
ovládacím panelem 
s displejem se zobrazenou 
nastavenou hodnotou 
svařovacího proudu a jsou 
velmi snadno ovladatelné. 
Díky sofistikované 
elektronice lze velmi jemnh 
nastavit sv8řeci proud 
s přesností na jednotky. 
Svařovací inver tory je 
také možno používat se 
speciálním svařovacím 
kabelem vybaveným 
hadicí pro připojení ke 
zdroji ochranného plynu 
argonu a TIG hořákem 
s wolframovou e lektrodou. 
Tato metoda je velice 
efektivní pro svařování 
nerezové oceli a oceli 
především, litiny, dále mědi, 
titanu a niklu. TIG svařovací 
kabely lze k i nvertorům 
dokoupit. Invertory jsou 
dodávány bez svafovackh 
kabelú. 

napětí/frekvence 

při sváření dochází 
k n ižšímu odstřiku 
materiálu ze svarové 
lázně a vytvoření 
kvalitního sváru 

11111111 
220-240V/50Hz 

svářecí proud 10-160A 

nap ětí na prázdno 62V-MMA, 62V-TIG 

max. efektivní napájecí proud 24A-MMA, 17A-TIG 

jištění při max. proudu 32A-MMA, 25A-TIG 

zatížitel při 40°C - 160A/40%, 135A/60%, 105A/100% 

prům. elektrod 1,6-4,0mm 

typ elektrod MMA lruti lové, bazické, INOX . ..), 

technologie 

konektor 

hmotnost 

objednacl čisto 

cena bez DPH/s DPH 

TIG (wolframové) s přídavným zařízením 

Hot Start, Are Force, Anti -Stick, Lill TIG 

rychlospoj ka 35-50 

4,5kg 

8796011 
2/3 e 
5 776,86 6 990,-

- kabely svařovací, sada 2ks 

a k odpojení výstupniho proudu 

11111111 
220-240V/50Hz 

10-200A 

63V-MMA, 63V-TIG 

26A-MMA, 17A-TIG 

32A-M MA, 25A-TIG 

_při 40°c - 200A/30%. 145A/60%. 110A/100% 

1,6-5,0mm 

MMA (rutilové. bazické, INOX ... ). 

TIG (wolframové! s přídavným zařízením 

Hot Start, Are Farce, Anti-Stick , Lill TIG 

rychlospojka 35-50 

4,5kg 

8796012 
2/3 e 
6 603,31 

zemnicí svorka svařovaciho 
kabelu má kontaktní části 
v měděném provedení spojené 
pleteným miděným páskem 

7 990,-

I hořák TIG 

rn 
a 

ob~t. 

8798222 
popis bez OPH S DPH 

25mm', 3m, 35-50, -+· • 1231.,0 1 490,
kleště 200A, pro svařování do 200A, 

obj.t. 

8798221 
p<>e!!_ t>.z DPH S DPH 

16mm', 3m, 35-50, -·/·· • 983.,1 1190,
kleště 200A, pro svařování do 160A, 

obj,C. _po.e.!!_ 

8798271 35-50, 4m kabel, ----

pro časté a dlouhodobé 
používáni ve 
znečištiných pros torách 
je invertor vybaven 
velkými rychlospojkam i 
pro svařovací kabely 
o velikosti 35-50 

rychlá dynamická 
odezva omezuje rázy 
způsobené kolísáním 
délky oblouku 
vzhledem k proud u 

konstantní výstupní 
svařovací proud 
kromě výše 
uvedených regulací 
pomáhá udržovat 
stabilnější svařovací 

oblouk 

btt DPH SOPH 

--/·- • 2 140,50 2 590 .-
3m gumový svařovací kabel s 200A 

mosaznými kleštěmi, 3m gumový 

zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 

3m gumový svařovací kabel s 200A 

mosaznými kleštěmi, 3m gumový 

zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 

5,5m hadice, max 200A, wolframová 

elektroda 0 2,4mm, keramická vložka 

0 11mm (velikost 71, G 1/4-
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SVAROVACI INVERTORY 

I inver tor svařovac í 120A invertor svařovací 160A 

konstantnfvýstupnf při sv.Henf dochizí 
vysoký pracovní 
cyklus {zatěžovatel) 
při teplotě až 4D' C 
zajišťuje dlouhodobý 
nepřetrfitý provoz i při 

vysokých teplotách 
prostředí 

díky malým rozmirům 
a nízké hmotnosti lze 
invertor přenášet dle 
potřeby na místo určení 

obsahuje funkci 
automatické ochrany 
v případě podpětí, 
přepětí. přehřáti 
apod. V případě 
aktivace ochrany 
dojde k rozsv(ceni 
výstražné kontrolky 
na předním pa nelu 
a k odpojení 
výstupního proudu 

při sváření dochází 
k nižšímu od stři ku 
materiálu ze svarové 
lázně a vytvořeni 
kvalitního sváru 

svařovacf proud k nižšímu odstřiku 
materiálu ze svarové 
lázně a vytvoření 
kvalitního sváru 

d íky malým rozměrům 
a nízké hmotn osl i lze 
invertory přená šet dle 
potřeby na místo určení 

obsahuje funkci automatické 
ochrany v případě podpětí, 
přepětí. přehřátí apod. 

konstantní 
výstupní 
svařovací 
proud 
kromě výše 
uvedených 
regulací 
pomáhá 
udržovat 
stabilnější 
svařovací 
oblouk 

rychlá dynamickj 
odezva omezuje rá zy 
způsobené kolísáním 
délky oblouku 
vzhledem k proudu 

V případě aktivace ochrany 
dojde k rozsvíceni výstražné 
kontrolky na předním panelu 
a k odpojeni výstup nf ho 
proudu 

Profesionální svařovací invertory Extot• Prem i um s počítačovým řízením jsou 
svařovací přístroje druhé generace pro MMA a TIG metodu svařování, v nichž 

Základní svařovací invertor Extot• Prem i um s počítačovým řízením 
je svařovací přístroj druhé generace pro MMA metodu svařování, 

je použita moderní mikroprocesorová IGBT technologie. Invertor je vybaven 
přehledným ovlidacim panelem s LED displejem se zobrazenou nastavenou 
hodnotou svařovaciho proudu a je velmi snadno ovladatelný. Diky sofistikované 
elektronice lze velmi jemn~ nastavit svái'ecí proud s přesnosti na jednotky amp~r. 
Svařovací invertor je také možno použivat se speciálním svařovacím kabelem 
vybaveným hadicí pro připojení ke zdroji ochranného plynu argonu a TIG hořákem 
s wolframovou elektrodou. Tato metoda je velice efektivní pro svařování nerezové 
oceli a ocelí především, litiny, dále mědi, titanu a niklu. Invertor je dodáván s kabely 
a základním příslušenstvím, takže můžete začít okamžitě svařovat. (!] ·· . [!l 

v nichž je použita moderní mikroprocesorová IGBT technologie. 
Na ptehledněm panelu s i můžete snadno nastavil pofadovaný 
proud pro práci. Invertor je dodáván s kabely a základním 
přlsluš:enstvlm. takže můžete začít okamži" svařovat. 

TIG svařovací kabely lze k invertorům dokoupit. 

11111111 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

svářecí proud 10-120A 
napětí na prázdno 53V 

max. efekt. nap. proud 12A 

jištění při max. proudu 16A 
zatížitel při 40°C - 120A/20%, 80A/60%, 60A/100% 

1,6-4,0mm 
MMA (rutilové, bazické, INOX ... I 
Hot Start, Are Force, Anti-Stíck 

rychlospojka 10-25 

11111111 
230V/50Hz 
10-160A 

70V-MMA, 70V-TIG 
18A-MMA, 17A-TIG 

32A-M MA, 25A-TIG 

efl_ 40°C - 160A/25%, 105A/60%, 80A/100% 
1,6-4,0mm 
MMA lrutilové, bazické, INOX ... I, TlG (wolframové( s přídavným zařízením 

Hot Start, Are Force, Anti-Stick, Lift TIG 

rychlospojka 10-25 

prům. elek trod 
typ elektrod 

technologie 

konektor 

příslušenství 

hmotnost 

objednad c'!' (slo 

svařovací a zemnící kabel, kukla, otloukač strusky a kartáč 

2,8kg 

3m svařovací a 3m zemnící kabel, kukla, otloukač strusky a kartáč 

2,8kg 

8896024 
2/4 • 

cena bez DPH/s DPH 2388,43 2 890,-

I kabely svařovací , sada 2ks 

zemnící svorka svařovacího 
kabelu má kontaktnl čisti 

obj.C. 

8898220 

v měděn6m provedeni spoje né 
pleteným měděným páskem 

~e!_!. b•z DPH SOPH 

16mm', 3m, -/- • 983.47 1190,-
10-25, kleště 200A, guma, pro svařování 

do 160A, 3m gumový svařovací kabel 

s 200A mosaznými kleštěm i, 3m gumový 
zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 

STRANA 116 

8896025 
2/4 • 

3545,45 4 290,-

obl.t. 

8898221 
popis b.:OPH S DPH 

16mm', 5m, --/·· • 1479.34 1 790,-
10-25, kleště 200A,_guma _pro svařování 

do 160A, 5m gumový svařovací kabel 

s 200A mosaznými kleštěmi , 5m gumový 
zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 

8898225 25mm', 3m, --/·- • 1396,69 1 690,-

8898226 

10-25, kleště 200A, guma, pro svařování 

do 200A, 3m gumový svařovací kabel 

s 200A mosaznými kleštěmi , 3m gumový 
zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 
25mm', Srn, --/·- • 197s.21 2 390,-
10-25, kleště 200A, guma, pro svařování 
do 200A, 5m gumový svařovací kabel 

s 200A mosaznými kleštěmi , 5m gumový 
zemnící kabel s 200A zemnící svorkou 

I hořák TIG 

obj .č. 

8898271 
popis bez OPH SOPH 

10-25, 4m kabel, -./·- • 2140.50 2 590,-
5,5m hadice, max 200A, wolframová 
elektroda 0 2,4mm, keramická vložka 

0 11mm (velikost 71. G 1/4" 
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SVAROVACI INVERTORY 

• kukla svářecí samostmívací, karbonová I kukla svářecí samostmívací 

Kukla je určena k ochraně 

očí a obličeje pti svafování 
a broušeni. Uživatel státe 
vidí na práci a nemusl během 
práce kuklu zvedat. lntenzilu 
ztmavnutí filtru lze plynule 
regulovat podle svařovacího 
proudu. I kukla svářecí 

Kukla je určena k ochraně očí 

a obličeje při svafovinl. 

obj.C. popis bezOPH SOPH 

8898027 3/6 . 1314,05 1 590,-
velikost zorného pole 

doba ztmavnutí f iltru 

optická třída 

počet senzoru 

UV/IR ochrana 

100x50mm 

1/25000s 

1/1/1/2 

2 
OIN16 

rozsah tmavosti filtru DIN 9-13 

funkce broušení, alarm při vyb ité 

baterii, AOF test 

napájení solární články, výměnné baterie 

hmotnost 490g 

náhradní ochranné kryty 8898027A 

náhradní hlavový kříž 8898027B 

obj.C. popis 

97345 
velikost zorného pole 

hmotnost 

bez DPH 

5/10. 202.48 

100x85mm 

4809 

SOPH 

245 -• 

Kukla je určena k ochraně 
očí a obličeje pfi svafování 
a broušení. Uživatel stále 
vidí na práci a nemusí během 
práce kuklu zvedat. Intenzitu 
ztmavnutí filtru lze plynule 
regulovat podle svařovacího 
proudu. 

brýle svářečské 

• kryt náhradní pro svářecí kuklu kryt náhradní pro svářecí kuklu 

ob~é. P~•p~i•~--
8898027A Sks, 111x91mm, 

pro 8898027 

bez DPH 

•. ,.. . 81,82 

S DPH 

99,-
obj.t. popis 

8898026A Sks, 116x89,5mm, 

pro 8898026 

bez DPH 

•. ,.. . 81,82 

SDPH 

99,-

obj.č. popis bez.DPH 

8898026 
velikost zorného pole 

doba ztmavnutí filtru 

optická třída 

3/6 . 983,47 

92x42mm 

1/25000s 

1/2/1/2 
počet senzoru 2 
UV/IR ochrana DIN16 

rozsah tmavosti f iltru DIN 9-13 

funkce broušení 

napájení solární články 

hmotnost 4909 

náhradní ochranné kryty 8898026A 

náhradní hlavový kříž 8898026B 

S DPH 

1190,-

obj,C. .e_opis bez DPH S DPH 

9734 5/24. 202,48 245,-
odklápěcí kruhové zorníky třídy F, ochrana proti 

záření vznikajícím při svařování, univerzální 

velikost 

. kryt náhradní pro svářecí kuklu 

obj.é. ~ • 

97345A Sks, 107x89mm, 

plastové, pro 97345 

buOPH 

•• ,.. . 90,91 

STRANA 117 

S DPH 

110,-
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KOTOUCOVE PILY 

' 

, 

STRANA 118 

I pila kotoučová, 185mm, 1600W 

~--◄ připojen1 odsávání 
umožňuje zachování 
čistého pracovního 
prostředí 

jednoduché 
nastavení hloubky 
řezu a na5tavení 
šikmého úhlu 

madlo navržené pro 
praváky i leváky 

Robustní, výkonná pila určená pro rovné řezy ve dřevu a dalších 
deskových materiálech do hloubky 65mm. Použitelná je i pro 
lezání plastú a hliníkových profilů. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 1600W 

otáčky 5000/min 

koto uč 185x2x20mm 36T 

sklon řezu 0-45° 

prořez 90°/45° 65/45mm 

ergonomická rukojeť ano 

hmotnost 5,1kg 

objednati trsto 8793000 
2/4 • 

cena bez DPH/s DPH 2 057,85 2 490,-
náhradní kotou č 8803226 

náhradní uhlíky 8793000C 



• pila kotoučová, 160mm, 1200W 

p1ipojeni odsávini 
umožňuj1 zachování 
č:isl6ho pracovního 
prostředí 

v , 

KOTOUCOVE PILY 

I pila kotoučová, 185mm, 1400W 

madlo navržené pro 
praváky i leváky 

maximálni 
a minimálni poč:et 
zubll kotouče 40/18 

na pětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

kotouč 

sklon řezu 
prořez 90°/45° 

jednoduché 
nastavení hloubky 
řezu a nastaveni 
šikmého Uhlu 

pevná hliniková 
základna pro 
maxim6lní stabilitu jednoduché nastaveni 

hloubky řezu a nastaveni 
šikm ého úhlu 

Kotoučová pila je určena k prováděni plíčných. podélných 
a šikmých řezG do dřeva a dalšich deskových materiálech 
do hloubky 55mm. S použitím příslušných řezných kotoučů 
na kov lze řezat i tenkostěnné měkké neželezné kovy (např. 
hliník, měď) či plast. Tvar rukojetí s pogumovaným povrchem 
zvyšuje poho-dlí při práci. Konstrukce ochranného krytu 
kotouče umožňuje připoj i t vnější odsávání pilin, čímž lze 
provádět čistou prttci. 

230V/50Hz 
1200W 
4700/min 
160x2,5x20mm, 18T 
0-45° 
55/35mm 

ergonomická rukojer ano 
hmotnost 3,5kg 

objednacl flslo 8893005 
2/4 e 

cena be:z: DPH/s DPH 1 809,92 2 190,-
náhradní kotouč 8803213, 160mm 
náhradní uhlíky 8893005C 

připojení odsávání 
umožňuje zachování 
čistého pracovního 
prostředí 

madlo navržené pro 
pravá ky i levá ky 

Robustní, výkonná pila určená pro rovné řezy ve dřevu a dalších 
deskových materiálech do hloubky 63mm. Použitelná je i pro 
řezání plastů a hliníkových profilú. 

230V/50Hz 
1400W 
4500/min 
185x2x20mm 36T 
0-45° 
63/42mm 
ano 
5,1kg 

8893006 
2/4 e 
1 975,21 2 390,-
8803226 
8893006C 

STRANA 119 
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KOTOUCOVE PILY 

základová deska 
a vodící lišta pro 
podélné řezání 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

kotouč 

sklon řezu 
prořez 90°/45° 

hmotnost 

objednacf tíslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 
náhradní kotouč 

R pila kotoučová, 160mm, 1200W 

standardní kotouč 
je možné nahradit 
kotouči vyšší třldy 
ze sortimentu Extol 
Premium 

dkladová deska 
a vodíci lišta pro 
podélné řezání 

Kotoučová pila, určená pro rovné řezy ve dřevě a dalších 

R pila kotoučová, 185mm, 1200W 

pila s kvalitními ložisky u řízne 
materiál až do tloušťky 55mm 

možnost sklopení 
řezu do úhlu 4SG 

standardní kotouč 
je možné nahradit 
kotouči vyšší třídy 
ze sortimentu Extol 
Premium 

pila s kva litním i 
ložis ky uřizne 
materiál až do 
tloušlky 65mm 

deskových materiálech do hloubky 55mm. Použitelná je i pro I 
Kotoučová pila, určená pro rovné řezy ve dřevě a dalších 
deskových materiálech do hloubky 65mm. Použitelná je i pro 
řezání dřevěných desek, plastů, sádrokartonu a hliníkových 
profilů. UPOZORN~Ni: Nikdy pilu nepoužívejte na jiné materiály 
jako např. kov(Fe), beton nebo kámen. 

ředni dřevěných desek, plastů, ddrokartonu a hliníkových 
profilů. UPOZORN tNi: Nikdy pilu nepoužívejte na jiné materiály 
jako např. kov(Fe}, beton nebo kimen. 

230V/50Hz 

1200W 
4800/min 

160x1,3x20mm, SK 2mm, 24T 

0-45° 
55/35mm 

3,3kg 

405224 
2/4 • 

1 650,-1 363,64 

405224C 
19104,8803213 

230V/50Hz 

1200W 
4800/min 

185x1 ,3x20mm, SK 2mm, 24T 

0-45° 
65/43mm 

3,5kg 

405234 
2/4 • 

1 790,-1 479,34 

405234C 
19107, 8803225 

c, 

STRANA 120 

možnost 
sklopení 
řezu do 
úhlu 45° 
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KOTOUCOVE PILY 

pila dvoukotoučová, 125mm, 900W 
s pomocí mazackh tyčinek můžete 
prod loužit životnost a ostří kotouče 

koncovka pro připojení 
odsávání snižuje 
prašnost při práci 

regulace otáček umožňuje přizpůsob it otáčky vzhledem k tvrdosti 
a povaze materiálu pro lepší efektivitu řezání a vzhled řezu 

s protichůdnými 
kotouči lze 
snadno provádit 
řezy v ploše 
materiálu 

díky materiálu dvoukotouče je možné 
používat stej ný dvoukotouč na dřevo , 

plast. ocel, nefelezné kovy, plech, např. 
dřevo s nekalenými hřebíky a š rouby 

při použiti diamantového 
kotouče, lze řezat kime n. 
obkladačky a sklo 

Dvoukotoučová pila je vybavena unikátním systémem dvou neoddělitelných kotoučů, které se vúči sobě točí opačným směrem, 
čímž ie dosah no velikého řezného výkonu, čisUho fezu a větší bezpečnosti píi práci z dú:vodu zamezení zpětného vrhu 
vyrovniním protichůdných sil. Pita je určena pro řezáni zasucha. 
Je vhodná laké pro řezání smíšených materiálů.jako dřevo s hřebíky nebo plech podložený dřevem apod ... 

pila kotoučová/řezačka, zanořovací, 89mm, 705W 
pro rovný řez podél 
kraje lze použít 
bočni vodítko 

pila je vybavena s peciálním bezpečnostním mechanismem, který při 
stis ku spínače dovolí zanoření kotouče do materiálu dle nastavené 
hloubky řezu a při ukončení práce jeho opětovné vysunuti 

příslušenství pro 
odsáváni prachu 

umožňuje provádět přesn6 ponorn6 
řezy uvnitř plochy materiálu 

„tripple gear" - zajišťuje snížení 
otáček na optimální rychlost 
pro řezání, delší životnost pily 
a kotouče avyšši rychlos t fezánt 

mož:no použ1vat s pokosovou 
základnou (k dokoupeni) nebo 
s vodící lištou (k dokoupení) 

Minikotoučová pila a řezačka dlky Uem dodávaným kotoučům určeným pro dřevo. obkladačky/dlažbu a měkkh kovy, nalé,zá 
široké využiti pro řezáni a zpracováni celé řady výrobkG z výše uvedených a jim podobných materiálů jako např. dřevotřísky, dílů 
laminátové podlahy. plechú, kovových lišt. kovových a plastových trubek atd„ a základna pokosová 

-~ 

,-.,..r, ! i 

- I,., ... 

obj.t. popis bu DPH 

8893022A45cm, pro 8893022 -·/·· • 818,18 

SDPH 

990 -
' 

obj.č. _p~is 

8893022B 126cm (3x42cml, 

3x lišta, 2x svorky 

bt2 DPH 

-·/--e S9S.04 

a kotouč pilový s SK plátky 

ob;.C. popi& b•z DPH 

8893022D0 89x1 ,0x10mm, -/·- • 101.4' 

24T, šířka SK plátku 1,6mm 

SOPH 

720,-

SOPH 

130 -
' 

,-- díky použiti řezných kotoučů s SK plátky, 
lze pilu použít pro řezání v prostorech, 
kde je zakázáno používat úhlovou brusku 
z důvodu požirních předpis6 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

p říkon 900W 

otáčky 3000-5500/min 

dvoukotouč.system2v1 2x0125mm 

prořez 32mm 

příslušenství kotou č pro dřevo a kov, 

mazací tyčinky 

hmotnost 

objednad tf sto 

2,9kg 

8893020 
--/-- . 

cenabezOPH/sOPH 2107,44 2 550,-
kotouč na kov a dře-,,o 8893020A 

kotouč diamantový 8893020B 

náhradní uhlíky 8893020C 

mazací tyčinky, 5ks 88930200 

mi podobno u funkci jako klasicki 
kotoučová pila, ale díky malým rozm ěrU m , 

kompaktnosti, ergonomickému designu 
a nízké hmotnosti j e určena k s nadnému 
drženi a vedení jednou rukou 

n apětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 705W 

otáčky 4500/min 

kotouč 89mm 

prořez 28,5mm 

ergonomická rukojeť ano 

příslušenství kotou č pilový s SK pl átky 24T, 

kotou č HSS 44T, 

kotou č diamantový, hadice 

v kufru ano 

hmotnost 3,7kg 

objtdnacl čfslo 8893022 
2/4 • 

cena bez OPH/s DPH 2 355,37 2 850,-
náhradní uhlíky 8893022C 

hadice 889302H 

kotouč diamantový, řezný, 
segmentový .---. 

obj.!. popis S DPH 

8893022F 0 89x1, 0x10mm, _,_ . 90.~91,..__1.'!Q,-

šířka diamantu 1,6mm a kotouč pilový HSS 

obj.t. popis bH DPH 

8893022E 0 89x1x10mm, 44T -·/·· • 90.91 

STRANA 121 

S DPH 

110 -
' 
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PRIMOCARE PILY 

I 

C: :;:"" > 

- -
P

římočaré pily jsou velmi praktickým a rozšířeným pomocníkem, který je schopný 
odvést neocenitelnou práci jak v přímém řezu, tak zejména při řezání libovolných 

tvarů, záhybů a příčných i sdružených řezů [řez na pokos a zkosený řez současně). 

O Vaši práci výrazně u rychlí použitý rychloupínací systém, díky němuž můžete 
provádět výměnu pilového plátku za zlomek času a bez nutnosti použití nástrojů. 

v 

■ REMESLO O něco nižší výškou kmitu a tím i hodnotou maximálního 
EXTOL PREMIUM prořezu, avšak vysokým výkonem a pracovním komfortem 

se vyznačuje přímočará pila Extol Premium. Stejně jako 
sesterské modely ve třídě profi i hobby je vybavena systémem elektronické regulace 
otáček a masivní základnou. nastavitelnou do úhlu až 45°. 

O Pohodlí při práci dále zvyšuje kombinace laserového navádění řezu a osvětlení 
pracovní plochy pomocí LED. 

■ HOBBY Také v kategorii hobby dostanete za velmi dobrou cenu 
EXTOL CRAFT spolehlivý nástroj, ideální jako náhrada ruční pily či dokonce 

samotných pi lových plátku, které představují nepříliš 
pohodlné řešení při vyřezávání nepravidelných tvarů ve Vaší dílně ... 

STRANA 122 

, 
; nastavce 

k přímočarým 
pilám: 
najdete na uvedených 
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pila přímoča rá s lasere m a světlem, 800W 

eleklronická 
regulace oláček 

-~-~ --

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

sklon řezu 

max. prořez dřevo 

odnímalelný plastový 
kryt určený pro 
ochranu materiálů 
s povrchem náchylným 
k poškrábáni 

laser a LEO osvětlení 
jsou napájené ze sítě 

;-.. ... ,_, . 

pevni kovovi 
zikladov6 deska pro 
přesné vedení pily 

čtyři možnosti nastavení 
před kmitu u možňují optimální 
přizpůsobení řezné rychlosti 
a způsobu řezáni podle 
řezaného materiálu 

syst6m pro rychlou 
a bezn6strojovou 
výměnu pilových plátků 

Přímočará pila je určena k provádění dělících a tvarových řezů 
zejména do dřeva a dřevotřísky, dále také do kovu. umělých hmot, 
gumy a keramiky s použitím k tomu určených pilových plátků. Pila je 
vybaven regulací otáček motoru a regulací síly předkmitu pomocí, 
klerých si můžete upravit chod pily při řezání v různých materiálech. 
Standartně při řední pila odfukuje piliny z místa řední, ale pokud 
k n1 pfipojltevysavač, můžete tento odfuk vypnout a piliny jen 
odsávat do vysavače. čímž dosáhnete mnohem čistějšího pracovního 
místa. Pro přesnou práci je pila vybavena laserem pro přesné 
vedení linie řezu a LED světlem pro osvětlení pracovního místa. 
Podle situace si je může zapnout současně nebo jednotlivě, 

230V/50Hz 

800W 

0-3000/min 

0-45° 

110mm 

max. prořez ocel 10mm 

max. prořez hliník 15mm 

stupně předkmitu 4 

typy pilových plátk~ Bosch 

extra 

hmotnost 

objednacl tlslo 

laser, LED světlo 

2,3kg 

8893103 
3/5 • 

cen•bez OPH/sOPH 1198,35 1 450,-
náhradní uhlíky 8893103C 

. 
- ' 

v, v , 

PRIMOCARE PILY 

I pila přímočará, 570W 

~-~ eleklronická 
regulace 01áček 

pila je vybavena 
systémem 
pozvolného rozběhu 
(Solt Start), který 
zvyšuje komfort 
a bezpečnost práce 

Přímočará pila určená k řezání dřeva. železa, barevných kovů 
a plastú za použití příslušného pilového listu. 

230V/50Hz 

570W 

800-3000/min 

0-45° 

65mm 

8mm 

3 
všechny 

1,9kg 

405123 
3/5 e 
950,41 

405123C 

1 150,-
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Elektrické pily ocasky mají své trvalé místo nejen 
v domácích dílnách, ale i mezi oblíbenými nástroji 
stavebních firem. To co dříve s ruční pilkou nebo ji
nými nástroji zabralo čas, jde nyní snadno a rychle. 

Silný motor, vyváženost a ergonomika, regulátor 
počtu kmitů, gumový antivibrační úchop, nasta
vitelná opěrka pro hloubku prořezu, jednoduchá 
beznástrojová výměna listu, otočení listu o 180°, 
zajišťují dokonalý komfort při řezání dřeva, plastů 
č i různých kovů během stavby, rekonstrukce, nebo 
bouracích činností. 

Opila Extol lndustrial disponuje masivní celokovo
vou převodovkou pro vysoký výkon a dlouhou 

životnost stroje. 

, 
nastavce 
pro 

· ocasky: 
najdete na 
uvedených 
stránkách 
katalogu 

, 

Pilové plátky pro ocasky 
str. 180 

• 

• 



I pila ocaska, 1200W 

systém pro rychlou 
a beznástrojovou 
výměnu pilových 
plátků 

masivnt celokovovi převodovka 
zajiš(uje vysoký výkon a d louhou 
životnost stroje 

PILY OCASKY 

I pila ocaska, 650W 

~-- tři nastavitelné s tupni předkmitu (funkc,e pendulum) 
umofhujf zvýšit řezný výkon (řeznou rychlost) 
v závislosti na tvrdos ti řezaného materi"u 

gumový antivibrační 
úchop snižuje 
mnoistvívibrací 

gumový antivibračn1 

úchop snižuje 
množství vibrací 

regulátor počtu 
kmitů umistněný 
nedaleko 
vypínače pro 
jednoduch8 
nastavení 
optimálních 
otáček podle 
řezaného 
materiálu 

snadn6 posunutí 
opěrky do 
vzdálenosti, která 
Vám usnadní řezání 

systém pro rychlou 

pokud chcete řezat 
směrem nahoru, můžete 
si otoči t pilový list o 180° 

a beznástrojovou 
výměnu pilových plitkú 

snadn6 posunuti opirky 
dovzdilenosti, kteri V6m 
usnadní řez-'ní 

Pila ocaska je urěena k řezáni dřeva, umělé hmoty, kovů, 
stavebních hmot a jiných podobných materiál6 při práci 
v dílně. garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje 
provádět nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně 
přístupných místech (v rozích, podél zdi}, prořezávání stromů, 
řední při karosftřských pracích, při demolicích ... 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 1200W 
kmity 800-2800/min 

max. řezání dřeva 210mm 
max. řezání hliníku 20mm 

max. řezání oceli 10mm 

zdvih 32mm 

předkm it 3+0 (0,6°, 1,2°,1,6°, 0°1 
délka přívod. kabelu 2,7m 

hmatnost 5kg 

objednacflíslo 8793600 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní uhlíky 

2/4 e 
2 966,94 

8793600C 

3 590,-

plátky do pily ocasky - mix sada Sks 

CJCTOePm~ ,,._,.,,,,\·-·-

~- r·egulitor poltu kmitú 
umístěný neda leko vypínače 
pro jednoduché nastavení 
optimálních otáček podle 
řezaného materiálu 

Pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů, 
s tavebních hmot a jiných podobných materiálů při práci v dílně. 

garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje provádět 
nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně přístupných 
místech (v rozích, podél zdi), prořezávání stromů, řezání při 
karosářských pracích, pfi demolicích ... 

230V/50Hz 

650W 

800-3000/min 
115mm 

, 20mm 

5mm 

2,7kg 

8893600 
3/5 e 
1 561,98 

8893600C 

1 890,-

popis bet DPH SOPH •~-!. 
8806000 vhodné na řezání S/20 231.~o 280,-

různých typů dřeva, plastů, kovů 

a kovových trubek, sádrokartonu, 

eternitových desek apod., HCS, BIM 
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napětí/frekvence 

p říkon 

otáčky 
hoblovací šířka 

I hoblík elektrický, 710W 

sklopný ochranný lrn v hoblovací 
.4------ desc,e hobliku, chrání při přerušení 

práce, nože a plochu pod hobllkem 
proti poškozen( 

kva litni nofe 
z rychlohzn6 oceli 
HSS 

L-----4 hoblfkje vybaven 
i ntegrovaným systémem 
odsáváním pilin a třísek 
do sběrného vaku, který je 
možno připojit z obou stran 

Sitný hoblík s falcováním do 7mm. Práci usnadní řada prvků , jako 
je nůi z kvalitní HSS ocele, drálka v hoblovací desce pro srážení 
hran či možnost úpravy pro práci levou rukou. 

230V/50Hz 

710W 

16500/min 

82mm 

nastavitelný úběr 0-2mm 

hloubka polodrážky 0-7mm 

p říslušenství 

hmotnost 

objednacl ~lslo 

sběrný vak 

3,1kg 

8893404 
2/4 e 

cen•bezDPH/s DPH 1 280,99 1 550,-
hoblovací nože 8893404A, HSS, 2ks 

náhradní řemen 

náhradn í uhlíky 

88934048 

8893404C 



• hoblík elektrický, 110mm, 1000W 

hoblovací šllka 
110mm 

~ - dvě rUzně hluboké 
drážky pro srážení 
hran 

Velmi silný hoblík s hoblovací šířkou 110mm je určen 
k hoblování, srážení a drážkováni dřeva. např. trámů a prken. 
Můfete s ním hoblovat 0-Jmm při jednom protahu a hloubka 
úběru se nastavuje po 0,25mm. Při hoblování polodrážek 
mú!etevyu!ít rozsah O až 8mm. Na hoblovací desce jsou 
dvě různě hluboké drážky sloužíd k jednoduchému sráženi 
hran a sklopný ochranný trn, který chrání při přerušeni 

práce. nože a plochu pod hoblíkem proti poškození. Pokud 
preferujete práci bez tohoto ochranného trnu. můžete ho 
jednoduše zajistit v desce, aby se nevyklápěl. Pro udržování 
čistého pracovního prostoru h:e k hoblíku připoji t odsávání 
z pravé nebo levé strany. 

napětí/frekvence 230V/ 50Hz 

příkon 1 OOOW 

otáčky 16000/min 
hoblovací šířka 110mm 

nastavitelný úběr 0-3mm 

hloubka polodrážky 0-Smm 

příslušenství 

hmotnost 

objednací c!lsto 

cena bez DPH/s DPH 

hoblovací nože 

náhradní řemen 

náhradní uhlíky 

sběrný vak 

4,1kg 

8893405 
3/6 • 

1 975,21 2 390,-
8893405A, HSS, 2ks 

8893405B 

8893405C 

I hoblík elektrický, 750W 

sklopný ochranný 
trn v hoblovací desce 
hobliku 

ods áváni lze připojit 
z obou stran 

odsávání odletuj(clch 
třísek je možné 
připojit z obou stran 

• 
HOBLIKY 

Pro ubírání dřeva$ možností falcování do hloubky 7mm. Ovládání 
usnadní možnost ůpravy pro práci levou rukou. 

230V/50Hz 

750W 

16500/min 

82mm 

0-2mm 

0-7mm 

sběrný vak 

2,8kg 

409113 
3/6 e 
1148,76 1 390,-
409113-32, 2ks 

409113-9 

409113C 

. .. 1$1) 
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HORNIFREZKY 

Frézky jsou určeny k vytváření drážek, úkosů, ozdob
ných profilů a přesných spojů ve dřevě a plastech. 
v 

Rada Extol lndustrial pro náročnou činnost, řada Extol 
Premium, která je určená pro častější dílenské použí
vání i řada Extol Craft využívaná k domácí hobby práci 
kutilu nabízí horní frézky se silným motorem a kvalitní
mi ložisky třídy E. 

Jako samozřejmý standard jsou stroje vybaveny 
elektronickou regulací otáček, odvodem pilin ze 
základní desky odsávací trubicí a dalšími prvky pro 
pohodlněj ší zacházení. 

STRANA 128 
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nástavce k frézkám: 
najdete na uvedených stránkách katalogu 

frézy do dřeva 
str. 198 

frézy do dřeva sady 
str. 199 

sukovníky 
str. 200 
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HORNIFREZKY 

• frézka multifunkční, 710W 

,---------- regulace otáček umožňuje přizpůsobit otáčky 
vzhledem ke stavu obribin6ho materiálu. což 

frézku lze snadno vyjmout 
ze základny a vložit do jiné 
podle prováděné práce 

nastavitelná hloubka 
frézováni s možností - 
přesného posunu po 
desetinách milimetru 

možnost připojení 
odsávacfho zařfzen1 
snižuje prašnost pfi 
práci 

revolve rové zarižky pro 
postupné zanořování 
frézy při opracovávání 
tvrdého dřeva 

Frézka je určena k frézování hran, profilů , otvorů do dřeva s různými 
tvary v závislosti na tvaru pou!ité frézy. Frézka múfe pracovat s frézami 
se stopkou 6 a 8mm. Srdcem frézky je silný 710W motor s přepínačem 
otáček v rozsahu 10000-30000/min, který umo!ňuje přizpůsobit rychlost 
typu materiilu. Dále je vybavena elektronickou kontrolou otáček, kteri 
jí umožňuje mít konstantni otáčky i při zatížení a funkci „soft s tart" 
zajištující hladký slart bez nárazů, Pro přesnou práci je zanořovací 
1áktadna vybavena hloubkovou urážkou s možnosti přesného posunu 
v řádu desetin milimetru. Při práci s tvrdým dřevem můžete využít 
revolverovou zarážku pomocí které s i rozdělíte frézovanou hloubku do 
několika vrstev a postupně je budete odebíral. Balení obsahuje tři různé 
základny: unořovací, jednorutní a základnu s rukojetí. Dále lze dokoupit 
předsazenou základnu vhodnou pro práce u stěn. Fr,zka lze snadno 
vyjmout ze základny a vložit do jiné základny v závislosti na prováděné 
práci. Táto modularita výrazně usnadňuje a zrychluje práci. 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

úchyt 

extra 

objednacr llslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhr. plastové díly 

náhradní uhlíky 

kle štiny 6 a 8mm 

~ 
230V/50Hz 

710W 

vede k lepšímu vzhledu a opracováni 

masivní hliníková 
základna 

10000-30000/min 

6a8mm 

2,7m kabel 

8793302 
2/3 • 
2 801,65 3 390,-
87933028 

8793302C 

87933020 

STRANA 129 

• 



, , 

HORNIFREZKY 

nastavitelná 
hloubka 
f~zování 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

úchyt 

I frézka horní, 1200W 

stabil ní hliníková 
základna 

regulátor otáček 
přímo v ergonomické 
rukojeti 

/ 

možnost připojení 
odsávacího zařízení 
snižuje prašnost při práci 

snadná výměna upínacích 
kleštin umoii\uje poufít frjzy 
s průměrem stopky 6 nebo 8mm 

možnost připojeni 
odsávaciho zařizení 
snižuje prašnost při 
práci 

Slouží pro vytváření drážek. úkosů, ozdobných profilů 
a přesných spojů ve dřevě a plastech. Vybavena řadou prvků 
pro snadnou, přesnou a bezpečnou prlici. 

230V/50Hz 
1200W 
10000-28000/min 
6, 8mm 

I fré zka horní, 1250W 

regulac,e otáček umožňuje přizpůsobit 
otáěky vzhledem k povaze obráběného 
materiálu, což vede k lepšfmu vzhledu 
a opracování materi61u 

bočním vodítkem s vodícím kolečkem 
lze frézovat souběžné oblé profily 
a díky hrotu lze vytvářet kruhové 
profily uvnitř plochy materiálu 
otáče nim hor ni frézky kolem tohoto 
zabodnutého hrotu 

Horní frézka je určena k frézováni otvorů, hran a profilů s různými 
Ivary v závislosti na tvaru použité tvarové frézy. 

li 
230V/50Hz 
1250W 
12000-30000/min 
6a8mm 

extra 

příslušenství 

hmotnost 

elektronická regu lace otáček, ergonomická rukojeť s va r iá torem 

podélné vod ítko, kopírovací vložka 

3,5kg 

_podélné vodítko 

3kg 

ob jedna cf ! (sto 8893302 408000 
3/6 e 

cena bez DPH/s DPH 2 024,79 2 450,-
2/4 e 
1 446,28 1 750,-

náhradní uhlíky 8893302C 408000C 
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I frézka ohraňovací, 500W 

, , 

HORNIFREZKY 

I frézka multifunkční 3v1, 600W 

pomocí přilofen6ho ohebn6ho nástavce j i 
můžete používat jako přímou brusku na řezáni, 

broušení, smirkováni, leštění a rytí přesných 
tvarů do dřeva, plastu, kovu, skla, kamene ... 

44041 - frh:ky 110pk• 6mm, 
uda 12ks I str. 136 

ruko je( pro práci na 
svislých plochách 

~-~ vysoké otáčky zajisti 
dokonale hladký 
opracovanj povrch 

vybaveno elektronikou 
udriující konstantní 
otáčky i při zatíženi 

obsahuje nástavec pro 
vyřezávání dokonalých kružnic 

nastavitelná 
hloubka 
frézování 

speciilní fr6zy umofňují 
využít stroj pro boční 
řezání 

váleěkové vod ítko pro 
frézováni obljch hran 

kopírovad vložka pro frézování 
dle přiloženého vzoru 

podélné vodítko 
pro frézování 
podél rovných hran 
a kružn ic 

Ohraňo..,ací frézka s.e vyznačuje jednoduchostí a spolehlivosti. Tato 
jednoručni minifrézka je určena k frézováni otvorů, hran a profilU 
do dřeva s různými tvary v závislosti na tvaru použité tvarové 
frézy. Malé rozměry a nízká hmotnosl umožňují vedení frézky 
jednou rukou a snadnou manipulaci při práci. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 500W 
otáčky 33500/min 
úchyt 6mm 

pod61né vodilko pro frézováni rovných hran 

Ideální nástroj pro renovace a údržbu interiérů nebo běžné 
práce v domácnosti. V jednom balení obdržíte frězku, 
přímou brusku a vyřezávač kruž.nic. Tento stroj má 10 krát 
vyšší rychlost než běžná vrtačka a dlky přilo!eným frézám 
s ním můžete řezat a tvarovat různé typy materiálů {dřeva, 
dřevěných podlah. dřevotřísce. sádrokartónu. plastu, 
tenkém hliníku, akrylátu. sklolaminátu,.), 

rtllíl 
230V/50Hz 
600W 
10000-30000/min 
3,2-4-6-6,3mm 

příslušenství 3ks vodítek - pro ohraňování, adaptéry na při pojených obrázcích, Sks kleštin, 4ks fréz, 2ks klíčů 
pro podélné a kruhové frézování, kopírovací vložka 

hmotnost 1,3kg 

objednaclčlslo 8893310 
3/6 • 

cena bez DPH/s DPH 1 066,12 1 290,-
náhr. plastový stojan 8893310A 
náhr. válečkovévedeni 88933108 

náhradní uhlíky 8893310C 

• frézy stopkové 3 ks 
kompatibilní s Twist-A-Saw 

LJ 

pro boční řezáni, doporučené otáčky 
10000-30000/min 
obf.l. 

44097 
popis bez DPH 

- 0 6,35mm [1/4"1. 3ks 5/zoe 118.18 

.. 
SOPH 

143,-

1,3kg 

408010 
2/4 e 
1 809,92 2 190,-
kleštiny, sada Sks 
frézystopl<M, 4ks 

408010A 
4080108 

ohebný nástavec 4080100 
stojánek+vykružovák 408010E 
náhradní uhlíky 408010C 

frézy stopkové 5ks kompatibilní s Twist-A-Saw 

pro boční řezání, doporučené otáčky 
10000-30000/min 
obj.l. 

44093 
popis 

0 3,25mm, 5ks 
bu DPH 

5120• 118.18 
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vysavač dílenský, multifunkčn í se 
zásuvkou a funkcí či štění filtru, 301, 6m 
kabel , 3m hadice, 1400W 

integrovaná 
dsuvka na 
230V umofňující 

vzdálené 
ovládání 
vysavače 

3m sacl hadice 
a 6m nap6jecf kabel 
umožňují práci 
s vysavačem ve 
větším prostoru 

v 

VYSAVACE 

I vysavač popela krbový, 181 

!I~/ použití na suché 
/ i mokr6 vysivánl 

tlačítko pro 
poloautomatické 
čištěni HEPA filtru - vysavače 

~-- kovové tělo 

~-~ 80cm kovová 
sací hadice 

----- univerzální podlahová 
hubice vhodná na s uchou 
i mokrou plochu 

velká 301 
nerezovi 
nádoba 

Multifunkční univerzálni vysavač s nerezovou nádobou na odpad je určen k suchému a mokrému vysávání 
hrubých nečistot. které nejsou vhodné pro vysávání vysavačem určeným pro úklid domácnosti. jako 
např. piliny v domácí dílně nebo kousky omítky nebo malé množství tekutin. Vynikající funkci je možnost 
vyčistit filtr jen opakovaným stiskem tlačítka na tělevysavač:e. což Vám ušetří čas při práci. Vysavač 
je také vybaven elektrickou zásuvkou na těle vysavače, do které si můžete zapojit nářadí a poté tímto 
nářadím vzdáleně zapínat a vypínat vysavač. Takže vysavač bude v provozu jen pokud budete mít zapnulé 
připojeni náhdí a nebude bHet naprázdno. Pro vys.5vání bHných materiálů (piliny, omítka. prach ... ) stačí 
použít bez sáčkový HEPA filtr, ale při vysáváni ve tmi jemného prachu je vhodné použít [!] 'I!) 
spolu s filtrem HEPA i filtračnl sáčky, které zvýší filtrační výkon vysavače. zabráni 
ůniku prachu do okolí a sníží zanášení filtru při práci. Příslušenství obsahuje klasické 
nástavce na vysavač: univerzálni podlahová hubice. štěrbinová hubice, kartáčová hubice 
a univerzální adaptér pro připojení hadice do strojů s otvory o rúzných průměrech. 

napětí/frekvence 

příkon 

objem nádoby 

průtok vzduchu 

filtrační systém 

230V/50Hz 
1400W 

30l 

45l/s 

HEPA, filtr tekutin, filtrační sáčky 

vodou omyvatel. filtr ano 

sání za mokra 

vnitřní 0 hadice 

ano 

32mm 

délka sací hadice 3m 

délka přívod. kabelu 6m 

extra zásuvka 

příslušenství 

hmotnost 

objednacl tlsto 

hubice• podlahová, štěrbinová, kartáčová a univerzální adaptér, 

filtrační sáčky, vodní f iltr 

6,8kg 

8895800 
.. , ..• 

cena bez DPH/s DPH 2 305,79 2 790,-
náhradní filtr 8895800A HEPA 

náhradní f iltr. sáček 8895800B, 5ks 

náhradní hadice 8895800D, 3m 

náhradní adaptér 8895800E, 2ks 

náhradní sací trubka 88958006, teleskopická 

EXTOI! 
PREMIUM 

Vysavač popela je určen především k vysávání studeného 
popela z kamen, kotlů, krb~. grilů na pevná paliva v domácnosti. 
Vysavačem lze také vysávat hrubé nečistoty, které nejsou vhodné 
pro vysávání vysavačem určeným pro úklid domácností, jako např. 
piliny v domácí dílně nebo kousky omítky. 

230V/50Hz 

800W 

18l 

30l/s 

HEPA filtr s předfiltrací 

ano 

ne 

0,8m 

3,2kg 

417230 
.. , ..• 
818,18 990,-
417230A HEPA 

417230B s nástavcem 

+ kovový 
nástavec 

STRANA 133 
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HORKOVZDUSNE PISTOLE 

--

STRANA 134 

pistole horkovzdu šná s plynulou regulací teploty 
a proudu vzduchu, 2000W 

~--~ keramické kroužky topněho tělesa umožňuji 
rovnoměrné rozlož:enf teploty kolem topn6ho vAlce, čfmf: 
je možné dosáhnout přesnějšt a snáze regulovatel né 
teploty. Díky keramickému tělesu dochází k efektivnější 

výměně tepla mezi vzduchem 

~-- mikroprocesorem řízený tyristor zajištuje 
jemné a přesné nastavení hodnot, ochranu proti 
poškození a také prodlužuje životnost 

l jemná eleklronická 
regulace prútoku 
vzduchu (fénu) za 
provozu v roz mezi 
250-5001/min 

1nte\\ígent 
Microproc;essor 

Regulat1on 

dva teplotn6-provozn1 režimy: jeden 
s teplotou do 50°C pro rozmrazování či 

šetrné sušení a d r uhý s nastavitelnou 
teplotou v rozsahu 50-650°C 

napětí/frekvence 

příkon 

teplota 
proud vzduchu 
příslušenství 

v kufru 
hmotnost 
objtdnacl ti sto 

cena bez DPH/s DPH 

nastavené parametry (teplota i pr6tok) se před vypnutím či 
výpadkem proudu samy ulo.tr do paměti a zůstanou nastaveny po 
opětovném uvedení pistole do chodu 

plynuli a velmi jemn, regulace teploty za provozu se zobrazenou 
hodnotou teploty na displeji, díky keramick,mu topn,mu tělesu 
a mikroprocesorové regulaci 

□ Horkovzdušná pistole je určena k nahřívání povrchů za účelem 
odstranění nátěrů (barev, laků), k sušení čerstvě nanesených 
nátěrů. k tvarováni a spojování umělých hmot (např. trubek} 
a asfaltových krytin, k uvolňování lepených spojů, k pájení, 
k rozmrazování zmrzlé vody v polrubí, k šelrnému sušení, 
k vypalovAní trhy a mechu ve špatně přístupných místech apod .. 
Pistole je vybavena velkým a přehledným LCD displejem. 

230V/50Hz 
130W/2000W 
50/50-650°C 
250-500l/min 
nerezové nástavce 
ano 
0,7kg 

8794800 
3/5 • 
1 148,76 1 390,-

EXTOI! 
INDUSTRIAL 
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HORKOVZDUSNE PISTOLE 

pistole horkovzdušná s plynulou regulací teploty, f.l pistole horkovzduš ná, 2000W 
2000W lil 

na pětí/frekvence 

příkon 

teplota 
proud vzduchu 
příslušenství 

v kufru 
hmotnost 

objednacl tlslo 

cena bez DPH/s DPH 

plynuli regulac& 
teploty 

~-- n1zk6 hmotnost 
pistole zvyšuje 
komfor t při práci 

Horkovzdušná pistole ie určena k nahřívitní povrchů za účelem 
odstranění nátěrů {barev, laků). sušení čerstvě nanesených 
nátěrů, tvarování a spojování umělých hmot (např. trubek) 
a asfaltových krytin, uvolňování lepených spojú, pájení a také 
k rozmrazování zmrzlé vody v potrubí, Pistole umoiňuje 

nastavit dva stupně lišící se teplotním rozsahem a průtokem 
vzduchu. Díky regulátoru teploty lu měnit teplotu v rimci 
nastaveného stupně. 

230V/ 50Hz 
2000W 
so-450/ 9o-6oo· c 
250/5001/min 
nerezové nástavce 
ano 
0,6kg 

8894801 
3/5 • 

867,77 1 050,-

EXTOI! 
INOUSTRIAL 

• 

• 

~--- mode l 41102 3 je dodáván v pevném 
plastovém kufru se základní 
sadou nástavc·ů pro opalování 
a odstraňováni s ta rých nátěrů 

Horkovzdušná pistole je určena k nahřívání povrchů ;za účelem 
odslranění nátěrů {barev, laků). sušení čerstvě nanesených nálěrů, 
tvarování a spojování umělých hmot (např. trubek} a asfaltových 
krytin, uvolňování lepených spojů, pá jení a také k rozmrazování 
zmrzl~ vody v potrubí. Pistole umožňuje nastavit dva stupně lišící 
se teplotnlm rozsahem a průtokem vzduchu. 

230V/50Hz 
2000/ l OOOW 
550/350°c 
500/3001/min 
nerezové nástavce 
ano 
0,7kg 

411023 
3/5 e 
570,25 690,-

230V/50Hz 
2000/ lOOOW 
550/3so·c 
500/3001/min 

0,7kg 

□ 411013 
3/5 e 
487,60 590,-
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STRIKACI PISTOLE 

I pistole st říkací na barvu, SOW 

~----1 nový model 
s vylepšenou 
a tomizací barvy 
a kvalitou nástřiku 

I pistole stříkací na barvu, 110W 

~-- nový model 
s vylepšenou 
atomizacf ba rvy 
a kvalitou nástři ku 

1 
~ 1 
J 

e rgonomická rukojeť 

napětí/frekvence 

příkon 

max. prutok 

objem 

pruměr trysky 

Lehká pistole ideální pro nenáročné střfkání barvy 
doma. na chalupě či v zahradě. Je určena k nanášení 
barev a laků s obsahem rozpouštědel. vodou ředitelných 
barev, ole jových barev. lazur, akrylových pigmentových 
laků, mořidel , prostředků na ochranu dřeva, rostlin 
a desinfekčních prostředkú. 

230V/50Hz 

SOW 

280ml/min 

800ml 

0,8mm 

max. viskozita ba~ Odin/s 

hmotnost 1,4kg 

objednacf flslo 412113 
3/5 • 

cena bez DPH/s DPH 561,98 680,-
náhradní tryska, 3ks 412113A 

náhradní ventil, 3ks 412113B 

náhradní píst 4121130 

STRANA 136 

pro pohodlné držení 

Lehká pistole ideální pro náročnější stříkání barvy doma, 

e rgonomická rukoje( 
pro pohodlné držení 

na chalupě či v zahradě. Vyšší výkon jí dovoluje používat 
hustější typy barev nebo méně ředěné barvy, čímž je možno 
zrychlit práci. Je určena k nanášení barev a laků s obsahem 
rozpouštědel, vo-dou ředilelných barev, olejových barev. lazur, 
akrylových pigmenlových laků, mořidel. prostředků na ochranu 
dřéVa, rostlin a desinfekfoích prostředků. 

230V/50Hz 

110W 

300ml/min 

800ml 

0,8mm 

60din/s 

1,4kg 

4121 14 
3/5 • 
619,83 750,-
412113A 

412113B 

4121140 



• řezačka polystyrénu, odporová 

gravírovací nilslavec se používá např. 
k psa ni tex tu nebo kreslení do polystyrenu 

řeza cí nůž se používá pro 
vyřezávání větších tvarů 
v ploše nebo ke zkracování 
polystyrenu 

struna na vidlici se používá 
např. pro jemné a přesné 
vyřezáiviní, např. ze 
silného polystyrenu 

~ětí/frekvence 

rozpětí vidlice 

nůi 

gravírovací nástavec 

objednacl t lslo 

cena bez DPH/s DPH 

Řezačka pěnového polystyrenu ie určena pro jemné 
a přesné tvarové vyřezávání horkou s trunou, 
k provádění zkracovacích řezů a k vyřezávání 
větších předmět U nožem a ke gravírování (psaní, 
kreslení) gravírovacím nástavcem do polystyrenu. 
~tuJčka jt v hodni zejména pro výrobu modelů 
a dekoračnfch předmětů apod. z pěnového 
polystyrenu. pro vyřezávání přesných tvarú při 
zateplováni polystyrenem. 

SV DC, 100-240V/50Hz 

170mm 

98mm 

34mm 

417240 
3/10 e 
409,09 495,-

I 

' 
""" -✓•• • 
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SPONKOVACI PISTOLE 

• sponkovačka/hřebíkovačka,45W 

~-- bezpečnostni 
pojistka proti 
náhodn6mu s tisku 

nízká h motnost. 
malé rozměry 
a příjemné 
držení 
sponkovačky 
zajišťuj1 
pohodlnou pr8ci 

T 6-14mm 

n 6-14mm 

š ířka spon 11 ,3mm 

Elektrická sponkovačka/hřebíkovačka je určena 
k připevňování textilií, fólií, kůže, lepenky, 
dekoratních a izolačních materiálů na dřevěný nebo 
dfevu podobný materi8l s použitím hfebíků a spon. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 45W 

počet úderO 60/min 

max. obsah zásobníku 11 O ks 

šířka xvýška spon 11,3x6-14mm 

šířkaxvýškahřebíků 2x6-14mm 

hmotnost 0,5kg 

objodnaclčlslo 420101 
3/10 e 

cena bez DPH/s DPH 574,38 695,-
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SVARECKY NA VODOVODNI TRUBKY 

I I 

■ ŘEMESLO Ve středn í třídě Extol Premium nabízíme kompaktní, praktickou svářečku s vysokým 
EXTOL PREMIUM výkonem v poměru ke svařovaným průměrům, což umožňuje rychlé a účinné zahřátí 

plastu i při nižší okolní teplotě. Práci výrazně zpříjemňuje bohatá vrstva teflonu, j íž 
j sou potaženy párové nástavce a která brání ulpívání zahřívaného materiálu. Samostatně dodáváme také 
náhrad ní nástavce. 

■ HOBBY 
EXTOL CRAFT 

Polyfúzní svářečka v této hobby třídě dokonale sedne uživatelům, kteř í potřebují občas 
opravit nějaký rozvod v domácnosti a nepotřebují rychle za sebou provádět více spojů a tak 
nemusí investovat do dražších modelu s elektronickou regulací teploty. 

Do doby, než trad iční pozinkované tr ubky nahradily moder ní ter moplasty, bylo spojování vodovodních a kana
lizačních potrubí technologickým oříškem pro profesionály s praxí. V současnosti nejrozšířenější metoda 

polyfúzního sváření je však již běžně dostupná i zručným kutilům a díky spolehlivým zařízením je její využití 
snadnou záležitostí. 

Svářečky, které Vám nabízíme zde, u možňují díky dostatečnému tepelném u rozsahu sváření všech typu termo
plastů používaných pro plastová potrubí, z nichž nejběžnější jsou materiály polyetylen (PEi, polypropylen IPPRI 
a polyvinylidendifluorid (PVDF). 

81: -
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I svářečka polyfúzní, 800W 

součislí dodi vky je praklický 
plechový kufr, klerý usnadní 
t ransport a ochrání přísl roj 

, v v , 

SVARECKY NA VODOVODNI TRUBKY 

• svářečka polyfúzní, 800W 

výborně provedený Ir nový model s výkonem --~ 
~-~ diky zřetelným indikátorům okamžitě 

vidíte, zda je nástroj připojen k s lti a kdy 
800W a regulátorem/vypínačem, jímž je 
možné nastavit potřebnou tavící teplotu dle 

je zahUtý na požadovanou teplotu 

materiá lu t rubek 

napětí/frekvence 

příkon 

teplota 

pá rové nástavce 
hmotnost 

objednacl tlslo 

cena bez DPH/s DPH 

.__ nástavce lze 
dokoupil i jednotlivě 

nástavce lze 
dokoupit i jednotlivě 

/ 

Svářečka je vhodná pro svařování plastových potrubí od 16 do 
32mm. Je vybavena přesnou elektronickou regulací teploty 
a systémem rychlého druhého s tartu. Používá se pro svařování 
všech termoplastů používaných při montáži plastového potrubí 
(např. PP-R, PE, PP, PVOFJ. Pracovní plochy nástavcu jsou 
potaženy antiadheznim materiálem. 

230V/50Hz 
800W 

o-Joo•c 
16, 20, 25, 32mm 

1,0kg 

8897210 
3/5 • 

1 314,05 1 590,-

• nástavec pro 889721 O (vnitřní + vnější) 

obj.t. popis bex DPH 

8897210A 0 16mm .. , ..• 81,82 

88972108 0 20mm .. , ..• 103,31 

8897210C 0 25mm .. , ..• 132.23 

8897210D 0 32mm .. , ..• 161,16 

SOPH 

99,· 
125,-

160,-
195,-

součástí dodávky jsou č tyři nástavce 
s teflonovou antiadhezni C,pravou na 
průměry tr ubek 16, 20, 25 a 32mm, 
které umožňují široké použili 
svářečky 

díky zřetelným indikátorům 
okamžitě vidíte, kdy je zahřátý 
na nastavenou teplotu a zda je 
nástroj připojen k síti 

součástí dodávky 
jsou tři nástavce 
s teflonovou 
antiadhezní úpravou 
na prúměry trubek 
20, 25, 32mm 

Svářečka Extol Cr aft je vhodná pro provádění drobných 
instalatérských činností v domácnosti jako je např. opravy rozvodů 
vody, vyměňování části potrubí. Je vybavena analogovou regulací 
teploty. 

230V/50Hz 
800W 

o-Joo•c 
20, 25a 32mm 

0,7kg 

419312 
3/5 e 
867,77 1 050,-

g sada nástavcU 6ks pro 419310 

obj.č. popis b.e2 DPH S DPH 

419310A nástavce: 0 20, 25, -•I•• • 537.19 650 ,-
32, 40, 50 a 63mm 
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PAJECI PISTOLE 

STRANA 140 

stanice pájecí s LCD a elektronickou regulací teploty 
a kalibrací 

--+---na piječce lze 
:======: vymiňovat hroty 

d le typu práce 

držák piječky oddělený 
od pájecí s tanice 
umožňuje vhodné 
umístění stanice na 
pracovním stole 

páječka umožňuje provádět přesné 
pájecí práce d lky zpúsobu driení jako 
psací náčiní a použití adekvátnfho 
pájecího hrotu vzhledem k druhu 
prováděné pájecí práce 

napětí/frekvence 

příkon 

230V/50Hz 

70W 

µ 

J 

extra 

příslušenství 

hmotnost 

objednací tlslo 

kalibrace teploty 

2 hroty 

1,3kg. páječka - 48g 

8794520 
3/6 • 

možnost kalibrace teploty 
pfi výměni hrotu 

pájecí stanice umožňuje 
jemnou regulaci teploty 
podle citlivosti pájeného 
materiálu na teplotu a tuto 
teplotu přesně udrfuje 

pogumovaná rukojeť páječky 
zajišťuje příjemné držení při 
pr áci a zamezuje sklouzávání 
prs tll při držení 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní hroty 

náhradní páječka 

náhr. topné tělísko 

983.47 1 190,-
8794520A, 2ks 

Výkonná mikroprocesorová pájecí stanice s teplotním 
rozsahem 2QQ.450°C, s LCD displejem a jemnou regu
lací ttploty t 1°C je určena pro profesionálni použití pfi 
pájeni vyžadujidm preciznost a přesnou regulaci tep• 
loty pájení - zejména v elektronice a bižuterii, kde se 
neklade přílišný požadavek na odolnost vůči mecha
nickému namáhání, ale na přesnost provedení. Pájecí 
stanice zajišťuje velice rychlé vyhřáti pájecího hrolu 
na nastavenou teplotu. Mikroprocesorová elektronika 
neustále snímá teplotu pájecího hrotu a okam!itě 

reaguje na změny teploty (+/-) čímž udržuje konstantní 
teplotu, aniž by docházelo k teplotním výkyvům, což je 
důležité pro pájení citlivých součástek. V pfípadě: pou• 
žiti jiného typu pájecího hrotu lze zjištěný rozdíl mezi 
dosaženou teplotou na hrotu a nastavenou teplotou na 
displeji vyrovnat funkci rekalibrace. 

8794520D 

8794520E 

stanice pájecí s plynulou 
regulací teploty, 40W 

I pájka hrotová, 60W 

dlouhý kabel 
k pájce 
usnadňuje 

/ 

piječka umožňuje provádit drobn6 
přesn6 p.ijec1 pr.ice díky tenk6m u 
hrotu a způsobu držení jako tužka 

a zpříjemňuje 
práci 

Analogová pájecí stanice je 
určena především k měkkému 
pájení vyžadujícímu přesnost 

pogumovana rukojeťzajiš(uje 

přljemné drfenl při prici a zamezuje 
sklouzává nf prstů při d ržení 

/ 

pájecí s tanici lze mít 
trvale umístěnou na 
pracovním stole 

tenký hrot umoH1uje 
provádět přesné práce 

a kontrolu teploty hrotu - zejména (!) 
v elektronice a bižuterii. Dále 

Jednoduchá pájka určena především 
k měkkému pájení vyžadující přesnost 
- zejména v elektronice a bižuterii ... 
Dále je mofné ji použít k drobnému 
?ezání či spojoviní plastů a taU: 

je možné ji poufít k drobnému 
řezání ti spojování plastú a také 

,_ __ ....:::,,._-'-' k vypalováni symboló do dřeva. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

p říkon 40W 

p říslušenstv í odnímatelný stojánek 

hmotnost bez kabelu 70g 

obj•dnacf trslo 8894520 

k vypalování symbolů do dřeva. 

230V/50Hz 

60W 

kovový stojánek 

90g 

417201 

cena bez DPH/s DPH 

pájecí hroty 

3/6 e 
438,02 530,-

5/20 e 
152,89 

417210, 2ks 

185,-
8894520A, 2ks 

nízká hmotnost 
a držení rukojeti 
pájky mezi 
prsty zvyšuje 
komfort při 

práci 



, , 

PAJECI PISTOLE 

pistole pájecí s regulací 
teploty, transformátorová, 
200W 

pistole pájecí 
transformátorová, 175W 

pistole pájecí 
transformátorová, 1 OOW 

.-- dlky velmi rychl6mu nahřátí 
pi jecí špičky ji múfete začit 
používat krátce po s tisknutí 
vypínače 

- -- ----- 1:XTOL: :•((0 4" ~ X 
-· .•. ,.c•~z: :-=;_, --

zabudovaná LED 
dioda osvětluje 
pracovní místo 

dobrým vyvážením 
a pogumovanou 
rukojelí je 
zaj ištěno pohodlné 
a nenamihav6 
drženi pijed 
pistole při práci 

Transformátorová pájecí pistole je 

• 

určena přede·dím k mikkimu pá;jení, [!Ji 
dále k řezáni či spojováni plastG 
a také k vypalováni symbolG do dřeva. 

Teplotu hrotu je možno nastavit podle • 
dané práce a typu materiálu. [!] _ 

Velký výkon a tvarovaná rukoje( 
pro pohodlnou pr,ci. Model 9923 
v kuffíku s pffslušenstvim. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon max. 200W 

nepřeruš.provoz 

přeru šovaný provoz 

příslu šenství sada 5ks 

v kufru ano 

hmotnost 0,8k9 

objednací čisto 8894510 □ 3/5 • 
cena bez DPH/s DPH 652,89 790,-
pájecí špičky, 3ks 8894510A I hroty, sada 10ks 

I 

drát pájecí trubičkový Sn 
99,3%/0,7°/oCu 

C id#iJp+ 
bezolovnatil 
varianta, 
pracovní 
teplota 227°C 

s tavidlem (pryskyřice 29' uvnitř). bod tavení 227°C, RoHS 
otiič. popi1 bez DPH S DPH 

8732003 0 1mm, 1009 6/12 190.08 230,-

8732007 0 1mm, 2509 6/12 ,04,96 490,-

drát pájecí trubičkový Sn60/Pb40 

• _..,. ru • .. •"••1• '" _ ..... ~ 

díky poměru cín u 
a olova s nejnižší 
dosažitelnou 
pracovní teplotou 
1ss•c 

s tavidlem {pryskyřice 2% uvnilř). bod tavení 188°C 

230V/50Hz 

175W 

max. 12sec 

max. 48sec !přestávka 30sec) 

5ks 19923) 

ano (9923) 

0,6kg 

9923 
4/10 e □ 9922 

5/20 e 
380,17 

9919 

460,- 297,52 

.1 

• 
obj.t, popis 

87945208 900M, 
bez DPH 

.. , .. e 409.09 

vnější pruměr: 6,5mm 

I drát pájecí Sn30/Pb70 

bod lavení 26D°C 
obj .č. popil 

9945 0 1mm, 1009 

9947 0 1mm, 250g 

• 

b9z DPH 

1v,ae 109.92 

6/24 219.01 

ob~é. popis bez DPH S DPH obj.é. popis t,.ez DPH 

8832003 0 1mm, 1009 6/12 144.63 175,- 8832023 š.2,5mm/1,5m, 1!140 . 61.98 

8832007 0 1mm, 2509 6/12 31'.os 380,- mosaz 

E>CTOL: 
u ...... : •===• ---

SnadnA obs luha. model 9921 v kufříku 
s pfislušenstvím. 

230V/50Hz 

100W 

max. 12sec 

max. 48sec !přestávka 30sec) 

5ks (9921) 

ano (9921) 

0,6k9 

9921 
4/12 e □ 9920 

6/24 e 

• 

360,- 322,31 

9919 

390,- 239,67 290,-

SDPH 

495,· 

SOPH 

133 -• 
265 -• 

SDPH 

75 -• 

I hroty do pájky, 2ks 

obj.č. 

417210 
popis 

0 5,8 x 80mm, 

pro 417201 

I špičky pájecí, Jks 

btz DPH 

.. , .. e 80.17 

obj.i:. popis b1tz DPH 

8894510A mosazné tělo -·/·· • 99,11 

s ocelovou špičkou, pro 8894510 I špičky pájecí, 3ks 

ob~ _ _,pec•cpisc._ 

9919 pro 9920, 9921, 

9922 a 9923 

bez DPH 

8/40. 47.11 
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SOPH 

97,-

SOPH 

120 -• 

SOPH 

57,-
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- pistole tavná lepící aku, 0 7,2mm, 4V Li-ion, 1500mAh 

mofnost pracoval 
v místech bez 
elektrické ho rozvod u 

Aku lepící tavná pistole je určena k roztavení 
a nanášení tavného lepidla za účelem 
rychlého slepení papíru, korku , dřeva, kůže, 

textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka 
mechanického posuvu umožňuje ciltivé. 
plynul6 a př'esn6 dávkování roztaveného 

lepidla na požadovane místo. Nepřítomnost 
napájecího kabelu zvyšuje komfort při 
používání a svobodu při pohybu. Pistole je 
vybavena nabíjeci základnou do které může 
položit pistoli v době kdy ji nepoužíváte. Po 
vlolení pistole do základny 5e pistole začne 
okamžitě nabíjet a tím se prodlouží doba po 
kterou ji lze poufívat. 

baterie 
kapacita baterie 
0 tavné tyčinky 
lepící kapacita 
doba aktivace 
teplota lepeni 

4V Li-ion 
1500 mAh 
7,2mm 
1,5g/min 
cca 1,5min 
cca 110°c 

nabíjení baterie cca 2-3h 
lepené materiály plasty, keramika, 
k~že, karton , dřevo, některé dru hy kov~ 
hmotnost 170g 

objednacltfslo 8891500 

určeno pro jemné 
a detailní práce, kdy 
je nutné používat 
menši množství 
lep id la 

nabíjecí základna pro 
průběžné nabíjení 
při práci 

Díky li-ion akumul8toru je možné pistoli 
kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala 
kapacita akumulátoru. Li•ion akumul8tor 
ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi 
pomatu a vydrží dlouho nabitý, 

cena bez DPH/s DPH 

3/6 e 
537,19 650,-

pistole tavná lepící, na plyn do zapalovačů, 0 11mm 

možnost pracovat 
v místech bez 
e lektrického rozvodu 

moderní plnící ventil 

snadno přístupný 
plynový ventil 
s poj istko u 

-- průzor na pilotní 
p lamínek 

páčka mechanické ho pos uvu umožňuje 
citlivé, plynulé a přesné dávkováni 
roztaveného lepidla na požadované m ísto 

Plynová lepicí tavná pistole je určena 
k roztavení a nanášeni tavného lepidla za 
účelem rychlého slepení papíru, korku, dřeva, 

kůže, textilie. umělé hmoty, keramiky atd. 
Lepící pistole má velmi úsporně n.rvrfený 
topný člen. který funguje podobně jako 

0 tavnétyčinky_~11mm - 11,5mm 
lepící kapacita 5g/min 
doba aktivace cca 1,5min 
teplota lepeni - 1 so•c 
palivo plyn do zapalovač~ 

objem nádrže 5g [8mll 
spotřeba 3g/h [42WI 

pogumovaná rukojeť 
pro přljemnějšf 
a bezpečnAjši prici 

u elektrických lepících tavných pistoli. Po 
zahřáti pistole na provozní teplotu, zhasne 
hlavní plamen a zůstane zapnutý pouze malý 
pilotní plamínek. Jakmile teplota poklesne 
pod určitou hodnotu. zažehne se automaticky 
opět hlavní plamen a nahřeje pistoli na 
provozní teplotu. Jako palivo používá pistole 
plyn do zapalovačů, který je s nadno dostupný 
v trafikách. Pistole je vybavena plnícím 
ventilem tfetí generace, který zabezpečuje 

snadné plněni bez zbytečných ztr8t. 
Nepfltomnost nap8jedho kabelu zvy!uje 
komfort při používání a svobodu při pohybu. 

lepené materiály plasty, keramika, kůže, karton, dřevo, 

hmotnost 
objednacl tfslo 

cena bez DPH/s DPH 

některé druhy kov~ 
244g 

8899007 
4/12 e 
801,65 970,-

, 
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• 
TAVNE PISTOLE 

I pistole tavná lepící, 0 11mm, 100W • pistole tavná lepící, 0 11 mm, 180W 

f 
páčka mechanického 
posuvu umožňuje citlivé, 
plynulé a přesné dávkování 
roztaveného lepidla na 
požadované místo 

Lepicí tavná pistole je určena k roztavení a nanášení tavného lepidla 
za účelem rychlého slepení papíru, korku, dřeva, kůže. textilie, umělé 
hmoty, keramiky atd. Pistole je vyhřívaná systémem keramických 
ohřívačů s vlastním elektronickým řízením teploty, tzv. PTC systém. 
Tento způsob ujiMuje vysoký topný výkon pistole pfi nfzk, spotfeb& 
energie a dlouhou životnost z důvodu chemické a fyzikilnl odolnosti 
keramiky. Pistole má pogumovanou rukojef (soft grip) pro přijemnějši 

a bezpečnější práci. Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé. 
plynulé a přesné dávkováni roztaveného lepidla na požadované místo. 

napětí/frekvence 

příkon 

230V/50Hz 

100W 

11mm-11,5mm 

27g/min 

5-7min 

193•c 

pogumovaná rukojeť 

pro přfjemnějšl 
a bezpečnější prici 

Lepící tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru, 
korku, dřeva, kůže, textilie. umělé hmoty, keramiky atd. Páčka 
mechanického posuvu umofňuje citlivé, plynulé a přesné 
dávkování roztaveného lepidla na pobdované mf sto. 

230V/50Hz 

180W 

11mm - 11,5mm 

3-Smin 

220°c 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 

doba aktivace 

teplota lepeni 

lepené materiály 

hmotnost 

objedn.1cl tíslo 

plasty, keramika, kůže, karton, dřevo, některé druhy kovů 

380g 

plasty, keramika, kuže, karton, dřevo, některé druhy kovu 

410g 

8899004 
3/12 e 

con• boz DPH/s DPH 652,89 790,-

napětí/frekvence 

příkon 

max. příkon 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 

doba aktivace 

teplota lepeni 

lepené materiály 

hmotnost 

ob jedna cf t(slo 

pistole tavná lepící, 0 7,2mm, 
25W 

určeno pro jemné 
a detailní práce, kdy je 
nutn6 používat menší 
množství lepid la 

Lepící tavnli pistole je určena 
k rychlému s lepení papíru, korku, 
dřeva, kůle, textilie, umělé hmoty, 
keramiky atd. Páčka mechanického 
posuvu umožňuje citlivé, plynulé 
a přesné dávkování roztaveného 
lepidla na požadované místo. 

230V/50Hz 

25W 

70W 

7,2mm 

4,Sg/min 

3-Smin 

200°c 

plasty, keramika, kůže, karton, 

dřevo, některé druhy kovů 

78g 

422000 
6/48 e 

cen• bez DPH/s DPH 106,61 129,-
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8899002 
3/12 e 
355,37 430,-

pistole tavná lepící, 0 7,2mm, 
25W, ružová 

určeno pro jemní 
a detail ni práce, kdy je 
nutn6 pouifvat menši 
mnofství lepidla 

Lepíd tavná pistole je určena 
k rychlému slepení papíru, korku, 
dřeva, kůže, textilie. umělé hmoly. [i) 
keramiky atd. Páčka mechanického ~ 
posuvu umožňuje cillřvé, plynuté 
a přesné dávkování roztaveného 
lepidla na pofadované místo. 

230V/50Hz 

25W 

70W 

7,2mm 

4,Sg/min 

3-Smin 

200°c 

plasty, keramika, kuže, karton, 

dřevo , některé druhy kovů 

78g 

422003 
6/48 e 
103,31 125,-

pistole tavná lepící, 0 11 mm, 
40W 

Lepící tavnli pistole je určena 
k rychlému slepení papíru. korku, 
dřeva, kúh, textilie, umilé hmoty, 
keramiky atd. Pačka mechanického 
posuvu umožňuje citlivé, plynulé 
a přesné dávkování roztaveného 
lepidla na požadované místo. 

230V/50Hz 

40W 

100W 

11mm - 11,Smm 

10g/min 

5-7min 

200°c 

plasty, keramika, kuže, karton, dřevo, 

některé druhy kov~ 

160g 

422001 

6/24 e 161,16195,-



, 

TAVNE PISTOLE 

a pistole tavná lepící, 0 11 mm, 65W pistole tavná lepící, květinová , 0 11mm, 40W 

tento model je 
vybaven masivn1 
spouští posuvu pro 
stisk všemi čtyřmi 
prsty 

Lepicí tavná pistole je určena k rychlému slepeni 
papíru, korku, dřeva, kůže. textilie. umělé hmoty, 
keramiky atd. Páčka mechanického posuvu umožňuje 
citlivé. plynulé a přesné dávkování roztaveného 
lepidla na požadované místo. 

napětí/frekvence 

příkon 

max. příkon 

230V/50Hz 
65W 

200W 
11mm - 11,5mm 

15g/min 

5-7min 

200°c 

Lepíci tavná pistole je určena k rychlému slepení paplru, 
korku, dřeva, kUže, textilie, umělé hmoty. keramiky atd. Páčka 
mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné 
dávkováni roztaveného lepidla na požadované místo. 

230V/50Hz 
40W 

100W 

11mm - 11,5mm 
10g/min. 
3-5min 

200°c 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 
doba aktivace 

teplota lepeni 

lepené materiály 

hmotnost 

objednaci čfsto 

plasty, keramika, kůže, kar ton, dřevo, některé druhy kovů 

224g 

plasty, ker amika, kůže, kar ton, dřevo, některé druhy kovů 

225g 

422002 
6/24 e 

cen• bez DPH/s DPH 210,74 255,-

- tyčinky tavné, transparentní 

obit, popis bez DPH 

9903 0 7,2x100mm, 12ks,4112o e 20.66 
9903A 0 7,2x100mm, 0,5kg 5120 1'8.76 

9901 0 11x100mm, 6ks 30/120 • 2S.62 
9901A 0 11 x200mm, 1 kg 5/20 260,33 

0 tyčinky tavné, mix bare~- . 
e pouz1vane 

obič. 

9908 
9909 

i k dekoračním 
... , .. , účelům 

popis bez DPH 

0 7,2x100mm, 12ks012oo e 18,18 

0 11x1 00mm, 12ks2511oo e 34.71 

4221 00 

S DPH 

25 -• 
180 -• 

31,-

315,-

6/24 e 
198,35 

tyčinky tavné, černá barva 

používané 
i k deko račním 

obj,č. popis b9z DPH 

9912 0 7,2x100mm, 12ks0120o e 18.18 

9913 0 11x100mm, 12ks2s11oo e 34.71 

9913A 0 11x200mm, 1kg 5/20 260.33 

240,-

SDPH 
22 -• 
42,-

315,-

tyčinky tavné, mix barev se třpytem 
(glitter) 

používané 

S DPH obj.č. 

22,- 9910 
42 - 9911 • 

i k dekoračnim 

účelům 

popis t,.ez DPH 

0 7,2x1 00mm, 12ks012oo e 18,18 
0 11x100mm, 12ks2w1oo e 34,71 

SDPH 

22,-
42,-
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KOMPRESORY 

-----

Sort iment kompresoru Extol Craft 
pokrývá oba základn í konstrukční 

typy - menší a lehčí bezolejové, 
vhodné pro kratší zatížení př i 
vysokém výkonu, a robustnější 

olejové, které umožňují větší 
obj emový výkon a delší provoz. 

Tyto olejové modely najdete 
v jedno- a dvoupístovém provedení, 
doplněném 50 l t lakovou nádobou, 
kter á dovolí velký odběr stlačeného 
vzduchu při stabilním tlaku. 

Všechny modely kompresorů 
Extol se mohou pochlubit 

stabilním vysokým tlakem na 
výstupu a velkým výtlačným 
výkonem. 

Ověřte si výkon svého kompresoru 

Při výběru vhodného kompresor u zvažujeme 
obvykle dva klíčové parametry: maximální 

tlak, kterého je kompresor schopen dosáhnout, 
a jeho plnící výkon - tedy údaj vypovídající 
o tom, kolik vzduchu bude Váš kompresor 
schopen dodávat do připojených zařízení. 

Přestože je plnící výkon paramet r, který nás 
zajímá nejvíc, nemusí být snadné se v okamžiku 
koupě tohoto údaje dopát rat; zdůrazňovány 
většinou bývají opticky větší hodnoty příkonu 
a sacího výkonu, které však mají jen omezenou 
vypovídací hodnotu o úč i nnosti daného modelu. 

Obecné pravidlo říká, že plnící výkon představuje 
přibližně 60% skutečného sacího výkonu . Pokud 
si však chcete být doopravdy jistí, že Váš nový 
kompresor zvládne práci, na kterou ho potřebujete, 
nabízíme Vám jednoduchý způsob , jak si jeho výkon 
ověřit. Jediné, co k tomu potřebujete.je změřit 
čas, za jaký testovaný kompresor naplní svou 
tlakovou nádobu na její maximální provozní tlak. 
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Plnící výkon (Q) pak spoč ítáte jednoduchým vzorečkem: 

a (l/minl = 
max. tlak nádoby {bar/ x objem nádoby {li 

čas potřebný k naplnění {s/ 

Například 24litrovou nádobu kompresoru Extol Craft 
418200 naplníte na její maximální provozní tlak 8 bar 
za 1 :30 min. Její plnící výkon pak zj istíte takto: 

Q ll/minl = 
8x 24 

90 
x 60 = 128 l/min 

Tento jednoduchý test doporučujeme provést 
u dobrého prodejce přímo v okamžiku nákupu a 
případně porovnat výsledky několika značek. 
(Ano, věříme si. :-) Technické parametry 
u strojů Extol totiž uvádíme podle pravdy.I 

Doufáme, že Vám tento tip pomůže vybrat ten 
nejlepší kompresor pro Vaše potřeby! 



nap ětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

tlak 

průtok 

příslušenství 

hmotnost 

objednacl t lslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhr adní filtr 

KOMPRESORY 

R kompresor bezolejový, 1100W R kompresor bezolejový, 1100W 

/ snadno přenosný 

~--~ silný bezúdržbový 
indukční motor zajišťuje 
dlouhou životnos t 

kompresor je 
dod6vám s bohatým 
příslušenstvím 

I 

Bezolejový kompresor slouží pro připojení pneumatického 
nt.řadí a dalších nástrojů . Dáte je určen pro pou!ití 
v domácnosti na nafukování míčU, matrací, jfa:dních kol, 
gumových hraček, pneumatik apod. 

230V/ 50Hz 

1100W 

2850/ min 

8bar{0,8MPal 

1611/min 

11kg 

418100 
.. , ..• 
2 057,85 2 490,-
418200F 

/ 

malý a skladný kompresor 
s univerzálním použitím, který 
~ý~i pa~ametry nahradí podstatně 
vets1 stroJe 

na plnič pneumatik 
lze naš roubovat 
ofukovacl nástavec 

plnič pneumatik je vybaven integrovaným 
tlakoměrem a upouš ticim ventilem 

Bezolejový pístový kompresor je určen pro malě práce 
v domácnosti a domácím prostředí při činnostech, a to zejména 
k plnění pneumatik automobilú, motocyklů a kol. Díky různým 
dodávaným koncovkám určených k připojení na hadici plniče, lze 
rychle a bez námahy nafouknout objemná nafukovací lehátka, 
postele, čluny atd., přilolenou jehlou sportovní míče, cvičební 
balóny apod. Lze ho dále použít pro drobné práce se stříkacím, 
čistícím, nýtovacím, hřebíkovacím a sponkovacím nářadím. 

230V/50Hz 

1100W 

3550/ min 

8bar(0,8MPal 

1611/min 

pln ič pneumatik, 8ks nástavců na fouk ání, ofukovací tryska, 

tlaková hadice 2,8m 

5,6kg 

418101 .., ..• 
2024,79 2 450,-

STRANA 147 



KOMPRESORY 

I kompresor, 150W 

druhý manometr 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakové nádrži 

na přehledném 
manometru 
nastavíme hodnotu 
potřebného 
výstupního tlaku 

soutástí balení je 
redukce výstu pu vzduchu 
z 1/4" na 1/8" 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

objem nádr že 

max. tla k 

sací výkon 

plnící výkon 

čas plnění 

hmotnost 

objednacf lísto 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní f iltr 

,. 
..,_ __ ,,. 

Tichý pístový kompresor je určen především pro 5lříkací 
pistole {airbru5h} a další vzduchové nářadí jako například 
sponkovačky. ofukovací pislole. atd. Je vhodný i pro huštění 
pneumatik bicyklů i automobilů. Je vybaven odlučovačem 
kondenzátu a neástot ze vzduchu. 

230V/50Hz 

150W 

2850/min 

31 
6bar{0,6MPa] 

231/min 

5,4kg 

8895300 
.. , ..• 
3132,23 3 790,-

'. 
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I kompresor olejový, 24l 

vyrovnaný vysoký výstupní 
tlak 8bar a sací výkon 
1541/ min umožňuje 
pohánět širokou š kálu 
pneumatického nářadí 

optický ukazatel 
stavu oleje 

podvozková kolečka 
usnadni trans port 
kompresoru 

Jednopístový olejový vzduchový kompresor s tlakovou nádobou 
o objemu 241 je určen k použití všude tam, kde je sllačeného 
vzduchu zapotřebí. tj. např. k nanášeni bartv stfíkací pistolí. 
čištění tlakovým vzduchem ofukovaci pistolí. plskování. olejování 
či mytí mlžíc i pistolí. plněni vzduchem plničem pneumatik, dáte 
pro pohon pneumatického nářadí s ohledem na spotřebu vzduchu 
Hmto nářadím a plnícím výkonem kompresoru apod .. 

Tento kompresor je plnícím výkonem stejně výkonný, jako levné 
kompresory jiných značek s příkonem 1500'N, coi lze jednoduše 
ov~řit pomocí pritofenhho vzorečku. 

230V/50Hz 

2800/min 
241 

8bar [0,8MPa) 

1541/min 

1001/min 

1 :55min 

19kg 

418201 
.. , ..• 
2 471,07 
418201F 

2 990,-
~ ---•,---:,c,_a--~-..-•r.•,T--- ---I • > ' 
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optický ukazatel 
stavu oleje 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

obj em nádrže 
max. tlak 
sací výkon 
plnicí výkon 
čas plnění 

hmotnost 

objednacl tlslo 

cena bez DPH/s DPH 

náhradní filtr 

R kompresor olejový, 1500W, 241 

vyrovnaný vysoký výstupn1 tlak 8bar a sad 
výkon 2081/min umožňuje pohinět širokou 
š kálu pneumatického nářadí 

podvozková kolečka 
usnadni transport 
kompresoru 

vysoký litrový výkon 
a 501 zisobnfk 

podvozková kolečka 
usnadni transport 
kompresoru 

Elektrický vzduchový pístový kompresor je určen pro použití 
všude tam. kde je zapotřebi stlačeného vzduchu jako pohonu 
pneumatického nářadí, k nanášení barev, čištění vzduchem, 
k huštění pneumatik a j. Konstrukční řešení umo!ňující mazání 
olejem zaručuje vyšší výkonnost a delší f ivotnost stroje. 

230V/50Hz 
1500W 
2850/min 
241 
8bar I0,8MPa) 
2081/min 
1281/min 
1 :30min 
25kg 

418200 
.. , ..• 
2 966,94 3 590,-
418200F 

KOMPRESORY 

R kompresor olejový, 2200W, 501 

druhý manometr 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakové nádrži 

na přehledném 

m anometru nastavíme 
hodnotu potřebného 
výstupního tlaku 

r 
dvoupístový 
kompresor pro velký 
výkon 

na přehledn6m 
manometru 
nastavíte 
hodnotu 
potřebného 
výstupního tlaku 

Elektrický vzduchový dvoupístový kompresor je určen pro výrobu 
stlačeného vzduchu o maximálním tlaku 0,8MPa (8bar) všude tam, 
kde je stlačeného vzduchu zapotřebí k pohonu pneumatického 
nářadí, k nanášení barev, čištění vzduc:hem, saponáty apod., 
k huštění pneumatik aj. Konstrukční řešení umožňující mazání 
olejem zaručuj& vyšší výkonnost a del!í životnost stroje. 

230V/50Hz 
2200W 
2850/min 
501 
Sbar IO.BM Pa) 
4121/min 
2661/min 
1:30min 
43kg 

418211 .., ..• 
5 776,86 6 990,-
418200F 
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PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ 

Přednosti pneumatického nářadí 

O Spolehlivost - Pneumatické nářad í je spolehlivějš í 
než elektrické, protože má méně součástek a má 

tak menší nároky na servisní opravy. 

Delší životnost vnitřních součástí - Součásti 
pneumatického nářadí jsou kovové a tím, zvyšuj í 

jeho životnost. 

Odolnost vůči mechanickému poškození - tělo 
pneumatického nářadí je vyrobeno z kovu, který jej činí 

více odolným vůči mechanickému poškození, např. při pádu. 

utahovák rázový, 1/2", pneu, 610Nm, MINI 

Menší náročnost na čistotu pracovního prostředí 
- Pneumatické nářadí je kompaktní a je proto více 

odolné před poškozením v du sled ku vniknutí nečistot 
z vnějšího prostředí při práci !např. sekací kladiva). 

Tichý chod - Pneumatické nářadí má tižší chod 
v důs ledku nepřítomnosti elektromotoru. 

Delší doba pracovního nasazení - Kovové součásti 
pneumatického nářadí umožňuj í delší dobu 

nepřetržitého provozu. 

utahovák rázový, 1/2", kompozit, pneu, 880Nm 
přepínač směru 
otáčení umožňuje 
nastavit 3 ulahovaci 
a 3 povotovac1 
momenty 

velmi přesná výroba 
přepínač směru 
otáčení umožňuje 
nastavit 3 utahovací 
a 1 povolovací 
moment 

kompozitové 
tělo utahováku 
se pfljemnidrií 
a nestud( 

unašeě vyrobený 
z japonské 
oceli zaručuje 
dvojnásobnou 
životnost 
oproti běžným 
utahovákOm 

nová konstrukce vnitřního 
mechanismu nám umožnila utahovák 
zmenšit a snížit jeho hmotnost při 
zachování vynikajícího výkonu 

nizkou hmotnost při zachováni 
vysok6ho výkonu ocení 
především ti, kteří musí 
používat utahovák d louhodobě 

a kvalitní materiály zaručuji 
nižší vibrace při práci, vyšší 
výkon a delší životnost než 
běiné utahoviky 

Pneumatický utahovák je určen k utahování a povolování 
šroubových spojů. Je vybaven systémem .TWIN HAMMER" 
{dvě kladiva), které vyvíjl za přiklepu krouticí sílu současně 
na opačných stranách vřetena, čímž je dosaženo velkého, 
rovnoměrně působícího krouticího momentu. Pro režim 
utahování lze zvolit tři rychlostní stupně. Tělo utahováku je 
dobře vyvážené. Díky tomu se s utahovákem lépe manipuluje, 
práce s ním není tak náročná a proto je vhodný i pro 
dlouhodobou práci. 

u našeč 1/2" 

max. kroutící moment 61 ONm 

délka 125mm 

otáčky bez zatížení 10000/min 

spotřeba vzduchu 1701/min 

max. pracovní tlak 6,3bar (0,63MPa) 

prúměrvsuvky 1/4" 

hmotnost 1,4kg 

objednacfčlslo 479501 O 
2/5 e 

cena bez DPH/s DPH 1 776,86 2 150,-
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unašeč vyrobený 
z japonské 
oceli zaručuje 
dvojnásobnou 
životnost oproti 
běžným utahovákům 

velmi přesná výroba 
a kvalitní materiály 
zaručuji nifiívibrace 
při práci, vyšší výkon 
a delší životnost než 
běžné utahováky 

Pneumatický utahovák je určen k utahováni a povolování šroubových 
spojú. Je vybaven systémem. TWIN HAMMER" (dvě kladiva). které 
vyvíjí za příklepu krouticí sílu současně na opačných stranách 
vřetena, čímž je dosaženo velkého, rovnoměrně působícího 
krouticího momentu. Pro režim utahování lze zvolit lř i rychlost ni 
stupně. Tělo utahováku je dobře vyvážené a částečně vyrobené 
z kompozitu, klerý má pli zachování pevnosti nižší hmotnost nef 
kov. Olky lomu se s utahováktm lépe manipuluje, prilce s ním nenl 
lak náročná a proto je vhodný i pro dlouhodobou práci. 

1/2" 

880Nm 

180mm 

7000/min 

1981/min 

6,3bar (0,63MPa) 

1/4" 

2kg 

4795012 
2/5 e 
2 471,07 2 990,-



vrtačky 

přímé brusky 

excentrická bruska 

sekad kladiva 
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(3 
WI ill 

Filt r odst raňuje ze stlačeného vzduchu vodu 
[kondenzát), která vzn ikla v kompresoru 

stlačením vodní páry ve vzduchu. Voda uvn i tř 

nářadí způsobuje rychlou korozí jeho součástí. 8865105 

Přímazávač oleíe přidává do proudu stlačeného 
vzduchu pneumatický olej, který se vzduchem 

nýtovačky utahováky ; "' "' ' ' "' 
dostáva dovnitr nárad1 a chrám jeho soucástky 

Možné způsoby zapojení. proti zadření a rychlému opotřebení. 
Potřebné směsi suchého vzduchu a pneumatického oleje o správném tlaku lze dosá hnout třemi různými způsoby: 

(1 POMOCÍ TŘÍ KOMPONENTŮ (2 POMOCÍ DVOU KOMPONENTŮ (3 POMOCÍ JEDNOHO 
• Přimazávač oleje 188651021 • Přimazávač oleje 188651021 KOMPONENTU 
• Regulátor tlaku 

s manometrem 188651031 

• Regulátor tlaku s manometrem 
a filtrem 188651041 

• Regulátor tlaku s filtrem 
a přimazávačem oleje 18865105) 

• Filtr 188651011 

velmi přesná 
výroba a kva litnl 
materiály zaručuji 

ni žší vibrace při 

prá ci, vyšší výkon 
a delší ž ivotnos t 
než běžné 
utahováky 

u našeč 

utahovák rázový, 1/2", kompozit, pneu, 1300Nm 

přepínač směru otáčení 

umožňuje nas tavil 3 utahova cí 
a 1 povolovací moment 

kompozitové tělo utahováku 
se příjemně drží a nestudí 

Pneumatický utahovák j e určen k utahováni a povolov!iní 
š roubových spojú. Je vybaven systfmem „ TWIN HAMMER" 
(dvi kladiva). kteri vyvíjí za přiklepu kroutici s:Uu současně 
na opačných stranách vřetena. čímž je dosaženo velkého. 
rovnoměrně působícího krouticího momentu. Pro režim 
ulahováni lze zvolit 3 rychlostní stupně. Tělo utahováku je 
dobře vyválené a částečně vyrobené z kompozitu, který má 
při zachování pevnosti niž$í hmotnost než kov. Díky tomu se 
s utahovákem lépe manipuluje, práce s ním není lak náročná 
a proto je vhodný i pro dlouhodobou práci. 

112· 
max. kroutící moment 1300Nm 
délka 200mm 
otáčky bez zatížení 7500/min 
spotřeba vzduchu 2271/min 
max. pracovní tlak ~ 3bar (0,63MPal 
průměr vsuvky 1/4" 
hmotnost 2kg 

objednaci ~lsto 4795013 
2/5 • 

cena bez OPH/s DPH 3 512,40 4 250,-

I utahovák ráčnový, 1/ 2" kompozit, pneu, 88Nm 

nas taveni utahovadho 
mome ntu 

přepínač 

směru otáčení 

ti lo utahováku 
se př1jamně drží 
a nestudí 

velmi přesná výroba 
a kvalitní ma te riály 
zaručuji nižš1 vibrace 
při práci, vyššfvýkon 
a de lš í ž ivot nost než 
běžné utahováky 

Pneumatický ráčnový utahovák je určen k utahováni a povolování 
závitových spojů. Díky svým rozměrům umožňuje přístup do 
těžko přístupných míst (např. při opravách automobilů, práce na 
ocelových kons trukcích atd.). Předností pneumatického ráčnového 
utahováku je rychlost provedené práce. 

1/2" 
88Nm 
260mm 
150/ min 
1701/min 
6,3bar (0,63MPal 
1/4" 
1,4kg 

4795015 
3/5 • 
1 148,76 1 390,-
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průměr stopky 

délka 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pr acovní tlak 

pruměrvsuvky 

příslušenství 

hmotnost 

objedn.1cl tíslo 

cena bez DPH/s DPH 

bruska přímá , pneu, MINI 
krátké tělo brusky padne 
do r uky a pomáhá při práci 
v omezených pro storech 

Pneumatická přímá bruska je určena k nároént práci 
při broušení svarů a špatně přístupných míst, ale 
také k jemnému broušení, odhrotování, frézování 
a gravírováni. Krátké tělo brusky padne do ruky 
a pomáhá při práci v omezených prostorech. Nářadí 
umožňuje výměnu a montáž upinac:ích kleštin pro 
uchycení nástrojů s průměrem stopky 6 nebo 3mm. 

ó nebo 3mm 

125mm 

25000/min 

1271/min 

ó,3bar (0,ó3MPa) 

1/4" 

kleština ó a 3mm 

0,36kg 

4795035 
3/10 e 
570,25 690,-

tělo brusky se 
příjemně drží 
a nestudí 

velmi pfesni výroba 
a kvalitní materi"y 
zaručují nižší vibrace 
při práci, vyšší výkon 
a delší životnost než 
běžné brus ky 

STRANA 152 

bruska přímá 90°, pneu, MINI 
otočení hlavy o 90°, 
dovoluje drfet brus ku 
v ergonomicky příjemnijií 

vodorovné poloz:• __ .J""-.-1-- 1 

nas taveni otáček 

kr6tk6 tito brusky 
padne do ruky a pom6h6 
při práci v omezených 
prostorech 

lilo brusky 
se příjemně 

drží a nestudí 

velmi přesná výroba 
a kvalitní materiály zaručuji 
nižší vibrace při práci. vyš:ší 
výkon a delši životnosl než: 
běžné brusky 

Pneumatická přimá bruska je určena k náročné práci při broušeni svarů 
a špatně přístupných mís t, ale také k jemnému brouš:ení. odhrotování, frézování 
a gravírování. Krátké tělo brusky padne do ruky a pomáhá při práci v omezených 
prostorech. Hlava s kleštinou je otočené o 90°, což umožňuje [!).:· (!] 
výrazné zpříjemnění a zjednodušení práce v některých polohách, 
kdy můfete držet brusku v přirozené vodorovné poloze a nemusíte 
ji driet verlik6lně. Náfadl umožňuje vým~nu a montáž upínacích 
kleštin pro uchycení nástrojů s průměrem stopky 6 nebo 3mm. 

ó nebo 3mm 

170mm 
25000/min 

1271/min 

ó,3bar (0,ó3MPa) 
1/4" 
kleština ó a 3mm 

0,5kg 

4795036 
3/5 e 
900,83 1 090,-



bruska př ímá prodloužená, kompozit , pneu 
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bruska přímá , kompozit , pneu 
nastavitelný 
výfuk vzduchu 

dlouhé a š1íhlé tělo brusky 
umožňuje práci hluboko uvnitř 
úzkých dutin nebo trubek 

velm i přesná výroba a kvalitní 
materiály zaručují nižší vibrace při 
práci, vyšší vj kon a delší životnost 
než běž,né brusky 

velmi přesná výroba 
a kvalitnt materiály 
zaručují nižší vibrace 
při práci, vyšší vý kon 
a delší životnost než 
běžné brusky 

kompozitové 
tělo brusky se 
příjemně drží 
a nestudi 

průměr stopky 

délka 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

průměr vsuvky 

příslušenství 

hmotnost 

objednati čfslo 

cena bez DPH/s DPH 

nastaveni 
maxim61nich otáček 

kompozitové tělo 
brusky se příjemně 
drží a nestudí 

Pneumatická přímá bruska je urěena k náročné práci při 
broušení svarů a špatně přístupných míst, ale také k jemnému 
broušení, odhrotování. frézování a gravírování. Prodloužené 
tělo brusky umožňuje práci hluboko uvnitř úzkých dutin nebo 
trubek. Nářadí umožňuje výměnu a montáž upínacích kleštin 
pro uchycení nástrojů s průměrem stopky 6 nebo 3mm. 

6 nebo 3mm 

295mm 

25000/min 

127Vmin 

6,3bar (0,63MPal 

1/4" 

kl eština 6 a 3mm 

0,66kg 

4795031 
3/5 • 

983,47 1 190,-

na s tavitelný 
výfuk 
vzduchu 

nastaveni 
maximálních otáček 

Pneumatická přímá bruska je určena k náročné práci 
při broušení svarů a špatně přístupných míst, ale 
také k jemnému broušení, odhrolováni, frézování 
a gravírování. Nářadí umožňuje výměnu a monláž 
upínac.ích kleštin pro uchycení nástrojů s průměrem 

stopky 6 nebo 3mm. 

6 nebo 3mm 

170mm 

25000/min 

120Vmin 

6,3bar (0,63MPa) 

1/4" 

klešti na 6 a 3mm 

0,39kg 

4795030 
3/10 e 
570,25 690,-

bruska excentr ická, 150mm, pneu 
velmi přesná výroba a kvalitní 
materiály zaručují nižší vibrace 
při práci. vyššl výkon a delši / regulili to r 
životnost nef běžné brusky otáček 

' 

~,~ ·~-;, 1~•·"?A 
Pneumatická excentrická 
bruska je určena pro broušeni 
dřeva, kovů. plastů. spárovací 
a emailové hmoty a také 
k leštění, Součástí brusky je 
výstup pro připojení externího 
odsávání prachu a regulátor 
otáček. Nosič brusného 
kotouče je vybaven suchým 
zipem, který umožňuje 
rychlou beznástrojovou 
výměnu brusného papíru. 

prUměr kotouče 

excentricita 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

prUměrvsuvky 

hmotnost 

objednací t(sto 

cena bez DPH/s DPH 

4795038A 

~ 

výstup pro 
připojení 
externího 
odd1vánl 
prachu 

suchý zip pro 
beznástrojové 
uchycení brusného 
nebo leštícího 
výseku 

150mm 

5mm 

10000/min 

2261/min 

6bar (0,6MPa) 

1/4" 

0,8kg 

4795038 
2/4 e 
2 305,79 2 790,-
náhradní brusná základna 

STRANA 153 
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utahovák rázový, kompozit, pneu, 340Nm 
s hlavicemi, sada 15ks 

□ Pneumatický pfíklepový utahovák jé určtn k utahování 
a povoloYáni závitoYých spojU např. pfi opravách automobilů, při 
prAci na ocelových konstrukclch apod. Soutásti n&řadí je regulitor 
utahovacího momentu. Přednosti pneumatického utahováku je 
rychlost provedené práce. 

u našeč 1/2" 

max. kroutící moment 340Nm 

délka 180mm 

7400/min 

113Vmin 

6,3bar (0,63 MPa) 

1/4" 

• 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

prúměr vsuvky 

příslušenství 

v kufru 

hmotnost 

nástrčné hlavice 9-10-11-13-14-17-19- 22- 24-27mm, nástavec 125 mm, 

imbusový klíč 4mm, olejnička, konektor pro rychlospojku, přepravní kufr 

ano 

1,9 kg 

ob jedna cf t (s lo 8865004 
2/4 e 

cena bez DPH/s DPH 1 314,05 1 590,-

STRANA 154 

utahovák rázový, 1/2", kompozit, pneu, 340Nm 

přepínač směru 
a rychlosti otáčeni 

díky kompozitové části těla má utahovák 
nižší hmotnos t pro pohodlnější držení 
a méně únavnou práci 

pogumovaná rukojeť 

pro přfjemnějšf 
dr fení a tlumení 
vibrací 

Pneumatický utahovák je určen k rychlému a spolehlivému 
utahování a povolování šroubů či matic např. u automobilů, 

přičemž působí velikou krouticí silou, která je umožněna 
příklepovým systémem .ROC KING DOG•. Systém příklepoviho 
mechanismu . ROCKING OOG" se použivá pro utahoviky s nižším 
krouticím momentem, které jsou určeny zejména pro kutily. 

1/2" 
340Nm 

180mm 

7400/min 

113l/min 

6,3bar (0,63 MPa) 

1/4" 

1,9kg 

8865011 
3/6 e 
818,18 990,-

-
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utahovák rázový, 1/ 2", kompozit, pneu, 680Nm 

přepínač směru a rychlosti otáčení 

díky kompozitové části těla 
má utahovák nižši hmotnos t 
pro pohodlni jš1 držení a méni 
ónavnou prici 

pogumovaná rukojeť pro příjemnější 
držení a tlumení vibrací 

Pneumatický utahovák je určen k rychlému 
a spolehlivému utahování a povolování lroubU 
či matic např. u automobilU. přičemž púsobi 
velikou krouticí silou, která je umožněna 
příklepovým systémem .TWIN HAMMER•. 
V případě systému .TWIN HAMMER" se jedná 
o 50U5tavu dvou kladiv, která za příklepu vyvíjejí 
krouticí sílu současně na opačných stranách 
vřetena, čímf je dosafeno velikého rovnoměrně 
působícího krouticího momentu a zároveh 
ochrany šroubového spoje před poškozením. 
Tento systém se používá pro utahováky s vyšším 
krouticím momentem a je určen zejména pro 
profesionální použití. 

unašeč 1/2" 

max. kroutící moment 680Nm 

délka 200mm 

otáčky bez zatížení 7500/min 

spotřeba vzduchu 1421/min 

max. pracovní tlak 6,3bar (0,63MPal 

průměr vsuvky 1/4" 

hmotnost 

objednaci ~lsto 

cena bez OPH/s DPH 

2,1kg 

8865014 
3/6 • 

1 644,63 1 990,-
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• utahovák r áčnový, 1/2", pneu, 64Nm 

přepínač směru 
otáčení 

nastavení 
utahovacího 
momentu 

.,. 
. " 

. 
' 

. 
, 

Pneumatický ráčnový utahovák je určen k utahování a povolování 
závitových spojů. Olky svým rozm~rUm umožňuje přistup do těžko 
přístupných míst (např. při oprav tich automobilů, práce na ocelovýc 
konstrukc1eh atd.). Přednosti pneumatického r3čnového utahováku j 
rychlost provedene práce. [!] . 

112· 
64Nm 

150/min 

1131/min 

6,3bar (0,63MPa) 

1/4" 

1,1 kg 

8865015 
3/10 e 
735,54 890,-
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bruska přímá s brusnými nástavci, pneu, sada 
16ks 

I bruska př ímá , pneu 

• 

Pneumaticktl přímá bruska je určena k jemnému broušení. 
odhrotování, tr,zování a gravírování. Náfadí umožňuje výměnu 
a montáž upinacích kleštin pro uchycení nástrojů s průměrem 
stopky 6 nebo 3mm. 

průměr stopky 

délka 

6 nebo 3mm 

170mm 

22000/min 

113Vmin 

6,3bar (0,63MPa) 

1/4" 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

.11ruměr vsuvky 
příslušenství 2 upínací kleštiny, 10 brusných nástrojů, 2 montážní klíče, 

konektor pro rychlospojku, přepravní kufr 

v kufru ano 

hmotnost 0,57kg 

objedn.1cl tíslo 8865002 
3/5 e 

cena bez DPH/s DPH 669,42 810,-

- bruska úhlová, 125mm, pneu 

úzké tělo pro 
pohodlné držení 

Pneumatická úhlová bruska je určena k řezání a broušení kovu 

regulátor 
výkonu 

bezpečnostni 

pojistka ovládací 
pAčky 

a stavebních materiálů s poufilím k tomu určených řezných a brusných 
kotoučů {125x22,2mm). 

pruměr kotouče 125mm 

pruměrotwrukotouče 22,2mm 

spotřeba vzduchu 170l/min 

max. pracovní tlak 6,3bar I0,63MPa) 

pruměr vsuvky 1/4" 

hmotnost 1,8kg 

objednaclčf•lo 8865034 
3/5 e 

cenabetDPH/<DPH 1148,76 1 390,-

STRANA 156 

upínací pouzdro 
umožňujevýminu 

upínací kleštiny pro 
uchycení nástroje 
s průměrem stopky & 
nebo 3 mm 

regulátor výkonu 

v-ýstup vzduchu na 
zadní straně rukojeti 
neroz.vifuj& prach 

Pneumatická přímá bruska je určena k jemnému broušení, 
odhrotování, frézování a gravírování. NUadí umoiňuje výměnu 

a montáž upinacích kleštin pro uchycení nástrojů s průměrem 
•lopky 6 nebo 3mm. 

6nebo3mm 
170mm 

22000/min 

1131/min 

6,3bar (0,63MPa) 
1/4" 

0,57kg 

8865030 
3/5 e 
404,96 490,-

ft bruska excentrická, 150mm, pneu 
lil nastavitelný výfuk 

vzduchu 
regulátor 
otiček 

výstup pro 
připojení 
exlerního 
odsávání 
prachu 

suchý z ip pro 
bezn6s1rojov6 
uchycení 
brusného 
výseku 

Pneumatická excentrická bruska je určena pro broušení dřeva, kovů, plastů, 

spárovací a emailové hmoty a také k leštění. Součástí brusky je výstup pro 
připojení externího odsávání prachu a regulátor otáček. Nosič brusného 
kotouče je vybaven suchým zipem, který umožňuje rychlou bez nástrojovou 
výměnu brusného papíru. 

pruměr kotouče 150mm 

excentricita 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

yruměrvsuvky 

hmotnost 

objednacf ff sto 

5mm 

10500/min 

150Vmin 

6,3bar IQ,63MPal 
1/4" 

0,96kg 

8865038 
3/5 e 

cena bet DPH/< DPH 983,47 1 190,-
8865038A náhradní brusná základna 150mm 



I kladivo sekací, pneu, sada 9ks 

□ Pneumatické sekací kladivo je určeno pro práce se stavebními 
materiály (tvorba záseků. prostupú, drážek ve zdivu, odsekávání 
dlažby apod.). Sekací kladivo umožňuje používat sekáče 
s šestihrannou nebo s válcovou stopkou. 

10mm (3/8 .. ) 

šestihran nebo kruh 

3500/min 

136Vmin 

6,3bar (0,63MPa) 
1/4„ 

, , v , 
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I kladivo sekací, pneu 

kladivo umožňuje 
používat sekáče 
s kruhovou nebo 
hexovou stopkou 

Pneumatické sekací kladivo je 
určeno pro práce se stavebními 
materiály (tvorba záseků, prostupů, 
drážek ve zdivu, odsekávání dlažby 
apod.). Sekad kladivo umožňuje 
používat sekAče s šestihrannou 
nebo s válcovou stopkou. 

10mm (3/8") 

šestih ran nebo kruh 

3500/min 

1361/min 

6,3bar (0,63MPa) 

1/4" 

regulátor výkonu 

průměr stopky 

stopka sekáčů 

počet úderů 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

průměr vsuvky 

příslušenství 

v kufru 

sekáče 5ks, olejnička, konektor pro rychlospojku, přepravn í kufr 

ano 

hmotnost 1,3kg 

objednaci čfslo 8865003 
3/5 • 

cena bez DPH/s DPH 619,83 750,-

• vrtačka, pneu 

přepínač směru 

otáčení 

odvod vzduchu držadlem směrem dolú 
zabraňuje v1řen1 špon a prachu 

7 
Pneumatická vrtačka je určena k vrtání do oceli a jiných kovú, dřeva 
a umělých hmot. Tichost provozu nářadí může být vítána při dlouhodobé 
práci v kolektivu např. v dílnách. 

průměr vrtáku 

sklíčidlo 

otáčky bez zatížení 

spotřeba vzduchu 

max. pracovní tlak 

průměr vsuvky 

hmotnost 

objednaci ~lsto 

1-lOmm 

3/8 .. (10mm) - 24U NF 

1800/min 

1131/min 

~ 3bar (0.63MPa) 
1/4„ 

1,1 kg 

8865025 
3/10 e 

cena béZ DPH/s DPH 619,83 750,-

I 

1,3kg 

8865022 
3/5 e 
462,81 560,-

• nýtovačka kompozitová, pneu 

přívod vzduchu 
do nýtovačky je 
na pohybliv6m 
kloubu, což 
odlehčuje tah 
vzduchové 
hadice na nářadí 
při držení 
nýtovačky 

v různých 
pozicích 

~ 
Pneumatická nýtovačka 
nalézá uplatnění všude 
kde je potřeba rychle. 
jednoduše a spolehlivě 
vytvo?it nýtované spoje. Při 

pokrývačských pracich. při 
výrobě kovových konstrukci, 
v automobilových dllnách 
apod. Díky pohonu na 
stlačený vzduch zrychlí 
každou práci a nýlováni je 
s ní bez námahy. 

průměr nýtt'.o 2,4 - 4,8mm 

olejové chlazení 

.. • 

materiál nýtt'.o hliník, měď, ocel, nerezová ocel 

nýtovací síla 745kg, 7290N 

max. pracovní tlak 4-5bar 

zdvih 18mm 

spotřeba vzduchu 1,21/min 

průměr vsuvky 1/4" 

hmotnost 1,2kg 

objednací Usto 8865070 
2/4 • 

cena bez OPH/s DPH 1 561,98 1 890,-
8865070A čelisti 3ks 

STRANA 157 
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- hřebíkovačka dokončovac í, pneu 

snadné a rychlé 
a beznástrojové 
otevření ústí pro 
rychlou výminu 
poškozených nebo 
zaseklých hřeblků 

nastavitelná 
hloubka 
nistřelu 

snímatelná 
gumová 
špička 
zabraňuje 

poškození 
pracovní 
plochy 

úhel sklonu 

typ hřebíků 

hlava hřebíků 

délka hřebíkfi 

kapaci ta zásobníku 

max. pracovní tlak 

spotřeba vzduchu 

na 1 hřebík 

spotřeba vzduchu 

při 90 h řeb./min 

průměr vsuvky 

v kufru 

hmotnost 

ob jedna cf t(slo 

cena bez DPH/s DPH 

nastavitelný výfuk 
vzduchu 

Dokončovací hřebikovačka je určena např. pro 
obloženi dveří a stěn, ploty. podlahy, liMy, tesařsk~ 
práce, nábytek, skříně, vyrábění rámů, dekorace. 

34° 

0 1,76-1,83mm 

0 3,05-3,3mm 

32-64mm 

100ks hřebíků 

7bar [0,7MPal 

1l 

93,4l/min 

1/4" 
ano 

2kg 

8865041 
2/4 e 
2 355,37 2 850,-
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lehké magnéziové 
tělo a ergonomicky 
tvarovaná 
pogumovaná rukojeť 
s nižují únavu při 

práci 

□ 

hřebíkovačka na konstrukce, pneu 
hřeblkovačka má dva 
režimy spouštění: 
sekvenční nastřelování 
pomocí s tis ku spouště 
a kontaktní nastřelování 
při dotyku s pracovní 
plochou 

lehké magnéziové tito a ergonomicky 
tvarovaná pogumovaná rukojeť snižuji 
únavu při práci 

nastavitelný výfuk 
vzduchu 

Hřebfkovaéka na konstrukce je určena pro tHši pr8ce pfi □ 
výslavbě různých konstrukcí, připevňování panelů (OT0,0S8 
apod,), podbíjení. upevňování lišt, výrobě krabic apod ... 

34° 

0 2,87-3,3mm 

0 7mm, typ O 
50-90mm 

80ks hřebíkO 

7bar [0,7MPal 

1,71 

153Vmin 

1/4" 
ano 

3,2kg 

8865042 
2/4 e 
3 512,40 4 250,-
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I hřeb íkovačka dlaňová, pneu 

funguje na principu 
kladiva, kdy hřebík 
je rychle zatlučen 
velmi rychlými po 
sobi jdoucími IJdery 
razníku 

drží se v dlani, přičemž malé 
rozměry a nízká hmotnost zajiš(ují 
snadnou ovladatelnost a méně 
únavnou práci 

Silná a malá hřebíkovačka je určená pro běžné kusové hřebíky. Díky své 
ergonomické konstrukci vám snadno padne do ruky a svou silou vám 
výrazně usnadní a zrychlí zabíjení hřebíků. 

typ hřebíkO 

hlava hřeb íků 

délka hřebíků 

pracovní tlak 

max. pracovní tlak 

průměr vsuvky 

hmotnost 

objednaci ~lsto 

0 2,5-4mm 

max. 0 8,7mm 

38-90mm 

5,5-7bar (0,55-0,7MPa) 

Bbar (O.BM Pa) 
1/4" 

0,63kg 

8865043 
3/10 e 

cena bez DPH/s DPH 793,39 960,-
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" 
f.l hřebík nastřelovací, 4000ks 

e pro 8865041 
obj .č. popis 

8862633 32mm, 1/8 

0 1,76mm. H 3,1mm, 34° 

8862634 38mm, 1/8 

0 1,76mm, H 3,1mm, 34° 

8862636 50mm, 1/8 • e 0 1,76mm, H 3,1mm, 34° :j 
• 8862638 64mm. 1/8 N 

"' 
0 1.76mm, H3,1mm,34° 

bez DPH 

43$,02 

479,34 

628.10 

760,33 

I hřebík nastřelovací, 480ks 

DIN~ 

11611/ pro 8865042 
obj.č. popis bez DPH 

8862603 50mm. 1/16 164.46 

0 3,05mm, hlava 7mm-typ D, 34° 

8862604 75mm, 1/16 223,14 

0 3,05mm. hlava 7mm-typ D. 34° 

8862605 90mm, </16 264,46 

0 3,05mm. hlava 7mm-typ D. 34° a hřebík nastřelovací, 6000ks 

obJ.t. _popis bez DPH 

8862611 19mm, <116 114.88 

18G, hlava 2mm, 1,25x0,95mm 

8862613 30mm, <116 147.93 

18G, hlava 2mm, 1,25x0,95mm 

I 

SOPH 

530,-

580 -• 

760 -• 

920,-

SOPH 

199,-

270,-

320,-

S DPH 

139,-

179 -• 

8862617 40mm, <116 18S.95 225,-

18G, hlava 2mm, 1,25x0,95mm 

8862619 50mm, </16 247,11 299,-
18G, hlava 2mm, 1,25x0,95mm 

. spona nastřelovací, 3000ks 

obj ,č. popis t>.z DPH SOPH 

8862621 19mm, ;/16 119.$3 145 -• 
5,7x1,25xlmm 

8862624 30mm, ;/16 164.46 199 -
' 

tt•§UiMJ 
5,7x1,25xlmm 

8862628 40mm. ;/16 210,74 255,-

5,7x1,25xlmm 

STRANA 159 
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- pistole stříkací HVLP, pneu 

Stllkací pistole je 
určena k nanášení 
běžných nátěrových 

hmot (laků, syntetických 
a vodou ředitelných 
barev) na povrch 
proudem stlačeného 
vzduchu. Pistole pracujt 
za nizkého tlaku, při 
kterém se odráží menší 
množství nátěrové 
hmoty od povrchu, což 
umožňuje vyšší náno5 
barvy s nižší spotřebou 
oproti vysokotlaké 
pistoli. Tento princip 
HVLP (High Volume Low 
Pressure) umo!ňuje 
s nížit spotřebu nátěrové 
hmoty až o 30" za 
podmínky používání 
pi5tole v rozmezí 
pracovního tlaku. 

HllP 

možnost 
nastaven1 
směru 
plochého 
paprsku 

povrchová úprava 
je provedena 
eloxováním 
(anodizaci) 

regulátor prUtoku 
vzduchu 

průměr trysky __ 1,4mm 
použit. prum. trysek1,2· 2,0mm 

objem nádoby 600ml 

spotřeba kapa liny 160-220ml/min (3bar] 
spotřebavzduchu 150-4101/min 
max. pracovní tlak 4bar (0,4MPa) 

pruměr vsuvky 1/4" 

materiá l nádobky polypropylen 
tepL nátěru a prostředí5-43°C 

hmotnost 0,7kg 

objednaclčísto 8865052 
3/10 e 

unabez DPH/s DPH 619,83 750,-
8865186 tryska náhradní 1.4mm 

možnost 
nastavení 
kulat6ho 
nebo 
plochého 
paprsku 

regulátor 
objemu 
nanášené 

8865052B tryska náhradní 1,8mm 

8865052C tryska náhradní 2,0mm 
8865191 plastová nádobka 600ml 

STRANA 160 

- pistole stříkací HVLP, pneu 

možnost 
nastavení 
směru 

plochého 
paprsku 

povrchová úprava 
je provedena 
e loxováním 
(anodizací) 

regulátor průtoku 
vzduchu 

0,8mm 

0,5-1,0mm 

100ml 
70-100ml/min (2,1bar) 

150-2261/min 
2,1bar (0,21MPa) 

1/4" 

polypropylen 
5. 43°c 

0,3kg 

8865050 
3/10 e 
367,77 445,-
8865182 tryska náhradní 0,8mm 

regulátor 
objemu 
nanášené 
barvy 

možnost 
nastaveni 
kulat6ho 
nebo 
plochého 
paprsku 

8865190 plastová nádobka 100ml 

pistole stříkací HVLP, pneu 

1,4mm 

mofnost 
nastavení směru 
plochého paprsku 

možnost 
nastavení 
ku latého 
nebo 
plochého 
paprsku 

1,2· 2,0mm 

1000ml 
110-180ml/min (3bar] 

150-410!/min 
3bar (0,3MPa) 

1/4" 

hliník 
5.43°c 

0,5kg 

8865055 
3/10 e 
702.48 850,-

povrchová 
úprava je 
provedena 
eloxováním 
(anodizací) 

regulátor 
objemu 
nanášené 
barvy 

regulátor 
průtoku 

vzd uchu 

8865055A tryska náhradní 1,4mm 
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Schéma zapojení stříkací pistole a příslušenství 

................. ..... yfj ...... . 

( 1 886:~03 8865101 

. .... 

(2 
8865104 

8865055 

Možné způsoby zapojení. 

. . . . . . .. •, 

418211 

Regulátor tlaku umožňuje sp rávně 

nastavit tlak vzd uchu, který je 
potřebný pro optimální a bezpečné 

fungování pneumatického nářadí. 

Potřebné směsi suchého vzduchu o správném tlaku lze dosáhnout dvěma 
různými způsoby : 

Filtr odstraňuj e ze stlačeného vzduchu vodu 
(kondenzát), která vznikla v kompresor u 

stlačením vodní páry ve vzduchu. Voda uvn itř 

nářadí z působuje rychlou koroz i jeho součástí. 

(1 
, o 

POMOCI DVOU KOMPONENTU 
• Regulátor tlaku 

s manometrem 188651031 

• Filtr 188651011 

I pistole ofukovací 

nástavec 
dlouhý 21cm 

~ 

O fu kovací pistole je určena k rychlému čištění velkých 
ploch. Otou hý nástavec umoiňuje také přístup do těžko 
přístupných míst. 

(2 POMOCÍ JEDNOHO KOMPONENTU 
• Regulátor tlaku s manometrem 

a filt rem 188651041 

pistole ofukovací, kompozitová, 
20cm 

pistole ofukovací, kompozitová, 
10cm 

lehká , kompaktní 
a nestudí 

lehká, kompaktní 
a nestudí 

otiit. popis bez DPH S DPH 

8865060 S/40 e 125.62 152,• 
obj.t. 

8865062 
popis bez DPH 

5/20 137.19 

SOPH 

166,-
obj.t. 

8865061 
popis bu DPH SOPH 

5/20. 125.62 152,
kompozit materiál 

délka 
max. pracovní tlak 
typ koncovky 

2cm a 21cm 
Sbar (0,8MPal 
vsuvka do 
rychlospojky 1/4·· 

plnič pneumatik s manometrem 

Je určtn k snadnému plnění 
stlačeným vzduchem, např. 
pneumatik automobilů, kol atd. 

obj.t, 

8865064 
popis 

max. pracovní tlak 
typ koncovky 

materiál 
délka 
max. pracovní tlak 
max. prutok vzduchu 
typ koncovky 

kompozit 
20cm 
9bar (0,9MPal 
1851/min 
vsuvka do 
rychlospojky 1/4" 

materiál 
délka 
max. pracovní tlak 
max. průtok vzduchu 
typ koncovky 

10cm 
9bar (0,9MPal 
1851/min 
vsuvka do 
rychlospojky 1/4'· 

pln ič pneumatik s manometrem, digitální 

bex DPH S DPH 

3/10 246.28 298,-
Sbar (0,SMPal 
vsuvl<a 
do rychlospojky V4'· 

Plnič pneumatik s digitatním 
manometrem je určen 
k snadntmu plnění stlačeným 
vzduchem, např. pneumatik 
automobilů, kol atd. 

......... ____ ,,., ... ,,, 
obj ,č. popis 

8865065 
stupnice 
max. pracovní tlak 
typ koncovky 

příslušenství 

boi DPH SOPH 

3/Se 404,96 490,
bar, psi, kPa, kgVan1 
Sbar (O,SMPaJ 
vsuvka do 
rychlospojky 1/4" 
2xAAA baterie 
v balení 

STRANA 161 
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I kompresorová sada, pneu, 3ks 

,,,,.,."' 

obj.C. 

99302 
popis bez DPH S DPH 

max. 8bar I0,8MPa). 3110• 429,75 520,

pistole ofukovací, plnič pneumatik 

s manometrem, spirá lová hadice 4m 

s rychlospojkami 

I pistole ofukovací 

CE.GS 
obj.I. 

99311 

délka 

max. pracovní tlak 

typ koncovky 

5/20. 111,57 

2cm 

SDPH 

135 • 
' 

8bar (0,8MPal 

vsuvka do 

rychlospojky 1/4" 

hadice vzduchová, guma, 1/4" 
rychlospojka 

.--..-,r-..,,.. osazeno kvalitními mosaznými spojkami 
a gumovými krytkami chránkim i konce hadic 

pro s na dné 
s kla dová ní jsou 
přiloženy pásky 
se suchým zipem 

max. provozní tlak 21bar. deslruktivní tlak 62bar 
o~.C. _p,o_eis bez DPH S DPH 

8865147 1/4" l6/12mml. 3/se 326.4S 395,-

lOm, vn itřní 0 6mm, vnější 0 12mm 

8865148 3/8" (9/15mml, 315• 429,75 520,-

lOm, vnitřní 0 9mm, vnější 0 15mm 

8865149 1/2" (13/19mm), 3/se 595,04 720,-

10m, vnitřní 0 13mm, vnější 0 19mm 

hadice vzduchová spirálová PU 
s mosaznými rychlospojkami 

' ...., 
max. provozní tlak 15bar 
obj.i. popis bez DPH SOPH 

8865131 1/4", 6/36. 202.48 245,-

8865132 

8865133 

8865135 

vnitřní 0 6mm, L 5m 

1/4", 6/24. 260,33 

vnitřní 0 6mm, L Bm 

1/4", 3110• 400,83 

vnitřní 0 6mm, L 15m 

1/4", 3110• 338,84 

vnitřní 0 8mm, L Bm 

STRANA 162 

315 · 
' 

485 • 
' 

410,-

I kompresorová sada, pneu, 4ks 

e 

obj,C. 

99303 
popi , bez DPH S DPH 

max. 8bar I0,8MPal. 3110 • 619,83 750,

pistole ofukovací, plnič pneumatik 

s manometrem, pistole stříkací, 

spirálová hadice 4m s rychlospojkami I pln ič pneumatik s manometrem 

CE.GS 
obj.i. 

99312 
popis 

max. pracovní tlak 

typ koncovky 

.. 
• 

bet DPH S DPH 

3/10 272.73 330,-

8bar (0,8MPal 

vsuvka do 

rychlospojky 1/4" 

I hadice vzduchová, guma 

max . provozní llak 21bar, destruktivní tlak 62bar 
~.č. _ ~ is bez DPH S DPH 

8865144 1/4" l6/12mm), 31s e 1 ou.12 1 290,-

50m, vn itřní 0 6mm, vnější 0 12mm 

8865145 3/8 " l9/15mm). 3/6 • 1479,34 1 790,-

50m, vnitřní 0 9mm, vnější 0 15mm 

8865146 1/2" l13/19mml. 3/6 • 2190,08 2 650,-
50m, vnitřní 0 13mm, vnější 0 19mm 

hadice vzduchová spirálová 
s rychlospojkami 

max. provozni tlak 8~9bar 
ob~č. popis 

99322 1/4", 

99325 
0 vn itřní 6mm, L Srn 
1/4", 

S/20 

5120 

0 vn itřní 6mm, L 10m 

bez DPH 

14-4.63 

181,82 

SDPH 

175,-

220 • • 

CE. GS 
obj.C. 

99314 
popis 

pruměr t rysky 

objem nádoby 

max. pracovní tlak 

pruměrvsuvky 

bez DPH SOPH 

3/10 388,'3 470,-

1,Smm 

700ml 

4bar I0,4MPal 

1/4" 

I pistole mycí 

CE.GS 
obj.I. 

99313 
popis 

nádobka 

max. pracovní tlak 

typ koncovky 

bez DPH 

3/10 26',46 
SDPH 

320 • • 
900ml 
3-5bar(0,3-0,5MPa) 

vsuvka do 

rychlospojky 1/4" 

I spona na hadici, 10ks 

~:..č. - ~p=oP._is bez DPH S DPH 

8865171 0 13,8mm, 1D1so e 48.76 59,-

8865175 

8865178 

pro hadice s vnějším 0 11,3-13,8mm, lNOX 

0 17,8mm, 10/soe 53,72 65,
pro hadicesvnějším 0 14,6-17,8mm, INOX 

0 21mm, 10/soe 57.02 69,-
pro hadice s vnějším 0 17,8-21,0mm, INOX 

hadice tlaková pro plnič 
pneumatik, 2ks 

obj.f. 

8865066 
popis 
G 1/4", 

bez DPH 

.. , .. e 81,82 

pro 8865064, 8865065 a 99312 

SOPH 

99,-



I filtr 
Filtr ie určen k odstranění 
zkondenzované vlhkosti 
a s topového množství ole je 
ze vzduchu vychhejícího 
z kompresoru. Zaflzení 
nalézá uplatněni při používáni 
pneumatického nářadí 
s požadavkem na suchý 
vzduch zbavený olejové mlhy, 
např. pro pneumatické stříkací 
pistole určené k nanášení 
nátirových hmot. 

obič. 

8865101 
popis 

nádobka 

max. pracovní tlak 
typ koncovky 

Regulátor tlaku 
s manometrem je určen 
k regulaci tlaku stlačeného 
vzduchu. Regulátor naltz.i 
uplatněni při zajištěni 

požadované hodnoty tlaku 
vzduchu na vstupu do 
pneumatického nářadí. ne bor 
lato hodnota může být nižší 
v důsledku použití delší 
vzduchové hadice. 

ob~t. popit 

8865103 
stupnice 
max. pracovní tlak 
typ koncovky 

bez DPH S DPH 

5120 137.19 166,-
48mL pro nečistoty 

a kondenzát 
8bar (0,8MPa) 
závit G 1/4" 

bez DPH 

5130 206.61 

bar, psi 

S DPH 

250,-

8bar (0,8MPa) 
závit G 1/4" ---
+ redukce G 1/8" 

8865103A náhradn í manometr 

I přimazávač oleje 

Přimadvač oleje přidává 

olejovou mlhu do vzduchu 
vycházejícího z kompresoru. 
Zařízení je nutno používat 
při použití pneumatických 
nástrojů vyžadujících 
promazávání při chodu, např. 
utahováky. kladiva. brusky ... 

obj.t. _popit bu DPH SOPH 

8865102 
nádobka 
max. pracovní tlak 

10150 • s 1.82 99,-
48ml, pro olej 
8bar (0,8MPa) 

max. teplota vzduchu 60°C 
typ koncovky závit G 1/4" 

regulátor tlaku s filtrem 
a manometrem 

Regulátor tlaku s filtrem a manometrem je 
určen k regulaci tlaku stlačenthovzduchu, 

dále k odstranění zkondenzované 
vlhkosti a stopového množství oleje ze 
vzduchuvycházejíciho z kompresoru. 
Zařízení nalézá uplalnění při používání 
pneumatického nářadí s požadavkem na 
s uchý vzduch zbavený olejové mlhy, např. 
pro pneumatické stříkací pistole určené 
k nanášení nátfrových hmot. 

obj .č. 

8865104 
popis bez DPH 

5130 367.77 

SDPH 

1.45 · • 
nádobka 

max. pracovní tlak 
max. teplota vzduchu 

8865104A ná hradní ma nometr 

90ml, 
pro nečistoty 

a kondenzát 
8bar (0,8MPa) 
60°c 

, , v , 
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regulátor tlaku s filtrem, 
manometrem a přim. oleje 

Regul.ítor tlaku ~ illrem, manometrem a mlhovým 
přimazávačem oleje je určen k úpravě stlačeného vzduchu 
pro pohon pneumatického nářadí. Zařízení umožňuje 

regulovat tlak vzduchu. odstranit zkondenzovanou vlhko sl ze 
vzduchu a přidávat pneumatický olej do proudu stlačeného 
vzduchu ve formě mlhy. 

obj ,č. popil b9z DPH SOPH 

8865105 5/10 644,63 780,-
nádobka 90ml, 

pro nečistoty 
a kondenzát 
90ml, pro olej 

max. pracovní tlak 8bar (0,8MPa) 
max. teplota vzduchu 60°c 

8865104A náhradní manometr 

Schéma mosazné spojky 

I 1 MOSAZNÉ JÁDRO 12 
, v 

OCELOVE KU LICKY 13 
v .,, , ,.,, ... 

VNEJSI PLAST 

L ...... [2 

rychlospojka vzduchová zásuvka 
s vnějš ím závitem 

obič. popis bez DPH 

8865111 G-1/4"' 5120 . 105,79 

8865112 G-3/8" 5120 • 109,92 

8865113 G-1/2" 5120 • 114.05 

rychlospojka vzduchová vsuvka 
s vnějším závitem 

obj.f. e!e!!_ btz DPH 

8865121 G-1/4"' 10/50. 32.23 

8865122 G-3/8. 1otsoe 40,SO 

8865123 G-1/2'· 10/SDe 48,76 

...... ... ,. 
~ 

I 
• .... .s. 

S DPH 

128,-
133,-
138,-

..... 
··-

lc ···-
SOPH 

39 -• 
1.9,-
59 -• 

pro dokonale přesné 
uchyceni 

zajišťuji pevné uchyceni 
po celém obvodu 
rychlospojky. Tento 
způsob je určen pro velmi 
náročné použití (objevuje 
se v profesionální sféře). 

z poniklované oceli 
zaručuje vysokou 
mechanickou odolnost 

rychlospojka vzduchová zásuvka 
s vnitřním závitem 

rychlospojka vzduchová zásuvka 
pro hadici 

obj.č. popis bez DPH 

8865111. G-1/4'· 5/20 . 105.79 

8865115 G-3/8" S/20 • 109,92 

8865116 G-1/2" S12o e 114,05 

rychlospojka vzduchová vsuvka 
s vnitřním závitem 

-~ ) 

' 
obj .č. Po.e!.S bHDPH 

8865124 G-1/4'· 111/50 . 32.23 

8865125 G-3/8" 111150 • 40.50 

8865126 G-1/2. 111/50 . 48.76 

H ... , .... 

' ...... .s.. 
SDPH 

128,-
133,-
138,-

n ,ra ...,_ ,., 

• - . :i.. 
SOPH 

39 -• 
1.9,-
59 -• 

• 

obj.č. popis be-zDPH 

8865117 1/4" snoe 105.79 

8865119 3/8" S/2oe 109,92 

8865120 1/2" 5/20. 114,0S 

rychl ospojka vzduchová vsuvka 
pro hadici 

obj.l. ~e!!_ 
8865127 1/4" 
8865129 3/8" 
8865130 1/2" 

~zOPH 

10,soe 32.23 

101soe 40,50 

10/SDe 48.76 
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. .... ,,_ ,. 
• • 

... ..-&. 
SDPH 

128,-
133,-
138,-

. ..... 

.r..a 
SDPH 

39 -• 
1.9,-
59 -• 
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vrtáky do zdiva 166 rotační rašple 

sekáče 168 lamelové kotouče 
ť 

' 
vrtáky do kovu 169 rotační kartáče 

' 

stupňovité vrtáky 171 nástavce na přímou brusku 

vrtáky do dřeva 172 . 
' 

brusné papíry 

r. 

I 

vykružovací vrtáky 174 ., 

... pilové kotouče 176 

--- ·--- plátky do přímočaré pily 178 frézy a sukovníky 

plátky do ocasky 180 nářadí multifunkční 

, 



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Značka Extol nabízí široký výběr vrtáků do kovu, dřeva, kamene a zdiva s uchyce
ním pomocí válcové stopky a systému SOS Plus. Navíc je řada doplněna o nejpo
žívanější typy vykružovacích vrtáku a také sekáčů, které nabízíme i pro upínací 
systém SOS Max. 

J 

u-

Kvalita Extol Craft je určena pro domácí dílnu a příležitostné použití, Extol 
Prem ium pak pro každodenní nasazení s výborným poměrem výkon/cena. t 1R 

""'\I'' li) 
Správné vrtání: 

O Před vrtáním překontrolujte správné upnutí 
obrobku. Při jeho nechtěném posunutí se muže 
vrták zlomit nebo může dojít k nepřesnému 
vyvrtání díry. 

O Pro zamezení poranění očí se doporučuje používat 
bezpečnostní štíty nebo ochranné brýle. 

O Pro vyšší bezpeč,nost j: ~obré před vrtá,ní~ zk~n~ro-
lovat zeď pomoci zkousecky, zda se v miste vrtan1 
nevyskytují elektrické kabely či vodovod ní trubky. 

Zvolte vhodný vrták. Každý materiál vyžaduje vhodný 
vrták a správné nastavení otáček. Platí, čím menší je 
průměr vrtáku, tím větší má být počet otáček 
a naopak. Počet otáček vrtáku je dobré s přibývající 
pevností a tvrdostí materiálu snižovat. Například 
měkké oceli nebo hliníkové slitiny požadují většinou 
vysoké řezné rychlosti. 

O Zvolte vhodnou vrtačku. Normální akumulátorová 
vrtačka postačí na snadnější práce (např. na vrtání 
do pórobetonu nebo sádrokartonu]. Výkonnostně 
silnější vrtačky s příklepem budete potřebovat při 
vrtání do klasického zdiva a vrtací kladivo na 
betonové stěny. Základní pravidlo zní: čím s i lnější je 
motor, tím širší je spektrum použití. 
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O Špičku vrtáku nasaďte kolmo k povrchu vrtaného 
materiálu a teprve pak nástroj spusťte. Tak zabrání
te šikmým dírám. 

O Posuv při vrtání provádějte s citem a pomalu. Při 
dovrtávánívrtejte pozorně, odlehčete břit vrtáku. 

O Při vrtání hladkých povrchu (např. dlaždic) nalepte 
na vrtané místo kousek krepové pásky. Hrubý 
povrch lepicí pásky zabrání sklouznutí vrtáku. 

O Na povrchu vrtáku i navzdory antikorozní úpravě 
může docházet ke korozi v důsledku vlhkosti z rukou 
či dřeva, nebo vysrážené ze vzduchu změnou teploty. 
Tomu je možné zabránit občasným setřením vrtáku 
naolejovanou tkaninou 

O Vrtáky s válcovou stopkou zasuňte až na samé dno 
upínacího sklíčidla. Nedotýká-li se vrták dna, 
posunuje se při vrtání ve směru osy. Následkem toho 
hloubka vrtané díry nemusí být přesná, vrták 
prokluzuje a může se zlomit. 

O Třísky vzniklé při vrtán! j~ potřeba neust~le _odst_,r:a
ňovat. Proto se doporucuie vytahovat vrtak caste11 
z vrtané díry, aby se odstranily třísky, případně aby 
do díry mohla natéci chladící kapalina. Je to důležité 
hlavně u malých průměru vrtáků, u houževnatých 
třísek (např. u vrtání lehkých kovů, třísky měknou 
a lepí sel a hlubokých děr (ucpávání dráže k a násled
ný špatný odvod vyvrtaného materiálu]. 



Vrtáky se používají 
k vrtání betonu, cihel, 
kamene, dutých cihel , 
keramiky, mramoru 

apod. Karbidové ostří vrtá ku 

• 

• 

vrták SOS PLUS příklepový do 
betonu 

karbidový hrot 
tvrzený na HRA 
89,5-90 s ostřím 
tvarovaným do ostré 
špičky zaručuje 
razantní průchod 
vrtáku materiálem 

vhodné pro vrtání do 
betonu.žuly, zdiva, 
tvárnic. cihel apod. 

jednoduchá šroubovice 
s velkým průřezem pro snadné 
vrtání a rychlý odvod drti 
a prachu 

přesné uložení karbidového hrotu ' 
do těla vrtáku při teplotě 1150• 
1200°C, vrták díky tomu odolává 
vyššlm leplotám 

obj.t. p09is 

a tvar šroubovice pro rychlý 
odvod materiálu ven z otvoru 
zaručují dlouhou životnost 
a vysokou efektivitu . 8801401 0 4x110mm, SK 

J 8801403 0 5x110mm, SK 
· 8801405 0 6x110mm, SK 

bez DPH 

fj-30 • 28,93 

fj-30 e 29, 75 

fj-30 • 31,40 

fj-30 e 36,36 

fj-30 • 4 2, 98 

F/'30 e 63,64 

fj-30 e 33,88 

fj-30 e 39,67 

s DPH 

35,-
36 -• 
38,-
44,-
52,-
77,-

41,-

48,-
58,-

69 -

•u--v-rt_á_k_p_ř_í_k-le_p_o_v_ý_d_o_be_t_o_n_u____ 8801406 0 6x160mm, SK 

e 8801407 0 6x210mm, SK 
8801475 0 6,5x310mm, SK 
8801410 0 8x110mm, SK 

■ obtC:. popis 

karbidový hrot tvrzený na 
HRA 89,5-90 zaručuje razantní 
průchod vrtáku materiálem 

------- jednodueh6 
š roubovice s velkým 
průřezem pro 
snadné vrtání 
a rychlý odvod drti 
a prachu 

8801300 0 3x65mm, SK 

8801301 0 4x75mm, SK 

bez DPH 

l:o/50 e 12,40 

0'5o e 13.22 

8801302 0 5x85mm, SK l;o/5o e 16,53 

8801303 0 6x100mm, SK l;o/5o e 18.18 

8801304 0 6x200mm, SK l;o/5o e 30.58 

8801307 0 8x120mm, SK l;o/5o e 25.62 

8801308 0 8x200mm, SK l;o/so e 38.02 

8801311 0 10x120mm, SK l;o/5o e 36.36 

8801312 0 10x200mm, SK l;o/5o e 47.93 

8801315 0 12x120mm, SK l;o/so e 47.93 

8801316 0 12x200mm, SK l;o/so e 61.16 

8801319 0 14x150mm, SK l;o/5o e 62.81 

s DPH 

15,-

16,-
20,-

22,-
37,-

31,-

46 -• 
44 -• 
58,-
58,-
74,-
76,-

vrtáky příklepové do betonu, sada 
6ks 

■ ~.č. i:,,oe!_s bez DPH s DPH 

25048 0 5-12mm, 6/24 164,46 199,-

rozměry: 0 5-6-8x110mm, 

0 8-10-12x 160mm, SK 

8801411 0 8x160mm, SK 
8801412 0 8x210mm, SK 

8801413 0 8x310mm, SK 
8801414 0 8x450mm, SK 

8801417 0 10x160mm, SK 
8801418 0 10x210mm, SK 

8801419 0 10x310mm, SK 
8801420 0 10x450mm, SK 

8801423 0 12x160mm, SK 
8801424 0 12x260mm, SK 
8801425 0 12x450mm, SK 

8801426 0 12x600mm, SK 
8801427 0 12x800mm, SK 

8801429 0 14x260mm, SK 
8801430 0 14x450mm, SK 

8801431 0 14x800mm, SK 

8801433 0 16x210mm, SK 
8801473 0 16x310mm, SK 
8801435 0 16x450mm, SK 

8801436 0 16x600mm, SK 
8801437 0 16x800mm, SK 
8801439 0 18x450mm, SK 

8801440 0 18x600mm, SK 

8801441 0 20x450mm, SK 
8801442 0 20x600mm, SK 

8801443 0 22x450mm, SK 
8801444 0 22x600mm, SK 

8801448 0 24x600mm, SK 
8801449 0 24x1000mm, SK 

8801452 0 26x600mm, SK 
8801453 0 26x1000mm, SK 
8801456 0 28x600mm, SK 

8801457 0 28x1000mm, SK 

fj-30 . 47,93 

fj-30 e 57,02 

fj-30 • 74,38 

fj-30 e 4 2, 98 

fj-30 e 53,72 

fj-30 . 63,64 

fj-30 • 86,78 

fj-30 . 51,24 

F/'30 e 58,68 

fj-30 • 99, 17 

fj-30 • 116,53 

5120 177,69 

fj-30 e 77,69 

fj-30 . 116,53 

3120 219,01 

fj-30 e 86,78 

E)l18 e 111,S? 

5120 1'1,32 

5120 152,89 

5125 252,07 

5120 164,46 

5/20 177,69 

5120 190,08 

S/25 243,80 

S125 206,61 

S/25 268,60 

5125 289.26 

5/15 429,75 

S/25 326,45 

3/10 462.81 

5120 376,03 

4/12 574,38 

vrtáky SOS PLUS příklepové do 
betonu, sada 6ks 

dvojitá 
šroubovice 

(3■ 
obj.č. popis bez DPH 

23901 0 5-12mm, S/20 139,67 

rozměry: 0 5-6-8x110mm, 

0 8-10-12x160mm, SK 
23902 0 6-12mm, 6#8. 111,57 

rozměry: 6-8-10-12x160mm, SK 

• 
90,-

52 -• 
65 -• 
77,-

105,-

62,-
71,-

120,-

141 ,-
215,-

94,-
141 ,-

265 -• 
105,-
135 -• 
171 ,-
185,-
305,-
199,-

215,-
230,-

295,-

250 -• 
325 -• 
350,-

520 -• 
395,-

560,-

455,-
695,-

sOPH 

169,-

135,-

, 

VRTAKY 

vrtáky vykružovací s karbid. 
ostřím 

□ obj,č. 

19600 
popis bez DPH s DPH 

0 33-53-73mm, S120• 272,73 330,-

vodící vr ták 0 10x140mm, max. 

hloubka vrtu 55mm, max. otáčky 
1500/min, uchycení 9mm šestihran, 
pro vrtání otvorů do zdiva, 

dlaždic, škvárobetonových tvárnic 

a sádrokartonu 

vrták SOS PLUS do zdi korunkový 
vodíc i středový vrtá k 
s karbidovým ostřfm 
pro přesné vrtinf 

8■ 

karbidové hroty 
vsazená do robustniho 
lila umožňuji snadné 
vniknulívrtiku do 
materiálu 

obj.f. 

26002 

8801954 

8801957 

8801960 

8801966 

popis bez DPH 

0 73mm, 4/12 293.39 

délka stopky 100mm, SK 
0 68mm, 4/16 268,60 

délka stopky 100mm 

0 73mm, 3/15 384.30 

délka stopky 300mm 
0 79mm, 4112 338,84 

délka stopky 100mm 

0 100mm, 4/12 528,93 

délka stopky 100mm 

s DPH 

355,-

325,-

465,-

410,-

640,-

stopka upínací SOS plus s vodícím 
vrtákem 

(3 • 
obj,č. 

prodlužovací 
nástavec pro 
korunkové vrtáky 
do zdi 

závit M16 

popil bez DPH s DPH 

8801950 300mm, S12oe 116,53 141,-

velikost vrtáku 8x110mm, 

pro korunkové vrtáky do zdi 
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VRTÁKY A SEKÁČE 

SOS sekáče u nás najdete v mnoha 
různých typech, délkách i šířkách. 
Stačí si pouze vybrat takový SOS 
sekáč, který vám bude přesně 
vyhovovat. V naší nabídce také na
leznete redukci z SOS MAX vrta
cího kladiva na vrtáky s upínáním 
SOS PLUS. Už neváhejte a pořiďte 
si špičkové pomocníky k rozbíjení 
a lámání betonu, kamenů a jim 
podobným materiálům. 

I sekáč plochý SOS PLUS 

8 
obj.I. 

8801500 
popis 

250x14mm, 
bez DPH 

s12oe 77.69 

s DPH 

94 -
' 

šířka ostří 20mm 
8801501 400x14mm. 

šířka ostří 20mm 
S/30e 1oa.26 131 -

' 

8801502 250x14mm, S/30e 81.82 99,-
šířka ostří 40mm 

8801503 400x14mm. S/30e 116.53 141,-
šířka ostří 40mm 

I sekáč špičatý SOS PLUS 

r::l 
t::J 
obj,č. --2!)~ 

8801504 250x14mm 
8801505 400x14mm 

bez DPH s DPH 

S/30. 77.69 94,-
S/30. 108.26 131,-

• sekáč drážkovací SOS PLUS 

r::l 
t::J 
obj,l. ~e!.!_ 

8801506 250x14mm 
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b.z DPH 

S/30. 116.53 
s DPH 

141 -
' 

I sekáče SOS PLUS, sada 3ks 

8 
o~.l. - ~e~oe!.! bezOPH s DPH 

199 -23950 250mm, plochý 5120 164.46 
' 

20mm, špičatý, drážkovací I sekáče SOS PLUS, sada 4ks 

r::l 
t=:.l 
obj.l. 

23945 
p~pis bu: DPH s DPH 

250mm, plochý 20 S/20 202.48 245,-
a 40mm. špičatý, drážkovací 

vrtáky a sekáče SOS PLUS, sada 
13ks 

8 
ol?j.C. 

23951 
popis bez DPH s DPH 

250mm: plochý 20 3/10• 491.74 595,
a 40mm. špičatý, drážkovací. vrtáky: 
0 6-8-10x160mm, 0 8-10-12x210mm, 
0 10-12-14x260mm. v plastovém kufru 

vrtáky a sekáče SOS PLUS, sada 
14ks 

8 
oE_j.l. _e!.Pis bet DPH s DPH 

23952 sekáče 250mm: 311oe 652,89 790,-
plochý 20 a 40mm, špičatý, drážkovací 
vrtáky: 0 5x110mm. 0 6-8-10x160mm. 
0 8-10-12x210mm, 0 10-1 2-14x260mm, 
v kovové kazetě 

· vrtáky a sekáče SOS PLUS, sada 17ks 

r::l 
t::J 
obj.č. 

23953 
popis bez DPH s DPH 

sekáče 250mm: 3110• 1n.21 880,-
plochý 20 a 40mm, špičatý, sekáče 

140mm: plochý 20mm. špičatý. 

vrtáky: 0 5-6-8-lOxllOmm, 
0 6-8-1 0-12x160mm, 0 8-10x210mm, 
0 12-14x260mm, v kovové kazetě 

redukce z SOS MAX kladiva 
na SOS PLUS 

r::lr.:l 
t::Jt:l 
~ .c. _eoe!!_ 

8801591 200mm 
bez DPH s DPH 

3/10 272.73 330,-

I sekáč plochý SOS MAX 

odolné tělo sekáče 
zkvalitni oceli 

--,,1"---- upravený 6hel ostř1 

(3 
obj.C. 

8801550 

8801551 

8801553 

8801554 

zajistí lepší průnik do 
materiálu 

popis 

280x18mm, 
šířka ostří 25mm 
280x18mm, 
šířka ostří 50mm 
280x18mm, 
šířka ostří 75mm 
400x18mm, 
šířka ostří 25mm 

5/30 

S/30 

S/30 

S/2S 

bez DPH 

123.14 

147.93 

223.14 

164.46 

s DPH 

149,-

179,-

270 -
' 

199 -
' 

8801555 400x18mm, S/2s 190.08 230,-
šířka ostří 50mm 

8801557 600x18mm, S/20 214,88 260,-
šířka ostří 25mm 

I sekáč špičatý SOS MAX 

1;1 
_!l!j .C. ~ei_s 

8801562 280x18mm 
8801564 400x18mm 

5/30 
S/2S 

bez DPH 

123.14 

164.46 

s DPH 

149,-
199,-



Vrtáky do kovu jsou 
vyrobené z rychlořezné 
oceli HSS a splňují 
normu DIN 338. Hodí se 

pro vrtání děr do mosazi, uhlíkové 
oceli, l itiny a ocelových slitin. Tento 
typ vrtáku je možné použít také pro 
vrtání do dřeva a plastů. 

I vrták do kovu HSS, bal 10ks 

.. -
---ostří 118° se 

zlepšeným vrtacím 
vý konem a velmi 
dobrým středěním, 
používaným 
u průmyslových vr táků 

---◄ vybroušena šroubovice 
pro maxi má lni 
přesnost a rych" 
odstraňování vrta ného 
materiálu 

válcové tělo vrtáku 
z rychlořezné oceli HSS 

použ ití navrtání 
děr do železa. litiny, 
barevných kovú, 
legované a nelegované 
oceli. dřeva a plastu 

li 

splhuje normu DIN 338, 
typ šroubovice RN, 
normal v pravořezném 
provedení 

obj.t. popit bez OPH 

8801010 0 1,0, L=34, L1=12 1!W3o e V.27 

8801015 0 1,5, L=40, L1=18 11W3o e 33.88 

8801020 0 2,0, L=49, L1=24 1!W3o e 38.02 

8801025 0 2,5, L= 57, L1=30 11W3o e 42.98 

8801030 0 3,0, L=65, L1 =33 1iw3oe 47.n 

8801032 0 3,2, L=65, L1=36 1!W3o e 50.41 

8801035 0 3,5, L.-70, L1 ■39 1IW3o e 56,20 

8801040 0 4,0, L=75, L1 =43 1IW3o e 71,07 

8801042 0 4,2, l.-75, L1 ■43 1IW30 e 73.55 

8801045 0 4,5, L=80, L1=47 1IW30 e 90.91 

8801050 0 5,0, L=86, L1=52 1IW30 e 111.57 

8801055 0 5,5, L=93, L1=57 r.2o e 133.88 

8801060 0 6,0, L=93, L1=57 r.20 143.80 

8801065 0 6,5, L=101, L1=63 r.20 164.46 

8801070 0 7,0, L=109, L1=69 r.20 • 194.21 

8801075 0 7,5, L=109, L1 =69 r.20 219.01 

8801080 0 8,0, L=117, L1=75 5120 252.01 

8801085 0 8,5, l • 117, L1 •75 S/20 152.89 

8801090 0 9,0, L-125, L1 ■81 r.20 177.69 

8801095 0 9,5, L-125, L1 ■81 3110 164,46 

8801100 0 10,0, La133, L1=87 r.20 21'.88 

8801110 0 11 ,0, L■142, L1■ 94 5120 252.01 

8801120 0 12,0,L=151, L1=101 r.20• 351.24 

8801130 0 13,0,L=151, L1=101 r.20 384.30 

s DPH 

33,-

41 -• 
46,-
52,-
57,-

61 ,-
68-• 
86,-

89,-
110,-

135,-

162 -
' 

174 -
' 

199,-
235 -• 
265,-
305,-
185,-

215,-
199,-

260,-
305,-

425 -
' 

465,-

I vrtáky do kovu, sada 19ks 

li Cli 

obj.i. popis bez DPH &DPH 

8801191 0 1-1 0mm, 3/10 338.84 410,-
po 0,5mm, HSS I vrtáky do kovu, sada 25ks 

"' 

-
li 

lliiiill 

, 

VRTAKY 

I vrtáky do kovu, sada 19ks 

(i· • .. 

li 
obic. popis bez DPH s DPH 

11190 0 1-lOmm, 1/36 21'.88 260,-
po 0,5mm, leštěné, HSS I vrtáky do ko~u, sada 19ks 

li 

titanový 
povrch 
zvyluje 
odolnosl 
vrtáků 

obf.č. popis ' . 
8801192 0 1-13mm, 3/10 702.48 

sOPH ~~-

850 - 1119A • 

popis 

0 1- lOmm, 
btt DPH 

1/36 243,80 

s DPH 

295,-

po 0,5mm, HSS 

g vrtáky do kovu, sada 13ks 

li 

titanový 
povrch 
zvyšuje 
odolnost 
vrtáků 

obj,č:. _popis b•z DPH s DPH 

1113A 0 1,5-6,Smm, uv,oe 90.'1 110,-

0 1 5-2-2 5-3-3 2-3 5-4-4 5-5-5 5-6-, ' ' ' ' ' 
6,5mm, HSS 

po 0,5mm, HSS 

M vrtáky do kovu, sada 13ks 

li 
obj.ě. 

1118A 
popis 

0 2-8mm, 

po 0,5mm, HSS 

titanový 
povrch 
zvyšuje 
odolnost 
vr1ák~ 

bez DPH 

sno e 133,88 

s DPH 

162,-
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, 

VRTAKY 

I vrtáky do kovu, sada 13ks 

í vrtáky 
možno použít 
i k vrtáni 
nerezových 
materii lů 

obj.é. popis bez DPH •OPH 

8701113 0 1,5-6,5 mm, 3110 210,1, 255 -• 
po 0,5mm, leštěné, HSS-G 

vrtáky do kovu, sada 13ks 

vrtáky 
možno použit 
i k vrtáni 
nerezových 
materiálů 

vrtáky do kovu se šestihrannou 
stopkou, sada 13ks 

I 

118 
šestihranná stopka 
vrtáků pro snadné 
a rychlé uchycení 
el. vrtaček a AKU 
šroubováků 

obj.f. 

11140 
e!e!!_ bezOPH s DPH 

1,5-6,Smm, s,20 148.76 180,-
pruměry: 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-

5-5,5-6-6, Smm. HSS 
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- vrtáky se šestihrannou stopkou a hroty, sada 40ks 

++• 
• HSS CrV -

., 

rychloupínací držák 
na 1/4" hro1y 

vrtáky a hroty, sada 44ks 

I vrtáky a hroty, sada 75ks 

/ 

šestihranná stopka 
vrtikG pro snadn6 
a rychlé uchyceni 
do el. vrtaček a AKU 
šrou bováků 

~-- nejpouživanijši 
velikosti vrtáků do 
dřeva, oceli (z HSS 
materiálu} i zdiva 
(s SK plátkem) 
$potu s výběrem 25 
a 50mm CrV hrotů 

obj.l:. 

8801700 
poe!!_ bez DPH 

vr táky do kovu: use 491.74 

0 2-2.5 -3-4-5-6-Smm, vrtáky do 

s DPH 

595,-

--
dřeva: 0 4-5-6-8-lOmm. vrtáky ploché 

do dřeva: 16-22mm. vrtáky do zd iva: 

0 4-5-6-8-lOmm, hroty 1/4"x 25mm 

l-)4-5,5-7mm, PH1-3, PZ1-3, HEX4-5-

6mm, hroty 1/4"x50mm (-)4-5-6-7mm, 

PH1-2-3, PZl -2-3, držák hrotu. HSS, CrV 

vrtáky a hroty 
z kvalitní CrV oceli 
a rychlořezn6 HSS 
oceli 

nejpouživanějií 
velikosti vrtikú do 
dfeva, oceli i zdiva 

výběr hrotú 
v dé(kách 25 • 50mm 

šablona na zjišťování 
prúměrů 1·10mm 

obj,l-. popis bez DPH s DPH 

8801992 vrtáky do kovu: 3/6• 438,02 530,-

0 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6mm, 

vrtáky do dřeva: 0 3-4-5-6-Bmm, 

vrtáky do zd iva: 0 4-5-6-8mm, hroty: 

1/4"x25mm 1-l 4-5-6mm, PHl-2-3, 

PZl -2-3 TORXl0-15-20-25-27-30-40 
' ' 

HSS, CrV 

nejpoufivanijšl velikostivrlAkó do 
dřeva, oceli i zdiva 

vrláky a hroty z kvalitní CrVoceli 
a rychlořezné HSS oceli 

široký výběr hrotó v délkách 
25 a 50mm, zdvojeni nejvíce 
poui1vaných velikosti 

šablona na zj išťování 
próměró 1.10mm 

obj.é. popis bez DPH s DPH 

8801993 HEX2-2.5-3-4-5-6mm, 316• 669,42 810,-
TORXl 0-15-20-25-27-30-40 

' 
hroty 1/4"x50mm l-)4-5-6-6mm, PHl -2-

2-3, PZl-2-2-3, držák 1/4" hrotů 60mm, 

nástrčné, hlavice do vrtačky 1/4"x38mm 

4-5-6-7-8-lOm, záhlubník 1/4"x37mm 

průměr 13mm, vrtáky do kovu, 1-1 ,5-2-

2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6mm, vrtáky do 

dřeva 3-4-5-6-Bmm, vrtáky ploché do 

dřeva 16-22mm, vrtáky do zd iva 4-5-6-

8mm, hroty 1/4"x 25mm (-)3-4-5-5-6-6-

7mm PH0-1-2-2-2-3 PZ0-1-2-2-2-3 
' ' 



ll / , 
~ 

Stupňovité vrtáky se 
používají pro vrtání 
kr uhových otvoru 
ve slitinových i nesliti

nových ocelových plátech, 
trubkách a profilech do tloušťky 
stěny 4mm, k navrtávání a odhro
tování v jedné pracovní operaci. 
Lze je použít také pro vrtání do 
měkčích materiálů, např. dřeva, 

plastu a plexiskla. Kuželový vrták 
je určen pro plynulé a bezhrotové 
vrtání a navrtávání otvoru bez 
deformace plechu. Vrtáky je možné 
znovu naostřit. 

• vrtáky stupňovité , sada 3ks 

obj,č. 

20090 

t itanový 
povrch 
zvyšuje 
odolnost 
vrtáků 

použití na měkčí kovy 
nebo plast 

popis bez DPH 

0 4-12/lmm, 3110 528,93 

0 4-20/2mm, 0 4-32/2mm, 

titanová povrchová úprava 

s DPH 

640,-

R vrtáky stupňovité , sada 3ks 

, 

~č. 

20092 

lamač třísek 
k odhrotovinf 
a začištění 
hran po vrtání 

poufití na mikčíkovy 
nebo plast 

e_~is bez DPH s DPH 

0 4-12/lmm, 3110 694.21 840,-
0 4-20/2mm, 0 4-32/2mm, s lamačem 

třísek-spirálovou drážkou 

vrták stupňovitý 
max. tloušťka 
vrtaného 
plechu je 4mm 

stopka vrtáku 
s fazetami pro 
bezpečnější 

upnutí ve 
sklíčidle 

obj.č. 

8801160 

8801162 

8801163 

8801166 

dráfka vrtáku s velkým průřezem 
pro snadné vrtini a rychlý odvod 
vrtan6ho materii lu 

vrták z rychtofezni oceli HSS. 
splňuje nor mu DIN 1412C 

popiis bez DPH s DPH 

0 4-12mm, 3/10 231,40 280,-
stupňování po 1mm, 9 otvorů , 

stopka 0 6mm, délka 65mm, HSS 
0 4-20mm, 3110 347.11 420,-

stupňování po 2mm, 9 otvorů, 

stopka 0 8mm, délka 75mm, HSS 
0 6-30mm, 3110 9S0.41 1150,-

stupňování po 2mm, 13 otvorfi, 

stopka 0 10mm, délka 95mm, HSS 
0 6-39mm, 3/5 1314.05 1 590,-
stupňování po 3mm, 12 otvorů, 

stopka 0 12mm, délka 101mm, HSS 

l3 vr.ták ~tu pň ovitý 

e t1tanovy 

povrch 
zvyšuje, 
odolnost 
vrtáku 

-"- stopka vrt,ku 
s fazetami pro 
bezpečnější 
upnutí ve 
sklíčidle 

obj.č. 

20051 

20053 

20055 

20057 

použití do mikkých 
kovú, dřeva a plastu 

max. tloušťka vrtaného 
plechu je 4mm 

popis 

0 4-12mm, 
bez DPH 

5120 95,04 

stupňování po 1mm, 9 otvoru, 

stopka 0 6mm, délka 69mm 
0 4-20mm, 5120 131.,0 

stupňování po 2mm, 9 otvoru, 

stopka 0 8mm, délka 74mm 

0 4-32mm, 5/25 30S,79 

stupňování po 2mm, 15 otvoru, 

stopka 0 10mm, délka 101mm 

0 4-39mm, S/20 421,49 

stupňování po 3mm, 13 otvoru, 

stopka 0 13mm, délka 107mm 

Záhlubníky a od hroto
vače se používají 
k odstraňování otřepu 
a srážení hran po 

vrtání, zahlubování děr pro hlavy 
šroubu, nýtu nebo pro řezání 
vnitřn ích závitů, k rozšiřování 
předvrtaných, odlitých nebo 
předlisovaných děr. 

s DPH 

115 -
' 

159,-

370,-

510,-

, 

VRTAKY 

záhlubníky kuželové 90°, sada 6ks 

obj.é. 

20094 
popis bez DPH s DPH 

0 6,3-8,3-10,4- 3/5 545,45 660 ,-
12,4-16,5-20,Smm, 3břitá hlava, v dříku 

jsou pro lepší uchycení ve vrtačce 

vyfrézovány tři rovnostranné plošky 

I záhlubník kuželový 90° 

obj.č. popis bez DPH s DPH 

8801172 0 25mm, 3břitá 5120 289,26 350,-
hlava, 1/4. šestihranné uchycení, HSS 

I záhlubník do vrtačky 90° 

li 
obj.č. 

20045 

pro vrtá nf do kovu, 
stopka 0 6mm 

popis 

0 16mm, HSS 
bez DPH 

5/20. 103,31 

záhlubníky do vrtačky 90°, sada 
3ks 

s topka 0 6mm 

s DPH 

125,-

obj ,č . popis laz DPH s DPH 

930040 0 12-16-19mm S/30. 116,53 141,-

I rukojeť na nástroje, 1/4" 

~" 
8~ I 
obj.t. popis bez DPH s DPH 

8801170 přímé a boční 5/2oe 128,93 156,-

pomocí 1/4" šestihranu se silným 

magnetem, použití pro hroty, záhlubníky 

a další nástavce se 1/4" šestihranným 

uchycením 
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VRTAKY 

.. 
- ..__, -.. 

J 
1R 

Plochý vrtá k je vhodný 
pro rychlé vrtání 
do všech druhů měkkého 
i tvrdého dřeva. 

Spirálový vrták se použí
vá provrtání vysoce 
přesných děr v neštípa
vých materiálech. 

• Sroubovitý vrták je 
určen pro vrtání 
s vysokým nárokem na 
přesnost děr menších 

průměrů a s malou hloubkou. 
Vhodný zejména k vr tání tuhého 
dřeva, dřevotřískových a dřevo

vláknitých desek. 

I vrtáky do dřeva 

li 

dvojitá š roubovice 
zvyšuje vrtací výkon 
a ž ivotnos t vr tákú 

obj,č, 

8801220 
poeis bez DPH s DPH 

sada 5ks. snoe 142,98 173,-

0 4-5-6-8-10mm 

8801221 sada 8ks, sno 194.21 235 -
' 

0 3-4-5-6-7-8-9-lOmm 
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g vrtáky do dřeva, sada Bks 

obj.t. 

1142 
popis bez DPH s DPH 

0 3-4 -5-6-7-8-9- s,,oe 65.29 79,-

lOmm, leštěné I vrtáky do dřeva , sada 6ks 

I 
obj.t. 

1156 
popis 

0 6-8-10-12-13-

14mm 

bu DPH 

!'115 164.46 

I vrtáky do dřeva, sada Sks 

ob;,č. 

1157 
popi, 

0 6-8-10-

12-14x600mm 

bitz DPH 

S/1S 351,24 

s DPH 

199,-

I"'' lji I 
I " 

11!\ 
• OPII 

425,-

vrtáky do dřeva s dorazem, sada 
4ks 

obj.!. 

20206 
___p~ ls 

0 3-4-5-6mm, 6/2< 
bez DPH 

156.20 

délka 76-94mm, do dřeva, 

se 2a hlu bovačem , v dřevěné kazetě 

s OPII 

189 -
' 

- vrtáky ploché do dřeva, sada 6ks 

J 
18 

\ 1 

tělo ze speciálně 
tvrzené a kalené 
uhlíkové oceli 

díky ostrě vodici 

špičce a přesně 
broušeným břitťim 
jsou tyto v r t j ky 
ideální pro rychlé 
vrtání do všech typ ů 
dřeva 

1/4" šestihranný 
dřík pro bezpečnějš1 
upnutí ve sklíč idle 

~1,·] 
obj.l-. 

8801210 

ochranné pouzdro 
ze syntetické 
textilie s oky na 
pověšení usnadňuje 
s kladování 

popis bu: DPH 

0 10-12-1 6- 6/18 198.35 

18-20-25mm. délka 152mm 

s DPH 

240,-

vrtáky ploché do dřeva, sada 6ks 

□ 

oz 
g 

I 
obj,č. _popil b•z DPH s DPH 

1170 0 10-12-16-18-20- 12112• 95,04 115,-
25mm, šestihranná stopka I vrták na konfirmáty 

li 
obj.č. 

8801205 

8801207 

nastavitelná d 6lka 
výměnného vodícího vrtáku. 
Použití pro vrtání otvorů pro 
vrut konfirmát. provrtání 
do tvrdého a měkkého dřeva 
a dřevotřísky 

popis b•z DPH 5 DPH 

pro šroub 5mm, S/20 137,19 166,-
0 vrtáku 3,5mm, 0 záhlubníku 7,5mm, 

stopka8mm 

pro šroub 7mm, S/20 156.20 189,-
0 vrtáku 5mm, 0 záhlubníku 11mm, 

stopka 8mm 



- vrták frézovací na dřevo, plast 

li 
obj.t. popis 

8801201 0 6x90mm 
8801202 0 8x90mm 

EXTOI! 
PREMIUM 

bu DPH s DPH 

10/60 . 8 1,82 99,-
10/60 . 86,78 105,-

I vrták hadovitý do dřeva 

□ Pro vr tání vysoce přesných 
děr v neštipavých materiálech. 
šestihranná stopka. 

obj.t. poe.!!_ btz DPH 

8801230 0 6x260mm '136 • 78.51 

8801231 0 8x260mm 
8801232 0 10x260mm 

8801233 0 12x260mm 
8801234 0 14x260mm 
8801235 0 16x260mm 

8801236 0 18x260mm 
8801237 0 20x260mm 

8801242 0 10x460mm 
8801243 0 12x460mm 

8801244 0 14x460mm 
8801245 0 16x460mm 

8801246 0 18x460mm 
8801247 0 20x460mm 

'136 . 8 1,82 

'130 . 86,78 

'136 . 95,04 

'136 . 103,31 

'136 . 111,57 

'136 e 11 9,83 

'130 . 139,67 

'130 . 131,40 

'136 . 139,67 

'130 . 164,46 

'130 . 181,82 

'130 . 227.27 

'130 . 247,11 

- nástavec prodlužovací 

s DPH 

95 -• 
99,-

105 -• 
115,-
125,-
135,-
145,-
169,-
159,-
169,-
199 -• 
220,-

275 -• 
299 -• 

- rašple rotační do dřeva, sada 6ks 

, 

VRTAKY 

vrtáky hadovité do dřeva, sada 6ks 

Pro vrtání vysoce přesných 

□ děr v neštípavých materiálech. 
Šestihranná stopka. 

obj ,č. popis laz DPH s DPH 

8801290 0 6-8-10-12- 3/10 388.43 470 -• 
16-20x260mm, 

šestihranná stopka, v dřevěné kazetě 

vrtáky hadovité do dřeva, sada 6ks 

I 
...... 

:: 

---. ,.,.~~~~~~~~~>>~~,_. --~~ 
Jí ~ -

~ 
C I 

□ Pro vrtání vysoce přesných 
děr v neštípavých materiálech. 
Šestihrannfi stopka. 

obj.t. p~s bez DPH s DPH 

8801292 0 10-12-1 4-16- 3/10 702.48 850,-
18-20x460mm, šestihranná stopka, 

v dřevěné kazetě 

pro vrtáky na dřevo 
se 1/4" šestihranným 
uchycením 

obj.t. popi& b•z DPH s DPH 

8801212 délka 300mm, S/Jo e 111.57 135,-

zakončen í do vrtačky: 1/4" šestihran 

max. otáčky 2000 ol.imin. 

určeno pro práci 
s dřevem a materiály 
na báz,i dřeva, plastu 
či pryže 

obj.l. popis b•z DPH s DPH 

8803701 prllměr dříku 6mm, 512oe 157.02 190,-

sada obsahuje 5ks rašplových tělísek 

a záhlubník, max. otáčky 2000 ot./min. 
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VRTAKY 

• --

texttexttexttext 

I vrtáky korunkové, instalatérské 

vodlci vrták 
z HSS oceli 

1111 

obj .č. 

8801602 

plastový kufr pro 
snadné přenášení 
a skladování 

tělov rtjku 

z bimetalu se zuby 
z HSS oceli a otvory 
ve stěně pro účinný 
odvod vrtaného 
materiálu 

popis bez DPH s DPH 

6 průměrů, 3110• 102.,a 850,-
0 19-22-29-38-44-57mm, 
max. hloubka 38mm, použití: dřevo, plasty, 

sádrokarton, cihla, barevné a lehké kovy, 

ocel, litina a nerez I vrtáky vykružovací korunkové 

do dřeva, překližky.sádrokartonu 

1111 
obj.č. 

1808 

STRANA 174 

~ bez DPH s DPH 

4 pnlměry, 51,oe 95.04 115,-

0 32-38-51-54mm, max. hloubka 25mm 

vodícívrtik 
z HSS oceli 

1111 

obj .č. 

8801604 

plastový kufr pro 
snadné přenášení 
a skladování 

tilo vrtáku 
z bimetalu se zuby 
z HSS oceli a otvory 
ve stěně pro účinný 

odvod vrtaného 
materiálu 

popis bez DPH s DPH 

9 průměrů, 3/Se 1 057.85 1 280,-

0 19-22-29-35-38-44-51-57-64mm, 
max. hloubka vr tu 38mm, použití: dřevo, 
plasty, sádrokarton, cihla, barevné 

a lehké kovy, ocel, 

litina a nerez I vrtáky vykružovací korunkové 

Ut-Wti!tl 
obj .č. 

8801605 

extra broušené 
tvrzené zuby 

- - do dřeva, 
sádrokartonu, 
překližky, apod . 

• popis btt DPH s DPH 

13průměrů, 3/10 280.99 340,-
0 19-22-25-32-38-44-51 -60-67-73-82-102-

127mm, výška korunky 25mm 



I vrtáky vykružovací korunkové 

extra broušen, 
tvrzen6 zuby 

- - do dřeva. 
sádroka rtonu, 
překližky. apod. 

, v 

PILOVE KOTOUCE 

I vrtáky vykružovací korunkové 

li extra broušené 
t vrzené zuby 

obj.č. popis bez DPH s DPH 

8801607 7pruměru, 3/10 210,14 255,-
0 64-70-76-82-89-102-127mm, 

výška korunky 25mm 

vykružovací vrták do dřeva 
a sádrokartonu 

vykružovací vrták do dřeva, 
a sádrokartonu 

obj.č. 

1802 
popis bez DPH 

7průměru, /,f.10 . 46.28 

0 26-32-38-45 -50-56-63mm 
' 

max. hloubka 45mm 

s DPH obj ,č. 

56 - 1805 • 

popis bu DPH 

7 průměru. 6/30 . 78,51 

0 26-32-38-45-50-56-63mm. 

max. hloubka 33mm, kalené zuby 

vykružovací vrták do dřeva 
a sádrokartonu 

vrták nastavitelný vykružovací 

~č. 

1803 

tt- I 

popis bez DPH 

5 pruměru. 6/18. 114.88 

0 60-67-74-81-95mm • 

s DPH 

139-• 

max. hloubka vr tu 33mm, kalené zuby 

□ obj.č. 

1804 

do lisovaných d esek, 
plastu.la minátu, 
sédrokartonu a jinjch 
mikkých materiálů 

_poe!!.._ 

0 30-120mm !,25 

bez DPH 

161, 16 

obj.č. popis bez DPH s DPH 

8801606 12průměru, 3/10 202,48 245,-
0 19-22-25-29-32-36-38-44-51-58-64-

76mm, výška korunky 25mm 

vrtáky vykružovací korunkové 

' • 

do dřeva, 
sádrokartonu, 
překlifky. a pod 

t j 

s DPH obj ,č. popi& bez DPH sOPH 

95,- 1806 8 průměru, !,30. 136.36 

sOPH 

195,-

0 19-22-25-29-38-44-51 -64mm • 
výška korunky 25mm 

vrtáky vykružovací korunkové 

do dřeva, 

sádrokartonu , 
překližky, apod. 

obj.!. 

1807 
popis ~z DPH 

5 průměru, 5/20 161,16 

0 64-76-89-102-127mm, 

výška korunky 25mm 
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195,-



V I V I 

PRISLUSENSTVI 

Kotouče Extol Craft jsou vhodnou volbou pro hobby užití a obvyklé ku
tilské práce. Dů ležitou předností této kategorie je skvělá cena. Je zde 
zastoupen sortiment obecně nejpoužívanějších rozměrů. 

Kotouče Extol Premium jsou určeny pro častějš í a náročnější použití 
např. v řemeslné výrobě. Tato řada obsahuje kvalitní, univerzální pi lové 
kotouče s prémiovou kvalitou SK plátků pro podélné i příčné řezy 
masivu, dřevotřísky a tvrdých dřevovláknitých desek. Předností řady je 
kvalita a široký výběr kotoučů s různými průměry upínacího otvoru pro 
všechny běžné typy pil. 

kotouč pilový s SK plátky 

tělo z kvalitn i 
uhlíkové oceli 

zářez dovnitř nf 
části chrání 
kotouč pfed 
přehřátím 

a deformací 

při výběru kotouče 

řez prováděn pomocí karbidových 
SK plátků, které výrazně zvyšuji 
životnost pilových kotoučů 

rExtol® 
PR EMI U M 

EN 47-1 
0 210x3, x30mm 

nm., =7 O min·1 .. ~, 

u většiny průmirů platí, 
fe člm tvrdií materii(, tfm 
vice zub U má kotouč mít 

š iroký výběr pilových kotoučů 
s různými prúměry upínacího 
otvoru pro všechny běžné typy 
pil na trhu 

■ 
Řada kvalitních univerzálních pilových kotoučů s SK plátky na podélné a příčné řezy 
masivních dřev, dřevotřískových a tvrdých dřevovláknitých desek. Široký výběr 
kotoučů s různými průměry upínacího otvoru pro všechny běžné typy pil na trhu 

obj.č. popis bez DPH ,DPH 

0 115mm 
8803203 115x1,3x22.2mm,40T. 5120 177.69 215,-

šířka SK plálkli 2,6mm, max.o!. 11000/min. 

0 125mm 8803207 125x1,4x22,2mm, 40T, 5120 18S.95 225 -• 
šířka SK plátkli 2,6mm, max.o!. 10000/min. 

0 140mm 8803210 140x2,0x16mm,30T, 5/20 156.20 189 -• 
šířka SK plátku 2,8mm, max.ot. 9000/min. 
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0 160mm 

0 165mm 

0 184mm 

0 185mm 

0 200mm 

0 210mm 

0 250mm 

0 300mm 

0 350mm 

0 400mm 

• • 

~ .t. ~ pis bu: DPH s DPH 

8803213 160x2,0x20mm,24T, 5120 161,16 195,-
šířka SK plátkli 2,8mm, max.ot. 9000/min. 

8803214 160x2,0x30mm, 24T. 5120 1~.46 199,-
šířka SK plátku 2.8mm, max.ot. 9000/min. 

8803215 160x2,0x30mm, 36T, sno 198.3S 240,-
šířka SK plátku 2,8mm, max.ot. 9000/min. 

8803217 165x2,0x20mm,24T. 5120 206.61 250,-
šířka SK plátkli 2,8mm, max.ot. 9000/min. 

8803220 184x2,2x30mm, 24T, s,,20 210.14 255,-
šiřka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803221 184x2,2x30mm,40T, s,,20 243.80 295,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803222 184x2,2x30mm, 50T, 5120 289.26 350,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803225 185x2,2x20mm. 24T. 5120 231.40 280,-
šířka SK plátku 3,2mm, max.o!. 7000/min. 

8803226 185x2,2x20mm,36T, 5120 260.33 315,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803230 200x2,2x30mm,24T, 5120 235.S4 285,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803234 210x2.2x25,4mrn 24T, 3/10 243.80 295,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803235 210x2,2x25,4mm,48T, 3110 322.31 390,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803236 210x2,2x30mm,40T, 3110 289.26 350,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803237 210x2,2x30mm. 60T. 3/10 384.30 465,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 7000/min. 

8803240 250x2,2x30mm, 24T, 3/10 322.31 390,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 6500/min. 

8803241 250x2,2x30mm, 40T, 3/10 351.24 425,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 6500/min. 

8803242 250x2,2x30mm, 60T, 3/10 400.83 485,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 6500/min. 

8803246 300x2,2x30mm,40T, 3/10 429.75 520,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 5000/min. 

8803247 300x2,2x30mm,60T, 3/10 01.74 595,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 5000/min. 

8803248 300x2,2x30mm, 96T. 3/10 586.78 710,-
šířka SK plátkli 3,2mm, max.ot. 5000/min. 

8803250 350x2,5x30mm, 28T, vs S28.93 640,-
šiřka SK plálkli 3,5mm, max.ot. 4000/min. 

8803251 350x2,5x30mm, 40T, vs 574.38 695,-
šířka SK plátkli 3,5mm, max.ot. 4000/min. 

8803252 350x2,5x30mm, 54T, vs 619.83 750,-
šířka SK plátkli 3,5mm, max.ot. 4000/min. 

8803254 350x2,5x30mm, 84T, vs 121.21 880,-
šířka SK plátkli 3,5mm, max.ot. 4000/min. 

8803257 400x2,Bx30mm,60T, VS 983.47 1190,-
šířka SK plátkli 3,8mm, max.ot. 3000/min. 



• • 

A 

• 

a kotouč pilový s SK plátky 

■ 
0 140mm 

0 160mm 

0 185mm 

0 210mm 

0 250mm 

0 300mm 

0 350mm 

0 400mm 

0 500mm 

0 600mm 

EXTDI! 

obj,č. 

19101 

19104 

19107 

19110 

19113 

19116 

19119 

19122 

19125 

19128 

CRAFT 

popis bez DPH s DPH 

1/40x1.4x20mm, JOT, S/20 73.55 89,-
šířka SK plátku 2,5mm, max.o!. 10900/min. 
160x1,4x20mm, 36T, s120 86.78 105,
šířka SK plátku 2,7mm, max.o!. 9500/min. 
185x1,4x30mm, 36T, s/20 95.0-4 115,
šířka SK plátku 2,7mm, max.o!. 8200/mín. 
210x1,4x30mm, 60T, s/20 139.67 169,
šířka SK plátku 2,7mm, max.o!. 7200/min. 
250x1,8x30mm, 60T, S11s 210,14 255,
šířka SK plátku 3,1mm, max.o!. 6100/min. 
300x2,0x30mm, 60T, 5110 289.26 350,
šířka SK plátku 3,3mm, max.o!. 5000/min. 
350x2,2x30mm, 60T, 3/10 376.03 455,
šířka SK plátku 3,5mm, max.o!. 4300/min. 
400x2,5x30mm, 60T, 3/10• ,s,,ss 550,
šířka SK plátku 3,8mm, max.o!. 3800/min. 
500x3,0x30mm, 60T, Use 111S,70 1 350,
šířka SK plátku 3,8mm, max.o!. 3000/min. 
600x3,0x30mm, 60T, 21se 1231.40 1 490,
šířka SK plátku 3,8mm, max.ot. 2500/min. 

. kroužek vkládací 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

obj.t. _e!piS btt DPH sOPH 

8803290 30x25x2,2mm ··I··• 32.23 39 -
' 

8803291 30x22x2,2mm .. , ..• 32.23 39,-
8803292 30x20x2,2mm ··I··• 32.23 39 -

' 
8803293 30x16x2, 2mm .. , ..• 32,23 39,-
8803294 20x16x2,0mm ··I··• 26.45 32,-

., 
.. 

l l· , , v' 
/.

J;,t,,· 

"' 
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PRISLUSENSTVI 

V nabídce značky Extol najdete široký výběr p látků do 
přímočarých pil s uchycením BOSCH a UNIVERSAL, 
která používají všichni známí světoví výrobci přímoča
rých pil. Plátky lze použít na úkosové, rovné, kř ivkové 
nebo dělíc í řezy ve dřevě, kovu a plastu. 

A Všechny tyto plátky patří do řady Extol Premium 
W a splňují tedy požadavky kladené na běžné 

řemesln ické č i náročněj ší kutilské použití. 

obj. číslo úchyt baleni bez DPH s DPH prac. pro- ti. velik. detail zubO typ řezu určeno k řezání materialG 
délka řez pálklJ zubO 
(mml (mml (mml (mml 

li 
8805001 BOSCH 5ks E]l1se 109.92 133,· 75 3-30 1,2 2,5 

li ->fTDL;Pr -Ml 
v v v v v v v v y y v ,,,, v ,.,. ., • 

tvrdé dřl!Yo překll!ka dfevotl'íska dýha plast 

8805501 UNIVERSAL 5ks &,se 109.92 133,- 75 3-30 1,2 2,5 

11 -- E><tol' "-' ,,,.,,.,,, _,.,,.,. ,,,., , .... . . . 
8805003 BOSCH Sks E]l1se 109.92 133,- 75 3-30 1,2 2,5 

li -- E XIOI' / V vv v ,, v vv ,,,, ,,,., ,,,., ,.,. .,, ,, tvrdé dřl!Yo překližka dř-evotříska dýha 

8805503 UNIVERSAL Sks E]l1se 109.92 133,- 75 3-30 1,2 2,5 

li . .... ..... . 
8805005 BOSCH 5ks E]l1se 109.92 133,- 75 3-30 1,2 2,5 

li tvrdé dřevo překližka dřevotříska dýha lamino 

8805505 UNIVERSAL 5ks E]llse 109.92 133,- 75 3-30 1,2 2,5 

li ....,,, EXlOl"PREMIUM vvvvvv v VI 

8805007 BOSCH 5ks &,se 109.92 133,- 75 5-50 1,2 4,0 ~~~~~~ li 
/ ) J I,, EXTOL F'REMIUM tvrdé dřwo překližka dř-evotříska dýha v vvvvvv v v ,, 

8805507 UNIVERSAL Sks o ,se 109.92 133,- 75 5-50 1,2 4,0 

li ....,,, ,,,t:~t~ ; t;!$E~~ V V I 

8805009 BOSCH Sks E]l1se 109.92 133,- 75 5-50 1,2 4,0 ~ 
VUMI 
(ISTf 

li 
,. 

I REZ 

]' EJCTOl:;PREMIUM 
41,/ VVVVVVVVV I tvrdé dřl!Yo překližka dř-evotříska dýha lamino 

8805509 UNIVERSAL Sks &,se 109.92 133,- 75 5-50 1,2 4,0 

li ...._,, EXtOl"PREMIUM 
v ý v V VYYYV v ,, ,,,, ,,,, , , I 

8805012 BOSCH Sks E]llse 141,32 171,- 126 5-100 1,2 4,0 ~ 
RYOtlf 
HRUBf 

li v REZ , 
l EKTOL PFIEMIUM _;; ..... ....... v vvvvvvvv v .... v v ,.,,. ,.,,. tvrdé dřevo překližka dřevotříska dýha stavební 

8805512 UNIVERSAL 5ks !l'ts e 141.32 171 ,- 126 5-100 1,2 4,0 

STRANA 178 



■ 
8805201 

■ 
8805203 

■ 

úchyt s DPH prac. pro- ti. velik. detail zubO typ řezu 
délka řez plát!«J zubO 
1mm) (mm) 1mm) (mm) 

BOSCH 5ks E)11se 141.32 171,- 57 1-3 1,0 1,5 

_ __......._.r--,E""'X"'1(01°;.-;PR""E""'M""IU..,.,M-,-----.. 

BOSCH 5ks EJ,1se 164.46 199,- 75 3-30 1,0 2,5 

EHTOl!PREM IUM 

8805703 UNIVERSAL 5ks E)l1se 164.46 199,- 75 3-30 1,0 2,5 

■ EXIO 

8805205 BOSCH 5ks EJ,1se 185.95 225,- 106 2,5-6 1,0 1,8 

■ 
8805705 UNIVERSAL 5ks EJ,1se 185.95 225,- 106 2,5-6 1,0 1,8 

■ EXIOl°PREMI 

v, v , 

PRISLUSENSTVI 

určeno k řezání materiatO 

hliník plech ost. ka,y plast 

tvn:!é dřevo lamino plast 

hliník plech ost. ka,y trubky plast 

8805208 BOSCH 5ks 1013o e 119.83 145,- 132 3-65 1,0 tvrdédřevo překližka dýha plech ost. kovy hliník 

8805300 

EXTOCPREtia!! 'Ct • ~ 
-- . ';~;r. irY~ ~ "W•Šťt't1~•-...- '2 

BOSCH 3ks 10/3oe 243,80 295,- 100 2-50 1,0 4,3 

plátky do přímočaré pily-mix, sada Sks 

1111 

EXtor PREMIUM 

V V I 

V V I 

EXlOI 'RE~ IUM ,., ,., ....,v ,,, , 

obf.C. popis bez DPH 

8805100 Bi-metal, HSS, HCS &1se 129,75 

s DPH 

157,-

A<.rl~~~§a 
sklolamnát sá<ttJka1oll cementotřískové materiály 

plátky do přímočaré pily-mix, sada Sks 

- "' v v v v ,.,.. ,.,.. v v v ,.,. v ,.,.. ,.,.. ,,.,. 

') D PRE IILJM 
•---✓ VVVVVVVVV J 

1111 

li M 
vvvvvvv vv , 

EHTDI! PREMIU M 

E XTOl!PREMIUM 

obj.t. popis bez DPH 

8805600 Bi -metal, HSS, HCS &15e 129.75 
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s DPH 

157,-



V I V I 

PRISLUSENSTVI 

Stejně jako u plátku do přímočarých pil nabízíme také 
sortiment plátku pro pi ly ocasky v nejpoužívanějších 
délkách a s možností použití pro širokou škálu materiá
lu jako je dřevo popř. pryskyřičné třískové mater iály na 
bázi dřev a přes plech a kovové konst rukční materály až 

obj. číslo balení bezOPH s OPH prac. ~ka 
délka plátl«J 

TPI tl. velik. 
plátku zubO 

(rrvnl (mm) (mm) (mm) 

li 
Ut·Rbit4 

8806100 3ks 101,o e 128.10 155,- 240 19 3 1,5 8,5 

li 
Uf·WbiMI 

8806101 3ks 10/•0 · 107.44 130,- 200 19 6-10 1,25 2,5-4 

li 
Ut·Rbit4 

8806102 3ks 101,o e 119.83 145,- 240 19 5 1,27 s.o 

li 
Ut•RNtl 

8806103 3ks 10/,o e 70.25 85,- 150 19 6 1,27 4,3 

li 
Ut•Rtiit4 

8806104 3ks 10/•o • 61.98 75,- 150 19 3 1,27 8,5 

■ • GXTOC~ll.lM"~• •:-i 
--·· .... ·•J-•- -~ 

Ut•Rtiit4 
8806200 3ks 10/•0 · 152.89 185,- 300 19 6 1,25 4,3 

■ • Ci:K'TOCPAE'M•""°' "' .J i'.l __ ,.,.., .. _,._ 

Ut·Ybii4 
8806201 3ks 101,o e 115.10 140,- 225 19 14 0,9 1,8 
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po materiály stavební jako je sklolaminát, sádrokarton 
a cementotřískové materiály nebo cihly. 

& Všechny tyto plátky patří do řady Extol Premium 
W a splňují tedy požadavky kladené na běžné 

řemesln ické či náročnější kutilské použití. 

detail zubO typ řezu určeno k řezání materfalO 

~ 
~ 

RYCHlf 
HRUBf větve 

REl 

~~ 
tvlllé dřevo tvrdé di'e,o 

dřevotříska dýha překližka 

~ 
~ 

RTCHLf, 
HRUBf větve 

REl 

~ 
tvrdé dřevo 

dřevotříska dýha překližka 

~ 

stavební tvrdé di'tYo 

REl ~~~ 
pórobeton sklotarrinát Simlkar1on 

(ra~ 
ost. ko hliník 



obj. číslo 

■ . • 

tt·t«tiO 
8806202 

■ • 

8806203 

■ • 

8806204 

■ • 

baleri bez DPH 

3ks 10/3oe 177.69 

3ks 1013oe 136,36 

s DPH prac. výška 
délka JÚ!ku 
(mml [mm( 

215,- 225 22 

165,- 150 22 

3ks 105 - 150 101,oe 86.78 , 19 

TPI tl velik. 

6 

9 

24 

plá1l<u zubO 
(mml [mml 

1,6 4,3 

1,6 2,9 

0,9 1,0 

8806205 3ks 101,oe 86,78 105,- 150 19 8-14 0,9 

li 
( 

ťbshO 355.- 305 50 ~li 1ks 10/Joe 2?3,39 8806300 li 2 1,5 12,7 

li 
8806301 265 - 228 24 1ks 10/3oe 219,01 ' 6 1,25 4,3 

k mix sada Sks u plátky do pily ocas y -

, 
PŘÍSLUŠENSTVI 

detail zubO typ řezu určeno k řezání materialO 

~~~ 
PLASll st kovy hliník 

~i' 

~ [ c~w l ~h ocel 

~~ 
I kovy hl iník 

~[M 
~ [ H~~f J ~h ocel 

[ťa~ 
ost. kovy hlimk 

~ 
I • 

li 

■li •DPH ti.i DPH b
, ,· popi• • ' ' S/20 231,40 280,-o J, • é a rezan, 

8806000 v~od~ n u dřeva, plastů, kovu 

ruznychtyp k sádrokartonu, 
a kovových trube , HCS BIM 
eternitových desek apod., ' 
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V I V I 

PRISLUSENSTVI 

., ·'· 
~ <· •/~~A~ EXTOL INDUSTRIAL . ,. ~ --.. ... ~ ..... -,. - . . . 
... '-CJ,:-- -,e. .: .. ,-·· . ~ 

Řada diamantových řezných -.,~-i.';--;~ . ' .. ---:• . 
. ; '' . . . .-,,~ .· kotoučů v profesionální kva-<-,: 

::--...... 1 
~ ~ _.?') _., li tě bez kompromisů. . . , . . . . 
-~ , .. . -.,. . . , :s.; __ 

Použití diamantových kotoučů 
Kotouče řezné Kotouče brusné 

@·I! I long lilo 

0 00 -- e @eo 0 0 00 
FastCut Thin<ut <irabCu-t Beton Asfalt Turbo+ Turbo le!J""' Celoobv. Turbo 5eg""1I Turbo ~ Celoobv. Brusný 2řadý l i>dý 

kvalita *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** * * * ** ** ** 
suché chlazení ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

mokré chlazení ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

chlost *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** * * * 
stabilita *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** * * * *** *** *** 

be ton *** * *** *** **'" *** *** *** * *** *** *** *** * *** *** *** 
železobeton *** ** ** ** *** *** ** ** * * * 
cihla ** * *** *** ** ** ** ** ** ** *** ** ** * *** *** *** 
zdivo, kámen ** * *** *** * ** ** ** ** ** *** ** ** ** *** *** *** 
dlaždice, obklad ** *** * * ** ** *** ** * ** ** ** ** ** 
sklo, orcelán, keramika ** *** *** ** 
mramor, břidlice ** ** ** * * * ** * ** * * ** ** ** ** 
střešní tašk ** * ** * * ** ** ** * ** ** ** ** * * * * 
žula *** ** *** ** *** *** ** ** *** *** ** ** ** * * * 

ískovec * ** *** * ** ** ** ** ** ** ** *** *** *** 
křemen * * * ** ** * * ** * ** * * 
asfalt * * *** ** ** * ** * ** * 
Poulitefnost na materiál:** *1 výbomj, **f dobrý,*' poul;itelný, - / nevhodný, 111 Pro kotooce na asfalt v Extol lndustríal řadě se infamace o řezlní betonu vitan.rje na tzv. mladý beton do stáří 4 týdnů. 

kotouč diamantový řezný segmentov ' Grab Cut, suché řezání 

.. 
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chladící drážky 
v tile kotouče pro 
maximálni chlazeni 
kotouče při prhci 

mi mořádně vhodný 
na řezáni betonu 
a jiných tvrdých 
stavebnlch materi.iló 

Diamantový segmentový kotouč pro suché řední 
betonu, ielezobetonu, zdiva. kamene, cihel. iuly, ........ . ,--
dlaždic, obkladů, mramoru. břidlice, křemene. 

pískovce. asfaltu a střešních tašek. 
obj ,č. popis b•z DPH s DPH 

8703031 115x22,2x2,2mm 3/S e 359.50 435,-

max. 13200 ot./min 
8703032 125x22,2x2,2mm 3/Se 384.30 465,-

max. 12200 ot./min 

8703033 150x22,2x2,5mm 3/Se 528.93 640,-

max. 10000 ot./min 
8703035 230x22,2x3,2mm 3/Se 847.77 1 050,-

max. 6600 ot./min 



- kotouč diamantový řezný, turbo Thin Cut, suché i mokré řezán í 

Diamantový řezný 
kotouč určený 

pro suché i mokré 
řezání betonu, zdiva, 
kamene, cihel, žuly. 
dla!dic, obkladů, 
mramoru. bfidlic&, 
křemene. skla. 
porcelánu. keramiky 
a střešních tašek. 

- kotouč diamantový řezný, turbo Fast Cut, suché i mokré řezán í 

Diamantový 
kotouč pro rychle 
řezání za sucha 
i mokra. užívaný 
k řezání betonu, 
železobetonu, zdiva, 
kamene, cihel. žuly, 
pískovce, dlaždice, 
obkladlJ, mramoru, 
břidlice, stfešních 
tašek. křemene, 
asfaltu, zvonivky 
{klinker). 

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE 

extra tenký 
kotouč od 
1,4mm 

speciálni tvar 
segmentů pro 
velmi rychlé 
řezání, dlouhá 
ž ivotnost 

chladicí otvory 
v těle kotouče 
pro maximálnt 
chl azení 

.,._., kotouče při 
práci 

zesilený střed 
zpevňuje konstrukci 
celého kotouče 
a tlu mí nefádoud ... _ 
vibrace 

obj.t. _popis 

8703041 

8703042 

8703043 

8703045 

chladici otvory 
v těle kotouč;e 

pro maximátni 
chlazení kotouče 
při práci 

115x22,2x1,5mm 

max. 13200 ot./min 

125x22,2x1,5mm 

max. 12200 ot./min 

150x22,2x1 ,8mm 

max. 10000 ot./min 

230x22,2x2mm 

max. 6600 ot./mi 

zesílený střed 

zpevňuje konstrukci 
cel6ho kotouče 
a tlumí nežádoucí 
vibrace 

o~.c. popis 

8703051 115x22,2x2,2mm 

max. 13200 ot./min 

8703052 125x22,2x2,2mm 

max. 12200 ot./min 

8703053 150x22,2x2,5mm 

max. 10000 ot./min 

8703055 230x22,2x2,8mm 

max. 6600 ot./min 

b•t DPH 

3/S e 351,24 

3/S e 421.49 

3/S e 512.40 

315 . 822.31 

speciální tvar 
segmentů pro 
ve lmi rychlé 
řezání, dlouhá 
životnost 

/ 

sOPH 

425,-

510,-

620,-

995,-

.. ., 
bez DPH s DPH 

3/Se 376.03 455,-

3/Se 421,49 510,-

3/Se 545.45 660,-

315. 900.83 1 090,-

kotouč diamantový řezný segmentový na BETON, suché - , , rezan1 I ~ot~u~ diamantový řezný segmentový na ASFALT, suché 
rezan1 

• ' 
obj ,č. poeis b•z DPH s DPH 

8703081 300x25,4x3,2mm vse 2024.79 2 450,-

max. 6400 ot./min 

8703082 350x25,4x3,2mm 21se 2,3s.02 2 950,-

max. 5500 ot./min 

8703083 400x25,4x3,5mm vse 3016.53 3 650,

max. 4800 ot./min 

obj.l. popis 
8703092 350x25,4x3,2mm 

max. 5500 ot./min 

8703093 400x25,4x3,5mm 

max. 4800 ot./min 

• 
btz DPH s DPH 

vse 2685.95 3 250,-

vse 3214.88 3 890,-
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ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE 

kotouč diamantový řezný segmentový- suché řezání 

obj.t. ~i, bez DPH SOPH 

108711 115x22,2x2,2mm, 5/20 123.1' 149,-
max. 13200 ot./min 

108712 125x22,2x2,2mm, 5/20 13'9,67 169,-
max. 12200 ot./min 

108713 150x22,2x2,5mm, 5/20 227.27 275,-
max. 10000 ot./min 

A:ada diamantových 108714 180x22,2x2,8mm, S/20 289.26 350,-
řezných kotoučů ve vysoké max. 8600 ot./min 
kvalitě pro profesionální 108715 230x22,2x3mm, S/10 462.81 560,-
a poloprofesionální použití za 

max. 6600 ot./min dostupné ceny. 

. kotouč diamantový řezný, turbo - suché i mokré řezání 

obj.t. popis b-xOPH SOPH 

108751 115x22,2x2,5mm, 5/20 131.40 159,-
max. 13200 ot./min 

108752 125x22,2x2,5mm, 5/20 156.20 189,-
max. 12200 ot./min 

108753 150x22,2x2,8mm, 5/20 25l.07 305 • 
' 

max. 10000 ot./min 

A:ada diamantových 108754 180x22,2x2,8mm, 5120 409.09 495 · • 
řezných kotoučů ve vysoké max. 8600 ot./min 
kvalitě pro profesion!lní 108755 230x22,2x3mm, S/10 520.66 630 · 
a poloprofesionální použiti za ' 

max. 6600 ot./min dostupné ceny. 

kotouč diamantový řezný, segmentový Long Life - suché - , , 
rezan, 

\on9 t,te 

+SOO/o 
Aada diamantových 
řezných kotoučů LONG 
LIFE s prodlouženou 
životností pro profesionální 
a poloprofesionální použití. 
Díky slofení diamantové směsi 

a V'ÝŠCe segmentu mají 
kotouče až o 50% větší řezrtf 
výkon ntž ostatní Extol 
Premium kotouče. 

-·· LONG LIFE •• -lili a 

obj .č, popis 

108911 115x22,2x2,2mm, 
max. 13200 ot./min 

108912 125x22,2x2,2mm, 
max. 12200 ot./min 

108913 150x22,2x2,8mm, 
max. 10000 ot./min 

108915 230x22,2x3mm, 
max. 6600 ot./min 
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m:t_u3_ 

~ 
"' 

bez DPH SOPH 

5120 141,93 179,-

5/20 164.46 199 • ' 

5/20 252.07 305,-

5/20 545.45 660,-

- kotouč diamantový řezný celoobvodový - mokré řezání 

obj,č. popis bez DPH SOPH 

108731 115x22,2x2,2mm, 5/20 104.61 129,-
max. 13200 ot./min 

108732 125x22,2x2,2mm, 5120 123,1' 149 · ' 
max. 12200 ot./min 

108733 150x22,2x2,5mm, 5/20 202.48 245,-
max. 10000 ot./min 

A:ada diamantových 108734 180x22,2x2.8mm, S/25 260.33 315,-
řezných kotoučů ve vysoké max. 8600 ot./min 
kvalitě pro profesionální 108735 230x22,2x3mm, 5120 409.09 495,-
a poloprofesionální použití za 

max. 6600 ol./min dostupné ceny. g ~ot~u~ diamantový řezný TURBO PLUS - suché i mokré 
rezan, , 

obj.l. popis bez DPH SDPH 

8803031 115x22.2mm, S/20 156.20 189,-
max. 13200 ot./min 

8803032 125x22,2mm, S/20 190.08 230 • 
' 

max. 12200 ol./min 
8803033 150x22,2mm, 5120 252.07 305 • 

' 
max. 10000 ol./min 

A:ada diamantových 8803034 180x22,2mm, S/10 421,49 510,-

řezných kotoučů ve vysoké max. 8600 ot./min 
kvalitě pro profesion!lní 8803035 230x22,2mm, S/10 553.72 670,-
a poloprofesionální použiti za max, 6600 ot./min dostupné ceny. 

kotouč diamantový řezný, turbo Long Life - suché 
i mokré řezání 

\on9 \,te 

+SOO/o 
Aada diamantových 
řezných kotoučů LONG 
LIFE s prodlouženou 
životnosti pro profesionální 
a poloprofesionální použití. 
Díky slohní diamantové směsi 
a výšce segmentu mají 
kotouče až o 509'. větší řezný 
výkon než ostatni Extol 
Premium kotouče. 

obj .č, popis 

108951 115x22,2x2,5mm, 
max. 13200 ot./min 

108952 125x22,2x2,5mm, 
max. 12200 ot./min 

108953 150x22,2x2,8mm. 
max. 10000 ot./min 

108955 230x22,2x3,2mm, 
max. 6600 ot./min 

a:11 "!I. ··--
~ ~.,, 
. \ ,. 

bez DPH 50PH 

S/20 173.55 210,-

5/20 194.21 235,-

S/15 305,79 370,-

S/10 619,83 750,-



• kotouč diamantový řezný segmentový - suché řezání 

obj.l:. popis bez DPH SOPH 

108811 115x22,2x2,2mm, 5/20 86,78 105,-
max. 13200 ot./min 

108812 125x22,2x2,2mm, 5/20 111,57 135,-
max. 12200 ot./min 

108813 150x22,2x2,5mm, 5/20 164,46 199,-
Kvalitní řada diamantových max. 10000 ot./min 
řezných kotoučů pro 

108814 180x22,2x2,8mm, 295,-neprofesionály a domácí 5/20 243.80 
kutily za příznivou cenu. Pro max. 8600 ot./min 
řezání stavebních materiálů 108815 230x22,2x3mm, 5/20 322.31 390,-
v domltcnosti. dílně a na 

max. 6600 ot./min stavbi. 

• kotouč diamantový řezný celoobvodový - mokré řezání 

obj.i:. 

108831 

108832 
Kvalitní řada diamantových 
řezných kotoučů pro 

108833 neprofesionály a domácí 
kutily za příznivou cenu. Pro 
řezání stavebních materiálů 108835 
v domácnos ti . dílně a na 
stavbě. 

popis 

, ... )) 

.lJ.l)Dl!IIJJ 
0 150 
'" "' .. 

o©r, 

115x22,2x2,2mm, 
max. 13200 ot./min 
125x22,2x2,2mm, 
max. 12200ot./min 
150x22,2x2,5mm, 
max. 10000 ot./min 
230x22,2x3mm, 
max. 6600 ot./min 

bez DPH SOPH 

5/20 73,55 89,-

5/20 95,04 115,-

5/20 147.93 179,-

5/20 280.99 340,-

• kotouč diamantový řezný, turbo - suché i mokré řezání 

Kvalitní řada diamantových 
fezných kotoučú pro 
neprofesionály a domácí 
kutily za příznivou cenu. Pro 
řezání stavebních materiálů 
v domácnosti, dílně a na 
stavbě. 

,...,, 
.11.(llII !!!U 

150 

___ .(_J .. 

obj.C. _po_.e!_s 

108851 115x22,2x2,8mm, 
max. 13200 ot./min 

108852 125x22,2x2,8mm, 
max. 12200ot./min 

108853 150x22,2x2,8mm, 
max. 10000 ot./min 

108855 230x22,2x3mm, 
max. 6600 ot./min 

btz DPH SOPH 
5/20 103,31 125,-

5/20 119,83 145,-

5/20 18S.9S 225,-

5/20 3S1,24 425,-

v ., ., v 

REZNE A BRUSNE KOTOUCE 

kotouč diamantový brusný robustni 1allř 
kotouče zkvalitni 
s litiny 

Diamantové brusné 
kotouče pro profesionální 
a poloprofesionální použití. 
Určeny pro poufití v úhlových 
bruskách pro broušení 
a vyhlazení přírodních kamenů, 
foty, mramoru, betonu, 
sklobetonu apod. Vhodné pro 
práci za sucha i za mokra. 

obj.l:. _e!e!!_ 
8803100 100x22,2mm 
8803101 115x22,2mm 
8803102 125x22,2mm 
8803103 150x22,2mm 

použití 
zejména na 
beton, přírodní 
a umělý kámen. 
obklady, dlažby, 
vápancopískové 
cihly.duté 
tvárnice, 
mramor a žulu 

_.f-- lamelový tvar 
brusných 
segmentů 

vhodný 
pro finální 
dobrušováni 
broušeného 
materiálu 

' 
bez DPH s DPH 

3/5. 818.18 990,-
3/Se 900,83 1 090,-
3/Se 1314,0S 1 590,-
3/Se 1 561,98 1 890,-

kotouč diamantový brusný jednořadý robustní talíř 
kotouče z kva litní 
slitiny 

rO 
o 

Diamantové brusné 
kotouče pro profesionální obj.č. 

a poloprofesionální použití. 8803111 
Určeny pro použití v ůhlových 

bruskách pro broušení 
8803112 a vyhlazení přírodních 

kamenů, žuly, mramoru, 
betonu, sklobetonu apod. 
Vhodné pro práci za sucha 

8803113 

i za mokra. 

C 
o 

popis 

.., 

Smmvysoký 
diamantový 
segment 

použití 
zejména na 
beton, přírodní 
a umělý kámen, 
obklady.dlažby, 
v6pencopiskov, 
cihly, duté 
tvárnice, 
mramor a žulu 

bez DPH s DPH 

115x22,2mm, m• 404.96 490,
výška segmentů 5mm, počet segmentu 8 
125x22,2mm, 3/li e 487.60 590,
výška segmentů 5mm, počet segmentů 7 
150x22,2mm, 3/S e ns.s4 890,
výška segmentů 5mm, počet segmentu 12 

kotouč diamantový brusný dvouřadý 

Diamantové brusné 
kotouče pro profesionální 
a poloprofesionální použití. 
Určeny pro pouf ití v úhlových 
bruskách pro brouštni 
a vyhlazeni přírodnich 
kamenů. žuly, mramoru, 
betonu, sklobetonu apod . 
Vhodné pro práci za sucha 
i za mokra. 

obj.C. 

8803121 

• 

popis 

115x22,2mm, 

dvě řady 
diamantových 
segmentů pro rychlé 
ubfrAinf brou.šen,ho 
materiálu a delší 
životnost 

bez DPH 

3/Se 570,25 

I 
s DPH 

690,-
výška segmentů 5mm, počet segmentů ló 

8803122 125x22,2mm, 3/Se 735.S4 890,-
výška segmentů 5mm, počet segmentů 14 

8803123 150x22,2mm, 3/se 983.47 1190,-
výška segmentů 5mm, počet segmentů 24 
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PRISLUSENSTVI 

Řezné a brusné kotouče rozdělu
jeme do tří kvalitativních řad Extol 
Craft, Extol Premium a Extol 
lndustrial, přičemž řady Extol 
Premium a Extol lndustrial splňují I 

r vyšší kvalitativní nároky profesi- i:. 

análních řemeslníků jak v kvalitě ~ 
provedené práce, tak i svojí pro- , 
dlouženou životností. "' • 
Řezné kotouče Extol se vyznačují 
širokým spektrem použití. V naší 
nabídce jsou obsaženy kotouče 
pro obrábění oceli, nerezové oce-
li , hliníku a hliníkových slitin nebo 

111 
přírodního a umělého kamene. I 
Tyto kotouče j sou precizně sladě- 1· 

ny pro jednotlivá použití a zaručují 
vysoký řezný výkon. 

I kotouč řezný na ocel/nerez 

EXTOL INDUSTRIAL 

Řezné kotouče v profesionální kva litě 
bez kompromisu. Vyznačují se vysokým 
řezným výkonem a dlouhou životností. 

gg 
EN 12413 

obj,č, popis bez DPH s DPH 

8701000 115x1,0x22,2mm 30/100 . 20.66 25 -
' 

8701002 125x1,0x22,2mm 30/100 . 24.79 30 -
' 

8701005 150x1,0x22,2mm 30/100 • 37,19 45,-
8701010 115x1,5x22,2mm 30/100 . 22.31 27-

' 
8701012 125x1,5x22,2mm 30/100 . 26.45 32,-
8701015 150x1,6x22,2mm 30/100 . 40.50 49,-

8701019 230x1 ,6x22,2mm 30/100 . 57.02 69,-
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I kotouč řezný na ocel/nerez 

E 
p 

25 
,6 

li EN 12413 
obj.č. popis bez DPH $ DPH 

8808150 115x0,8x22,2mm 30,llOOe 18.18 22,-

8808100 115x1,0x22,2mm 50,/200. 17.36 21,-
8808110 115x1 ,6x22,2mm 40/120. 18,18 22 -' 
8808152 125x0,8x22,2mm 3Q,/100. 20,66 25,-
8808112 125x1,6x22,2mm 40/120• 22.31 27,-
8808105 150x1,0x22,2mm 30/100. 28,93 35,-
8808115 150x1,6x22,2mm 30/120. 34.71 42,-
8808118 180x1,6x22,2mm 3W12oe 43,80 53,-
8808119 230x1,9x22,2mm 3Q.111oe 56.20 68 -

' 
8808129 230x3,0x22,2mm 40/80. 57.85 70 -

' I kotouč řezný na hliník 

EXTOC 
PREMIUM 

0125 

11 EN 12413 
obj.č . popis bez DPH 

8808400 115x1,0x22,2mm 501200• 23.14 

8808402 125x1,0x22,2mm 501200• 21.11 I kotouč brusný na ocel 

EXTOC 
PREMIUM 

$ DPH 

28,-
33 -

' 

EN 12413 
ob;,c:. e_opis 

8808700 115x6,0x22,2mm 
8808702 125x6,0x22,2mm 
8808705 150x6,0x22,2mm 
8808709 230x6,0x22,2mm 

10/50 . 

10/50 . 

20/50 . 

S/25 . 

bez DPH s DPH 

29.75 36 -
' 

37.19 45,-
51.24 62,-
94.21 114,-

kotouč řezný na ocel/nerez, 1 Oks 

jednotlivých kotoučU 
v kovové potištěné 

1111 
krabičce ~ 

EN 12413 
obj ,č, popis bez DPH 

8808101 115x1,0x22,2mm, 10ks 5120 113.55 

8808103 125x1,0x22,2mm, 10ks S/20 214.88 

I kotouče řezné na kov, Sks 

EXTOI! 
CRAFT 

sOPH 

210 -
' 

260,-

li EN 12413 
obj ,č. popis bez DPH sOPH 

106901 115x1,0x22,2mm 10/60. 81.81 99,-
106902 125x1,0x22,2mm 10/60. 95.04 115 -

' 

106910 115x1,6x22,2mm 8"8· 78,51 95 -
' 

106920 125x1,6x22,2mm 8/48. 90.91 110,-
106930 150x1,6x22,2mm 6/48. 136.3' 165,-
106950 230x1,9x22,2mm 6/24 . 252,07 305,-

108010 115x2,5x22,2mm 101,oe 73,55 89,-
108020 125x2,5x22,2mm 101,0• 81.81 99,-
108030 150x2,5x22,2mm 6/36. 119.83 145,-
108040 180x2,5x22,2mm 7/18. 144.63 175 -

' 
108050 230x2,5x22,2mm S/10. 210.74 255,-I kotouče řezné na kámen, Sks 

/EXTDI! 
t/· CRAFT ·/·:-::•:-:.:,-.... . .... ,j'tl's ....... _ .. . . . • ~r: ;-* , • . :-:::• ..... 

lit EN12413 
obj .č. 

108110 
108120 
108130 

popis 

115x2,5x22,2mm 
125x2,5x22,2mm 
150x2,5x22,2mm 

7/18. 

7/18. 

7/21 e 

bez DPH sOPH 

81.82 99-
' 

95.04 115,-
114.88 139-

' 



' 

' 

' 

-

- kotouč rašplový/pilový na dřevo 

kombinovaný kotouč určený 
pro rovinné obrábění, 

drážkování a pro drobné 
zkracovací řezy dřeva, 
porobetonu. sádrokartonu 
a plastU s použitím k tomu 
určeného elektronářadl 

certifi kace 
bezpečnosti 

Šířka drážky 7,5 mm 

g kotouč rašplový na dřevo 

k použití do úhlové 
brusky k obrábění 
měkkého a tvrdého 
dřeva, sádrokartonu, 
lamina , plastú, 
pryže či k odstranění 
lepidla a starých 
nátěrů 

_, __ 
- --

certifikace 
bezpečnosti 

max. otáčky 13 OOOot./min. 
obj .t. poe!!_ bez DPH 

3/10 . 570,25 8803705 125x3x22,2mm, 

hrubý sek g kotouč rašplový na dřevo 

certifikace 
bezpečnosti 

k použílí do úhlové 
brusky k obrábění 
měkkého a tvrdého 
dřeva , sádrokartonu, 
lamina. plastů, 
pryže či k odstraněni 
lepidla a starjch 
n6těrů 

max. otáčky 13 000 ot./min. 
~.ě. popis 
8803707 125x3x22,2mm, 

jemný sek 

bez DPH 

3/to e 617,69 

s OPM 

690,-

s DPH 

820,-

v , v 

ROTACNI RASPLE 

max. otáčky 13 000 ot./min. 
obj .č. popis 

8803711 125x3x22,2mm, 

hrubý sek 

Rašplovací výstupky 
na obou s tranách 
pilových zubů a v liniích 
do středu kotouče 
odrašplují materiál 
přil6hajíc1 na kotouč 
při změně úhlu sklonu 
v řezu. čímž zamezují 
sevřeni kotouče v řezu. 

s kotoučem lze 
provádět např. 

zaoblení rohů atd . 

b9z DPH 

3/10• 735,5' 

s DPH 

890 -
' 

g kotouč rašplový na dřevo 

k použití do úhlové 
brus ky k obráběni 
mikkého a tvrdého 
dřeva, sádrokartonu . 
lam ina, plastů, - --

certifikace 
bezpečnosti 

pryže či k odstraněni 
lepidla a starých 
nátěrů 

max.otáčky 13 000 ot./min. 
obj.C. popis 
8803706 125x3x22,2mm, 

střední sek 

btz DPH 

3/10. 619,83 

s DPH 

750,-

kotouč na dřevo vnitřni průměr 

22,2mm pro uchyceni 
v úhlové brusce 

o 
b 

ó O 

k použiti do Ohlové brusky 
k obráběni měkkého a tvrdého 
dfeva- jako např.obroušeni 
nadbytečného materiálu, 
zabroušeni do požadovaného 
tvaru nebo zaoblení hran 

max . otáčky 12 000 ot./min. 
obj_J. popis 
10801 125xlx22,2mm, 

extra hrubý, 

b.e2 DPH 

S/20• 119,83 
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Q 
o 

s DPH 

145 -
' 



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Lamelové kotouče Extol 
lndustrial jsou vyrobeny 
z materiálu profesionální kvality 
a zirkonová řady je určena 
pro nejnáročnější operace při 
broušení zejména nerezových, 
žáruvzdorných či jiných 
speciálních ocelí, jejich sváru, 
úpravě hran atd. 

Brusné lamely z korundu jsou 
rovnoměrně uloženy na nosném 
talíři z umělé pryskyřice a zesí-
lených skelných vláken. Uspo-
řádání lamel zaručuje vysokou 
pružnost a rovnoměrný výkon při 
broušení. 

Díky svém u vydutému tvaru je 
lamelový kotouč možné použít 
jak pro rovinné a plošné brou-
šení, tak i pro broušení na méně 
přístupných místech. 
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kotouč lamelový šikmý zirkonový 
kvalitní zirkonový brusný materiál vyvinutý pro lamelové 
kotouče k profesionálnimu použití se zaměřením na nerezové 
a specijlní oceli vyznačuj(ci se zvýšenou tvrdosti 

\. vnitřní pr úměr 
22,2mm pro uchyceni 
v úhtov, brusce 

s klotex tilní 
EN 12413 podložka 

obj.ě. poe!!_ buDPH 

0 115mm 8803404 PI.O, 115mm E)'18e 53.72 

8803406 P60, 115mm E)'18e 53.72 

8803408 P80, 115mm E)'18e 53.72 

8803410 PIDO, 115mm El'18e 53.72 

8803412 Pl20, 115mm E)'18e 53.72 

0 125mm 8803424 PI.O, 125mm E)'18• 61,98 

8803426 P60, 125mm El'18e 61.98 

8803428 P80, 125mm El'18e 61,98 

8803430 PIDO, 125mm E)'18e 61.98 

8803432 Pl 20, 125mm E)'18e 61,98 

Ui•š!ilf•I 0 150mm 8803444 PI.O, 150mm E)018e 81,82 

8803446 P60, 150mm E)'18e 81.82 

8803448 PSO, 150mm E)'18e 81.82 

111111 8803450 PI DO, 150mm E)'18e 81.82 

8803452 Pl20. 150mm E)'18• 81.82 I lamelový kotouč ši kmý korundový 

[ 

kvalitni brusný materiál 
německé výroby vnitřní průměr 

22,2mm pro uchycení 
v úhlové brusce 

sklotextilní 
podložka 

k profesion6lnfmu poufití 

SDPH 

65,-

65,-

65,-

65,-

65,-

75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
99,-
99,-
99,-
99,-
99,-

EN12413 
obj.ě. popis bet DPH sOPH 

8803304 PI.O, 115mm EY1s e 61,98 75,-0 115mm 
8803306 P60, 115mm E)1s e 61.98 75,-
8803308 P80, 115mm EY1s e 61.98 75,-
8803310 PIDO, 115mm e,1s e 61.98 75 -

' 
8803312 Pl20, 115mm E)11s e 61.98 75,-
8803324 PI.O, 125mm E)11se 66,94 81 -0 125mm ' 
8803326 P60, 125mm !)'1se 66,94 81,-

8803328 P80, 125mm E)11se 66.94 81,-

8803330 PIDO, 125mm E)11se 66,94 81,-

111111 8803332 Pl20, 125mm E)11se 66,94 81,-

0 150mm 8803344 PI.O, 150mm E)11s e 101,65 123,-

liti 8803346 P60, 150mm E)'1s e 101.65 123,-

8803348 P80, 150mm E)11s e 101.65 123,-



Lamelové kotouče Extol 
Craft jsou určeny pro domácí 
a poloprofesionální použití. 

Nejčastěji se používají pro 
dokončovací práce a povrchové 
úpravy např. na odrezování, 
čištěn í odlitků, srážení hran, 
rovinné broušení, odstraňování 
laků, tme lů a barev a na jemné 
broušení. 

Vhodné pro běžné dr uhy 
konstrukčn ích ocelí, neželezných 
kovů, plastů , nebo dřeva. 

v, v , 

PRISLUSENSTVI 

lamelový kotouč šikmý korundový 
vn itřní průměr 22 ,2mm pro 
uchyceni v úhlové brus ce 

0 115mm 

0 125mm 

0 150mm 

amm 
1111 
- lamelový kotouč brusný na stopce 

0 20mm 

Ut•tl!ftl 0 30mm 

0 40mm 

0 60mm 

11111111 

vydutý tvar lamelového kotoule je možné, použit 
pro rovinné i ploš né broušeni a je vhodný ta ké p ro 
broušení na méně přístupných mís tec 

obj,t. popia 

260003 P36, 115mm 
260004 P40, 115mm 
260006 P60, 115mm 
260008 P80, 115mm 

260010 PlOO, 115mm 
260012 P120, 115mm 

260023 P36, 125mm 
260024 P40, 125mm 
260026 P60, 125mm 
260028 P80, 125mm 
260030 P100, 125mm 
260032 P120, 125mm 
260043 P36, 150mm 
260044 P40, 150mm 
260046 P60, 150mm 

260048 P80, 150mm 
260050 P100, 150mm 

260052 P120, 150mm 

!O 

EN 12413 
bei: DPH 

101s0• 38,8-4 

101s0• 38.8-4 
101soe 38.8-4 
101soe 38.8-4 
101s0• 38.8-4 
10,soe 38,8-4 

101s0• '5,45 

101s0• 45,45 

101s0• ,s.,s 
101s0• •5.45 

101s0• 45.•5 

101soe 45.4S 

10/30. 67.?1 
10/30. 67,77 
10/30. 67.77 

10/30. 67.77 
10/30. 67.?1 
10/30. 67.77 

s topka o prilm ěru 

6mm k uchcenf do 
přímé brus ky nebo 
vrtačky 

aOPH 

47,-
47,-
47,-
47-

' 
47,-
47,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
82,-
82 -

' 
82 -

' 
82,-
82 -

' 
82,-

si ·_._,f-----....,. 
ia • 
-'w -
" <rJ :~1 
O ,,orr 

obj.č. 

8803360 
8803361 
8803362 
8803363 
8803364 
8803365 
8803366 
8803367 
8803368 
8803369 
8803370 
8803371 
8803372 
8803373 
8803374 
8803375 
8803376 
8803377 
8803378 
8803379 

kvalit nf 
b ru sné plá tno 
německé výroby 
k profesionálním u 
použití 

popis be-zOPH 

0 20x20x6mm, P40 211/60• 20.66 
0 20x20x6mm, P60 211160• 20.66 
0 20x20x6mm, P80 21116oe 20,66 

0 20x20x6mm, P10021116oe 20,66 
0 20x20x6mm, Pl 20211/60• 20.66 
0 30x25x6mm, P40 211/60• 32.23 
0 30x25x6mm, P60 211/60• 32.23 
0 30x25x6mm, P80 2111,oe 32,23 
0 30x25x6mm, P1002111,oe 32.23 
0 30x25x6mm, P1 202111,oe 32.23 
0 40x30x6mm, P40 2111,oe 57,02 
0 40x30x6mm, P60 2111,oe 57.02 
0 40x30x6mm, P80 21116oe 57.02 
0 40x30x6mm, P100211160• 57.02 
0 40x30x6mm, Pl 202111,oe 57.02 
0 60x30x6mm, P40 1111,oe 98.35 
0 60x30x6mm, P60 1111,oe 98.3S 
0 60x30x6mm, P80 1111,oe 98.3S 
0 60x30x6mm, P1001111,oe 98.3S 
0 60x30x6mm, P1201111,oe 98,35 
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s DPH 

25 -
' 

25,-

25 -
' 

25,-
25,-
39,-
39,-
39,-
39,-
39,-
69,-
69,-
69,-
69 -

' 
69 -

' 
119,-
119 -

' 
119 -

' 
119,-
119,-



v , , v 

ROTACNIKARTACE 

Řada technických kartáčů Extol 

I nabízí široký výběr kartáčů pro 
všestranné nasazení, např.čištění 
povrchů materi álů, k odstraňování 
barev, nečistot, rzi, houževnatých 
nánosů, ke zdrsňování, odjehlo-
váni, odokujování apod. Upínání 
na úhlové brusky pomocí matice 
M14 a na vrtačky pomocí stopky 
o průměru 6mm. 

n 17002-max. otáčky 1; 500 ot./min .. H 17003-max. otáčky 8 500 ot./min. 

R kartáč hrnkový copánkový 

'~ ~ 

li ma x. otáčky 12 50 0 ot./min. 
obj.é. ~ is bez DPH s DPH 

17007 0 65mm. Sl•o • 53.72 65,
vlnitý drát S 0,5mm, M14x2mm 

17008 0 80mm, 6/36 • 71,90 87,
vlni tý drát S 0,5mm. M14x2mm 

kartáč hrnkový copánkový 

li max. otáčky 12 500 ot./min. 
obj.č. popis bu DPH s DPH 

17009 0 80mm, 6/36 . 85,95 104 -
' 

vlni tý drát S 0,5mm dvouřadý. M14x2mm 

kartáč hrnkový copánkový 

obj.č. popis bez DPH 

17002 0 75mm, S/30• 64,46 

vlnitý drát S 0,3mm, M14x2mm 

s OPH g 
78,-

1 max . otáčky 7 OOOot.lmin. 

17003 0 100mm, 6/36• 85.95 

vlnitý drát S 0,3mm. M14x2mm 

I kartáč miskový 

g max . otáčky 12 500 ot./min. 
obj.é. popis bez DPH 

17006 0 100mm, !i/30• 82.64 

vlni tý drát S 0,3mm, M14x2mm 
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obj,č. ~ bez DPH 

104,- 17010 0 100mm, 6136• 169.42 

vlnitý drát S 0,5mm, M14x2mm 

s DPH 

100,-

g kartáč miskový copánkový 

g max. otáčky 11 000 ot.imin. 
~.č. po_P.i s bez DPH 

17012 0 100mm, 11,oe 1s.21 

vlni tý drát S 0,5mm. M14x2mm 

s DPH 

205,-

s DPH 

91,-

kartáč okružní pomosazený 

výměnné redukční kroužky 
přizpůsobují kartáč pro 
různi upinací otvory 
o průměrech 12.70-15,90-
19. 05-22 ,2 3-25 ,40mm. 
a da ptéry: 1/2". 3/4", 5/8· , 
1·. 110· 

ocelové pomosazen6 
d ráty 

použili na 
stojanových 
bruskách, leštičkách 
nebo strojích 
s ohebnou hřídelí 

vlnitý pomosazený 
dr.it o síle 0,3mm 
je ve velké hustotě 
pevně zalisován 
do ocelového těla 
kartáče 

n 17018-max. otáčky 6 500 ot.lmin. 
lfDI 17020-max. otáčky 4 500 ot./min . 
obj,č. popis bez DPH s DPH 

17018 0 150mm, S/32. 137.19 166 -
' 

otvor 32mm, tl. v ocel. těle 25mm 
17020 0 200mm, S/20. 198.35 

otvor 32mm, tl. v ocel. těle 25mm 

kartáč radiální copánkový 

g max. otáčky 12 500 ot ./min. 
~ .é. popis bez DPH 

17024 0 100mm. 51,oe 56.20 

vlnitý drát S 0,5mm, M14x2mm 
17025 0 115mm, 11,2e 64.46 

vlnitý drát S 0,5mm, M14x2mm 
17026 0 125mm, 11,2e 7t,9o 

vlnitý drát S 0,5mm, M14x2mm 

kartáč radiální copánkový 

g ma x. otáčky 9 000 ot.imin. 

240 -
' 

s DPH 

68,-

78,-

87,-

obj,é. popis bez DPH s DPH 

17029 0 150mm, S/32e 125,62 152,

vlnitý drát S 0,5mm, otvor 22,2mm 
17030 0 178mm, S/2oe 161,16 195,

vlnitý drát S 0,5mm, otvor 22,2mm 



kartáč okružní copánkový 

li max. otáčky 12 500 ot./min. 
ob~ě. popis bez DPH s DPH 

17039 0 75mm, Sl•o • ,2,98 52,
vlnitý drát S 0,5mm, stopka 6mm 

kartáč hrnkový copánkový 

n --~ 
H max. otáčky 12 500 ot./min . 
ob~ě. poe.is bu: DPH 

17040 0 75mm, 5/,o e ,e.1• 
vlnitý drát S 0,5mm, stopka 6mm 

s DPH 

59-• 

kartáč okružní pomosazený 

t 

7. ' . n 17052-max. otáčky 7 500 ot./min, H 17053/54/55-max. otáčky4 500 ot./min 
obj.t. poeis bez DPH 

17052 0 50mm, 10/60 • 23.14 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm 
17053 0 63mm, 10,60 • 21.21 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm 
17054 0 75mm, 10,6oe 30,58 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm 

17055 0 100mm, 20/80 • 3',71 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm 

kartáče pomosazené, sada 3ks 

li max. otáčky 4 500 ot./min. 
obj.é. popis 

1832 stopka 6mm 

pomosazené 
dráty 

bez DPH 

E)'3o e 61.98 

s DPH 

28,-

33 -• 

37,-

42,-

sOPH 

75,-g kartáč hrnkový kartáče okružní ocelové, sada Sks 

• 

li max. otáčky 4 500 ot./min. 
ob~ě. popis bez DPH 

17056 0 50mm, 12112 • 29,75 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm 

17058 0 75mm, 121,ee ,2,15 

vlnitý drát S 0,3mm, stopka 6mm g kartáč hrnkový 

. "' li max. otáčky 12 500 ot./min . 
ob~t. popis bu: DPH 

17057 0 63mm, 10,•o • 35,54 

pomosazený vlnitý drát S 0,3mm, 
stopka6mm 

s DPH 

36,-

51,-
li max. otáčky 4 500 ot./min. 
obj,é. popis 

1830 2x stopka 6mm 
bez DPH 

012' • 70.25 g kartáč okružní leštící 

sDPH ■ max. otillky 4 500 ot./min . 
.43,- obj.t, popis bez DPH 

17060 0 100mm, 101,oe 11,.05 

nylon, stopka 6mm 

s DPH 

85,-

s DPH 

138 -• 

v , , v 

ROTACNI KARTACE 

g brusky rotační, sada Sks 

u 

D max .otáčky 12 000 ot./min. 
obj,C. 

1820 
eoe!!_ 
stopka 6mm 

11 

F sky rotační, sada 10ks 

-
I I 

EI max .otáčky 36 000 ot./min. 
obj.l. popis 

1822 stopka 3 a 6mm 

STRANA 191 

$DPH 

49,-

s DPH 

78 -
' 



• v • 

NASTAVCE NA PRIMOU BRUSKU 

nástavce na př ímou brusku, sada 
150ks 

obj.t. 

73412 
~eis 
prúměr dříku 

3,2mm 

bez DPH s DPH 

3/5 . 429.75 520 ,-

nástavce na př ímou brusku, sada 
100ks 

~.č. 

73410 
popis __ 

průměr dříku 

3,2mm 

bez DPH s DPH 

3/10 268,60 325,-

I kleštiny, sada 8ks 

8 
obj ,č. 

404191 
bez.DPH 

•• / . . 74,38 

01-16-2-23-3-2x3 2mm ' ' ' . 
hlavice MSx0,75, 0 těla 4,8mm 

STRANA 192 

sOPH 

90,-

nástavce řezné a brusné, na 
přímou brusku, sada 51 ks 

• • ___- ltM 
000 ... . - -

? 11///J 
oao ••• I 

pro řezání broušení a ;emné opracování dřeva, s kelného 
laminátu, plastů a kovů. Sada obsahuje lks nhtavce pro 3-6ks 
řezných kotoučků pr.24mm, 2ks kulatých nástavců {větší 
a menlí) na smirk. papír, 6ks smirk. papíru, 4ks jemných 
stopkových fr6z 
obj.t. popis 

73415 průměr dříku 

3,2mm 

bez DPH 

152.89 

nástavce brusné, na přímou 
brusku, sada 36ks 

s DPH 

185,-

sada k broušení, ostření a jemnému opracování dřeva, 
skelného laminátu. kovů. litiny, svafovaných spojů, nýtů, nebo 
na odrezování kovových povrchů, 18ks papírových disků+ Iks 
nástavec, lOks smirkových papírů+ lks nástavec.óks tělísek 
z brusného kamene 
obj.é. popis bH DPH s DPH 

73416 průměr dříku 5120 160.33 194,-
3,2mm 

nástavce čistíc í a leštící, na 
přímou brusku, sada 20ks 

sada pro čištění a leštění např. v elektronice. přesné 
mechanice, optice nebo při výrobě modelů 
ob;,č. popi& bitz DPH 

73417 průměr dříku 5/20 152,89 

3,2mm 

sklíčidlo beznástrojové na přímé 
brusky 

~.é. 

404192 
~is 

0,1-3,4mm, 

závit MSx0,75 

btz DPH 

161.16 

• OPII 

185,-

s DPH 

195,-

diamantová brusná tělíska, sada 
30ks 

30ks brousících tělísek různých tvarU a průměrů 
pro pfímou brusku s vrstvou diamantového prachu, 

poulili pro přesnou a jemnou práci na tvrdých 
materiál ech např. sklo, keramika, porcelt.n. ocel atd. 

obj.f. 

73420 
popis bez DPH 

průměr dříku s12o e 128.93 

3,2mm, hrubost P150 

s DPH 

156,-

I nástavec ohebný 

obj.é. 

404190 
~is bez DPH s DPH 

M18x1,5mm, .. ,.. 190.08 230,-

107cm, určeno pro přímé brusky 404111 

a 404116 I stojánek teleskopický 

obj.é. 

404195 
popis bH DPH s DPH 

výška 25-54cm, - /- 152.89 185,-
šířka svorky 64mm, hlava otočná o 360°, 

pro nářadí do hmotnosti 1kg 

kotouče diamantové, na přímou 
brusku, sada 6ks 

l 
obj.ě. 

73421 
popis btt DPH 

pruměr d říku uwso e 81.82 

3,2mm, kotoučky o průměru 22mm, 

tloušťce 0,6mm 

s DPH 

99,-



Do oručené hodnot zrnitosti 
zrnitost P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P240 P320 
odstraň01ání nátěrů a rzi • • 
obrušování hran • • 
obroušení tenké vrs • • 
hrubé broušení dřeva • • • 
broušení od nátěr I • • 
·emné broušení • • • 
přebroušení laku • • 

plátna brusná archy, bal. 10ks 
obj.C:. ~- bt:i DPH 

216006 230x280mm, P40 sno e 114,05 

216008 230x280mm, P60 sno e 103,31 

216009 230x280mm, P80 5120 • 101.65 

216010 230x280mm, P100 5120 • 98.35 

216012 230x280mrn , P120 3/10 . 98.35 

f apíry brusné, TY~bi~-LACK~~
1
~CKER, bal. 10ksb•zDPH 

243040 93x230rn rn, P40 10130 • 10.2s 
• • • 

• • 243060 93x230rn rn, P60 10130 • 10.25 

243080 93x230rn rn, P80 10130 • 70,25 
• • • 

8 otvorů, 
243100 93x230rnrn, Pl OO 1013o e 10.25 

vhodné pro 407114 a 407115 243120 93x230rnrn, P1 20 10130 • 10.25 

papíry brusné, suchý zip, bal. 10ks 
obj.I. popis 

242040 93x190mm, P40 
242060 93x190rnm, P60 
242080 93x190rnm, PSO 
242100 93x190rnm, P100 

8 otvorů, vhodné pro 407115 242120 93x190rnm, P120 

papíry brusné, suchý zip, bal. 10ks 
obj.I. popis 

8803981 93x185mm, P40 
8803982 93x185mm, P60 
8803983 93x185rnm, P80 
8803984 93x185rnm, P100 

8 otvorů, vhodné pro 8894003 8803985 93x185rnm, P120 

papíry brusné, bal. 10ks 
obj .č. popis 

244040 115x280rnrn, P40 
244060 115x280rnm, P60 
244080 115x280rnm, P80 
244100 115x280rnm, P100 

10 otvoró 244120 115x280rnrn, P120 

papíry brusné delta, bal. 1 O ks 

• • • 

• • • 
6 otvorů. vhodné pro 407130 

obj.~. popis 

245040 97x140mm, P40 
245060 97x140mm, P60 
245080 97x140mm, P80 
245100 97x140mm, PlOO 
245120 97x140mm, P120 

papíry brusné delta, suchý zip, bal.10ks 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • • 

obj ,č. 

8803970 
8803971 
8803972 
8803973 
8803974 
8803975 

popis 

149x105mm, P40 
149x105mm, P60 
149x105mm, P80 
149x105mm, P100 
149x105mm, P1 20 
149x105mm, P180 

bez DPH 

10/30 . 56.20 

10/30 . 56.20 

10/30 . 56.20 

10/30 . S6.20 

10/30 . S6.20 

btz DPH 

10/SOe S6.20 

10/50. S6.20 

10/50. S6.20 

10/50. S6.20 

101soe S6.20 

bez DPH 

10/30 . 95,04 

10/30 . 95,04 

10/30. 95.04 

10/30. 95.04 

10/30. 95.04 

b•z DPH 

10/30. 70.2S 

10/30. 70.25 

10/30. 70,2S 

10/30. 70,25 

10/30. 70,25 

b•z DPH 

10/SO e 70.25 

10/50. 70.25 

101soe 70.2S 

101soe 70.2S 

10/50 . 70,25 

10/50. 70.2S 

• 

s DPH 

138,-
125 -

' 
123 -

' 
119 -

' 
119 -

' 

s DPH 

85,-
85,-
85,-
85,-
85,-

s DPH 

68 -
' 

68 -
' 

68 -
' 

68,-
68,-

SOPH 

68 -
' 

68 -
' 

68 -
' 

68,-
68,-

s DPH 

115,-
115,-
115,-
115,-
115,-

sOPH 

85,-
85,-
85,-
85,-
85,-

s DPH 

85,-
85,-
85,-
85,-
85,-
85,-

BRUSIVO 

papíry brusné výsek, suchý zip, bal. 10ks 

obj.I. popis 

0 115mm 8803531 115mm, P36 
8803533 115mm, P40 
8803534 115mm, P60 
8803535 115mm, P80 
8803536 115mm, PIOO 
8803537 115mm, Pl20 
8803538 115mm, PISO 
8803539 115mm, PISO 

0 125mm 8803550 125mm, P36 
8803551 125mm, P40 
8803552 125mm, P60 
8803553 125mm, P80 
8803554 125mm, P100 
8803555 125mm, P120 

8803556 125mm, P150 
8803557 125mm, P180 
8803558 125mm, P240 

0 150mm 
8803570 150mm, P36 
8803571 150mm, P40 
8803572 150mm, P60 
8803573 150mm, PSO 
8803574 150mm, P100 
8803575 150mm, P120 

papíry brusné výsek, suchý zip, bal. 1 O ks 

• • • • 
• • • • 

0 125mm 
pro 8894202 a 407202 

0 150mm 
pro 8894202 a 8865038 

8 otvorů v kružnici 65mm 
obj.C:. poe_is 

8803561 125mm, P40 
8803562 125mm, P60 
8803563 125mm, P80 
8803564 125mm, Pl OO 
8803565 125mm, P1 20 
8803566 125mm, P150 
8803567 125mm, P180 
8803568 125mm, P240 
8803581 150mm, P40 
8803582 150mm, P60 
8803583 150mm, P80 
8803584 150mm, PlOO 
8803585 150mm, Pl20 

papíry brusné výsek, suchý zip, bal. 1 Oks 

111/50. 

111/50e 

10150• 

111/50• 

111/50• 

1015oe 

ul/5oe 

uv5oe 

101soe 

10/50. 

111/50e 

111/50. 

111/50• 

111/50• 

10150• 

111/50• 

111/50• 

111/50• 

111/50. 

111/50• 

111/5oe 

111/50• 

101soe 

101soe 

10/SOe 

101soe 

10/SOe 

10/SOe 

101soe 

101soe 

101soe 

10/SOe 

10/SOe 

101soe 

10/SOe 

10/SOe 

8 otvorů v kružnici 70mm, pro 8894 210 
obj ,č. popi$ 

8803592 225mm, P60 !"20. 

8803593 225mm, P80 s120• 
8803594 225mm, P100 s12oe 

plátna brusná nekonečný pás, bal. Jks 
obj.C. popis 

8803504 75x457mm, P 40 5120 • 

8803506 75x457mm, P 60 512o e 

8803508 75x457mm, P80 5120 • 

8803510 75x457mm, PlOO s12o e 

8803512 75x457mm, P120 1120 • 

8803524 75x533mm, P40 5/2o e 

8803526 75x533mm, P60 s12o e 

8803528 75x533mm, P80 5/20 . 

8803530 75x533mm, P100 5/20 . 

8803532 75x533mrn, P120 5120 • 

papíry brusné palec, suchý zip, bal 30ks 

obj,C. popi$ 

8803977 92x33mm, 10/SOe 

P40, P60, P80 
8803978 92x33rnm, 101so• 

P100, P120, P180 

bez DPH 

35.54 

35.54 

31.40 

27,27 

27,27 

27,27 

27,27 

27.27 

38.84 

38.84 

33.88 

29.75 

29.7S 

29.75 

29.7$ 

29,7S 

29,75 

6-1.46 

64,Ji6 

59,SO 

54.55 

54,55 

54.55 

bez DPH 

46,28 

42,15 

38,84 

38.84 

38.84 

38.84 

38.84 

38.84 

72.73 

68,60 

64,46 

64,46 

64,46 

b9:z DPH 

243.80 

243.80 

243.80 

bez DPH 

125.62 

117.36 

114.0S 

114.05 

114.0S 

133.06 

129.75 

125.62 

125,62 

125,62 

bttt DPH 

53,72 

53.72 

STRANA 193 

s DPH 

43,-
43,-
38,-
33,-
33,-
33,-
33,-
33,-
47,-
47,-
41,-
36,-
36,-
36,-
36,-
36,-
36,-
78,-
78 -

' 
72,-
66,-
66,-
66,-

s DPH 

56,-
51,-
47,-
47,-
47,-
47-

' 
47 • ' 
47 • ' 
88,-
83,-
78,-
78,-
78,-

$DPH 

295,-
295,-
295,-

s DPH 

152,-
142,-
138,-
138,-
138,-
161,-
157,-
152,-
152,-
152,-

tOPH 

65,-

65,-



v , , o 

NOSICE BRUSNYCH VYSEKU 

nosič brusných výseku - M14, 
suchý zip s redukcí úchytu do 
vrtačky 

redukc·e ze závitu 
M14 na úchyt do 
vrtačky 0 8mm 
rozšiřuje možnost 
poufití nosi če i do 
vrtaček 

nosnt deska 
z kvalitního plastu 
odolná proti 
prasknuti 

vrstva 
měkké 

závit M14 na C.,hlovou 
brusku 

a ohebné 
piny 

pracovní plocha se 
s uchým zi pem pro 
uchycení brusných 
výseků a lešticího 
kotouče 

max, otáčky 12 500 ot .lmin, 
obj,t. popis bez DPH 

108531 0 115mm, stopka Sf.loe 01.02 

redukce pruměr 8mm 

108530 0 125mm, 5130 • 98.35 

stopka redukce 8mm 

I 
s DPH 

99,-

119,-

nosič brusných fíbrových výseků 
- M14 

;Q_:...: ••-•-· 

max. otáčky 12 500 ot./min. _8 
obj.t, popis bez DPH s DPH 

108550 0 125mm, pevné 1111so e 68.40 83,-
neohebné tělo nosiče, použ ití pro brusné 

fíbrovévýseky, závit M14 pro uchycení 

v úhlové brusce, nosná deska z kvalitního 

nosič brusných výseků - M14, 
suchý zip 

max . ottčky 12 500 ot./min. 
obj .č. popis bez DPH 

108501 0 115mm 5/30 . 49.42 

108500 0 125mm 5/30 . 82,64 

nosič brusných výseků - M14, 
suchý zip 

s vloženou vrstvou měkké 
a ohebné pěny 

max . otáčky 12 500 ot./min. 
obj ,č, popi1 

108526 0 115mm 

108525 0 125mm 

bu DPH 

5/30 . 49.42 

5/30 . 82.64 

nosič leštících kotouč u 

I 
s DPH 

84,-
100,-

I 
sOPH 

84 -
' 

100 -
' 

nosič brusných výseků , do vrtačky 
- suchý zip 

s vloienou vrstvou měkké 

I a ohebné piny 

max. otáčky 10 000 ot./min. 
obj .č. popis bez DPH s DPH 

108425 0 125mm, 5/30 . n.69 94,-
stopka 8mm 

nosič brusných výseků, do vrtačky 
- suchý zip 

max. otáčky 2 000 ot./min. 
obj.t. popis 

108400 0 125mm, 

stopka 8mm 

I 
bez DPH s DPH 

S/30e 71.69 94,-

redukce z M14 na úchyt, do vrtačky 

I 

plastu odolného proti prasknutí obj.č. popis bez DPH s DPH obj ,č. popis bez DPH s DPH 

108551 0 125mm, měkké 1111so e 68,60 83,-
ohebné tělo nosiče, použití pro brusné 

fíbrovévýseky, závit M14 pro uchycení 

v úhlové brusce, nosná deska ze směsi 

plastomeru a elastomeru 

nosič brusných výseku - M14, 
suchý zip 

max. otáčky 12 500 ot.lmin. 
ob~t. popis bez DPH s DPH 

108575 0 150mm snoe 11,.05 138,-

STRANA 194 

8892500A 0 180mm, •• , .. . 123,97 150,- 108510 stopka 0 8mm, 101so e 2,,?9 30,-

M 14, suchý zip pro nosiče brusných výseku, stopka 8mm 



I nosič leštících kotoučU 

obj,č. popil bet:z. DPH I DPH 

8804490 0175mm, M14, S120 e 239,67 290,-

středn í tvrdost, u rčeno pro zapuštěné 

pěnové nebo vlněné kotouče 

kotouč leštící vlněný, ovčí rouno 

Kotouč je určen pro 
retušováni hlubokých 
škrábanců. pře$lřiků, 

velkého poškození laku. 
stop po brusných papírech 
P1200/1500 a lefké oxidace. 
Při výrobě kotouče se pomocí 
procesu elektrifikace odstraní 
mikroskopické ostny z chlupU 
ve vlně, což vede k měkkému 
a efektivnímu složení 
materiálu, který při práci 
nepoškrábe lakovaný povrch. 
Určeno pro rotační leštičky. I kotouč leštící 

obf.!. 

8804560 

8804561 

8804562 

popis 

T160, 0 125mm, 

suchý zip 

T1 60, 0 150mm, 

suchý zip 

T160, 0 180mm, 

suchý zip 

obj.~. popis 

889250080 180mm, 

bez DPH 

s12o e 239.67 

s DPH 

290 -
' 

st20• 322,31 390,-

s12oe <04,96 490,-

bez DPH 

.. / .. e 144,63 

s DPH 

175,-
s tkaničkou, ovčí r ouno 

kotouče leštící, syntetická vlna, 2ks 

obj.t. 

10631 
popjs 

0 180-240mm, 

návlek, pro leštění 

bez DPH 

s120e 99.11 

s DPH 

120,-

v , , v 

LESTICI KOTOUCE 

- kotouč leštící vlněný, žlutý 

Určeno pro jemné broušeni 
nebo leštění. Kotouč je 
$ložen z 50% vlněného a 50% 
akrylického vlákna. 

obj.C. 

8804570 
popis be-z DPH s DPH 

T180, 0 190mm, S/20 239,67 290,-
lplyvlna 50/50, suchý zip 0 150mm, 

otvor0 22mm, doporučuj eme používat 

s unašečem 8804490, který poskytuje 

lepší oporu pro okraje kotouče 

- kotouč leštící vlněný 

Ut•sUl,#J~ož•n 
z vysoce kvalilni'ho vlněného 
vlákna, které je pevně 
zkroucené, cof umo!ňuje 
kotouči uchovat si stejnou 
kvalitu i při delií pr!d. Kotouč 
je s lo!en ze 100% vlněného 
vlákna, 

obj.C.. 

8804575 

-
• 

popis bt:z. DPH s DPH 

T240, 0 190mm, st20• 322.31 390,-
4ply 100%vlna, suchý zip 0 150mm, 

otvor 0 22mm, doporučujeme používat 

s unašečem 8804490, který poskytuje 

lepší oporu pro okraje kotouče I kotouč leštící, mikrovlákno 

Ukf@I Ttnto finišovací mikrovláknový 
kotouč je vhodný pro pro finitní 
leštění do absolutního lesku 
a pro nanášení tekutých vosků 
a konzervačních přípr;rvků. Díky 
své jemnosti může dosáhnout 
vysokého leskulaku.Kotouč 
s mikrovl!knem je vyroben 
z pleteného polyesterového 
nanovt,kna. Olky moderní 
výrobní technologii mají tato 
nanovlákna 1/1 O průměru 
přírodního vlněného vlákna, 
Určeno pro orbitální leštičky, 
ale lze pouiít i pro rotaČflí 
leštičky. 

. .:....--/ 
obj.t . _P!e!.!_ bo:OPH s DPH 

8804563 TOS, s120 e 123,97 150,-

0 130mm, suchý zip 

8804564 TOS, 5/20 152,89 185,-

0 155mm, suchý zip 

8804565 TOS, S/20 18S,95 225,-

0 185mm, suchý zip 

kotouč leštící na suchý zip, syntetická vlna 
použití k leštění a čištění 
hladkých povrchů, např. 
lakO a ut 

obj.č. 

10624 

10626 

popis 

0 125mm 

0 150mm 

btz DPH 

l,ll3oe 37,19 

1,}12se 62.81 

kotouče aplikační, froté bavlna, 2ks 

□ obj.t . _e!Pis be:z. DPH 

10630 0 180-240mm, s120e 99.17 

návlek, pro ap likaci leštících vosk~ 
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s DPH 

45,-

76,-

s DPH 

120 -
' 
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LESTICI KOTOUCE 

I kotouč leštící pěnový 

Velmi měkký finišovací leštící 
kotouč pro finální leštění 

do absolutního lesku a pro 
nanášení tekutých voskú 
a konzervačnlch ptipravků. 

S antihologramovou pastou 
se používá na oditraňování 
hologramů po leštění. Rovný 
povrch je nejpopulárnější 
verzí u zkušených uživatelů. 
Je nejefektivnější pro jemné 
broušení a leštění. 

Víceúčelový pěnový leštícl 
kotouč pro leštěni do 
vysokého lesku. Při použití 
s leštěnkami bez abrazivních 
účinků ho lze poufít pro 
odstranění velmi jemných 
a mělkých škrábanců (tzv. 
.swirl marks-), hologramů 
a také k dočištění autolaku. 
Používá se také pro aplikaci 
glazur (glaze). S finišovaci 
pastou se použivá k dosaženi 
lesklého povrchu beze stop. 

Univenální a víceúčelový 

pěnový leštící kotouč určený 
jak pro jednostupňové 
leštění k dosažení finálního 
lesku, lak pro vícestupňové 
leštění zahrnující použití 
korekční pasty nebo emulze 
se středními korekčními 
Utinky pro retušování lehčích 
poškození autolaku. Rovný 
povrch je nejpopulárnijší 
verzí u zkušených uživatelU. 
Je nejefektivnější pro jemné 
broušení a leštěni. 

Pěnový leštící kotouč 
speciálně navr!ený pro 
opravy stfedně poškozených 
lak6, Slouží také k odstraněni 
stop po brusných papírech 
P1500/2000 a pře,třiků, 
Používá se s hrubou korekční 

pastou při více stupňovém 

leštění. Rovný povrch 
je nejpopulárnější verzí 
u zkuhných uživatelů. Rovný 
povrch je nejpopulárnější 
verzí u zkušených uživatelU. 
Je nejefektivnější pro jemné 
broušení a leštění. 

Pěnový leštící kotouč 
speciálně navržený 
pro agresivní broušení 
a retušovaní hlubokých 
škrábanců, přestřikú, 

velkého poškození laku, 
s top po brusných papírech 
P1200/1500 a těžké oxidace 
ve spojení s hrubou korekční 
pastou při více stupňovém 
leštění. Rovný povrch 
je nejpopulárnější verzí 
u zkušených uživatelů. Je 
nejefektivnější pro jemné 
broušení a leštěni. 

obj.č. 

8803541 

8804501 

8804511 

obj.é. 
8803542 

obj,t, 

8803544 

8804504 

8804514 

obj.é. 

8803546 

8804506 

8804516 

obj.é. 

8803548 

8804508 

8804518 
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popis bez DPH s DPH 

T1 0, černý, 5121>• 123.97 150,· 
0 150x30mm, suchý zip 0 125mm 

T1 0, černý, 5/20e 148.76 180,· 

0 180x30mm, suchý zip 0150mm 

T1 0, černý, S121> 161,16 195,-

0 200x30mm, suchý zip 0 180mm 

p~is bez DPH 

T20, bílý, 5121>. 132.23 

0 150x30mm, suchý zip 0 125mm 

~ bez OPH 
T40, oranžový, s121>e 140,50 

0 150x30mm, suchý zip 0125mm 

T40, oranžový, 5121> 161,16 

0 180x30mm, suchý zip 0150mm 

T40, oranžový, 5/20 169,42 

0 200x30mm, suchý zip 0 180mm 

popis bez DPH 

T60, modrý, s121>e 148,76 

0 150x30mm, suchý zip 0 125mm 

T60, modrý, s120 173,55 

0 180x30mm, suchý zip 0150mm 

T60, modrý, 5121> 177,69 

0 200x30mm, suchý zip 0 180mm 

popis bez DPH 

TBO, žlutý, s120e 157,02 

0150x30mm, suchý zip 0 125mm 

TBO, žlutý, 5/20 185.9S 

0 180x30mm, suchý zip 0150mm 

TBO, žlutý, 5/21) 198.35 

0 200x30mm, suchý zip 0 180mm 

s DPH 

160 • ' 

sOPH 

170,-

195 • 
' 

205,-

sOPH 

180,-

210,-

215,-

s DPH 

190 • 
' 

225,-

240,-

kotouč leštící pěnový, diamantový vzor 

w•ti\!tA 
Velmi měkký finišovací leštící 
kotouč pro finální leštěni 
do absolutního lesku a pro 
nanášeni tekutých vosků 
a konzervačních přípravků. 
S antihologramovou pastou 
se používá na odstraňování 
hologramů po leštění. Povrch 
kotouče je rozdelen do mnoha 
nezávislých výstupků pomoci 
diamantového vzoru. Což 
usnadňuje pohyb vzduchu 
mezi pěnovým kotoučem 
a lakem čímž se rychle odvádí 
teplo z opracovávaného 
povrchu a zároveň je 
zachovaná vysoká efektivnost 
práce podobně jako u kotouče 
s rovným povrchem. 

Univerzální a víceúčelový 
pěnový leštící kotouč určený 
jak pro jednostupňové 
leštiní k dosažení finátnlho 
lesku, tak pro vícestupňové 
leštění zahrnující použití 
korekční pasty nebo emulze 
se středními korekčními 
účinky pro retušování lehčích 
poškození autolaku. Povrch 
kotouče je rozdělen do mnoha 
nezávislých výstupků pomoci 
diamantového vzoru. Což 
usnadňuje pohyb vzduchu 
mezi pěnovým kotoučem 
a lakem čímž se rychle odvádí 
teplo z opracovávaného 
povrchu a zároveň je 
zachovaná vysoká efektivnost 
práce podobně jako u kotouče 
s rovným povrchem. 

Ut•t!litA 
Pěnový leštící kotouč 
speciálně navržený pro opravy 
středně poškozených laků. 
Slouží také k odstranění 
stop po brusných papírech 
P1500/2000 a přestřiků, 
Používá se i hrubou korekční 
pastou při více stupňovém 
leštění. Povrch kotouče 
je rozdělen do mnoha 
nezávislých výstupků pomocí 
diamantov~ho vzoru. Co! 
usnadňuje pohyb vzduchu 
mezi pěnovým kotoučem 
a lakem čímž se rychle odvádi 
teplo z opracovávaného 
povrchu a zároveň je 
zachovaná vysoká efektivnost 
práce podobně jako u kotouče 
s rovným povrchem. 

Pěnový leštfcl kotouč speciálně 
navržený pro agresivní 
broušení a retušováni 
hlubokých škrábanců, 
přestřiků, velkého poškození 
laku, stop po brusných 
papírech P1200/1500 a těžké 
oxidace ve spojení s hrubou 
korektnt pastou pfi více 
stupňovém leštění. Povrch 
kotouče je rozdělen do mnoha 
nezávislých výstupků pomocí 
diamantového vzoru. Což 
usnadňuje pohyb vzduchu mezi 
pěnovým kotoučem a lakem 
čím! se rychle odvádí teplo 
z opracovávaného povrchu 
a zároveň je zachovaná vysoká 
efektivnost práce podobně jako 
u kotouče s rovným povrchem. 

obj .č. 

8804531 

obj .č. 

8804534 

obj.č. 

8804536 

obj,t, 

8804538 

popi, 

T1 0, černý, 

0 180x35mm, 

bezOPH 

5/20 161,16 

zapuštěný suchý zip 0 150mm 

popi, 

T1 0, černý, 

0 180x35mm, 

bezOPH 

S/20 181,82 

zapuštěný suchý zip 0 150mm 

popis 

T60, modrý, 

0 180x35mm, 

bez DPH 

S/20 198,35 

zapuštěný suchý zip 0 150mm 

popis 

TBO, žlutý, 

0 180x35mm, 

btt OPH 

S/10 206,61 

zapuštěný suchý zip 0 150mm 

s DPH 

195 · ' 

s DPH 

220,-

s DPH 

240,-

s DPH 

250 • 
' 



kotouč leštící pěnový, orbitální 

Ut•WH!itfl 
Velmi měkký finišovací leštící 
kotouč pro finální leštění 
do absolutního lesku a pro 
nanášení tekutých vosků 
a konzervačních přípravkú. 
S antihologramovou pastou 
se používána odstraňováni 
hologramů po leštění. 
Orbitální leštičky při práci 
zapflčiňujl horizontální pohyb 
a deformaci kotouče a také 
teplo, ktere je generováno 
excentrickým systémem se 
může ukládat uvnitř pěny. 
Tato řada kotoučú je speciálně 
navržena pro orbitální leštičky 
a řeší tyto problémy. Určeno 
pro orbitální leštičky, ale lze 
použít i pro rotační leštičky. 

Ut•tUtGO 
Univerzální a vlcet'..lčelový 
pěnový lešticí kotouč určený 
jak pro jednostupňové 
leštěni k dosaženi finálního 
lesku. tak pro vícestupňové 
leštěni zahrnující použití 
korekční pasty nebo emulze 
se středními korekčními 
účinky pro retušování 
lehčích poškozeni autolaku. 
Orbitální leštičky při práci 
zapříčiňují horizontální pohyb 
a deformaci kotouče a také 
se teplo. které je generováno 
excentrickým systémem se 
můh ukládat uvnitř pěny. 
Tato řada kotoučú je speciálně 
navržena pro orbitální ldtičky 
a fešl tylo problémy. Určeno 
pro orbilálni leštičky, ale lze 
použít i pro rotační leštičky. 

Pěnový leštící kotouč 
speciálně navriený pro opravy 
středně poškozených laků. 

Sloufí tak, k odstranění 
stop po brusných papírech 
P1500/2000 a přestřikú. 
Používá se s hrubO\I korekční 

pastou při více stupňovém 
leštěni. Orbitální leštičky při 
práci zapříčiňují horizontální 
pohyb a deformaci kotouče 
a také teplo, které je 
generováno excentrickYm 
systémem se může ukládat 
uvnitř pěny. Tato řada kotoučG 
je speciálně navržena pro 
orbitální leštičky a řeší tyto 
problémy. Určeno pro orbitální 
leštičky, ale lze použít i pro 
rotační leštičky. 

Ut•ttrt?A 
Pěnovy lešticí kotouč speciálně 
navržený pro agresivní 
broušení a retušováni 
hlubokých škrábanců. 
přestřiků, velkého poškozeni 
laku, stop po brusných 
papírech P1200/1500 a lě!ké 
oxidace ve spojení s hrubou 
korekční pastou při více 
stupňovém leštěni. Orbilálni 
leštičky při práci zapříčiňují 
horizontální pohyb a deformaci 
kotouče a také teplo. které 
je generováno excentrickým 
systémem se může ukládat 
uvnitř pěny. Talo řada kotoučů 
je speci.ttlně navrhna pro 
orbilálnl leštičky a ře!I tylo 
problémy. Určeno pro orbitální 
leštičky, ale lze použit i pro 
rotačni leštičky. 

obj.é. 

8804541 

8804551 

obj.C. 

8804544 

8804554 

oij.é. 
8804546 

8804556 

obj,é. 

8804548 

8804558 

popis bez DPH 

TlO, černý, s120 • 132,23 

0 150x25mm, suchý zip 0 127mm, 

otvor0 22mm 

TlO, černý, s12o e 161,16 

0 180x25mm, suchý zip 0 152mm, 

otvor0 22mm 

~• btzOPH 

T40, oranžový, s12o e 136,36 

0 150x25mm, suchý zip 0 152mm, 

otvor022mm 

T40, oranžový, 5120 165.29 

0180x25mm, suchý zip 0 152mm, 

otvor0 22mm 

s DPH 

160,-

195,-

$ DPH 

165,-

200,-

popis bez DPH s DPH 

T60, modrý, w2o e 144.63 175,-

0 150x25mm, suchý zip 0 127mm, 

otvor0 22mm 

T60, modrý, w20 169.42 205,-

0 180x25mm, suchý zip 0 152mm, 

otvor0 22mm 

( 

popis b•z DPH 

T80, žlutý, w2o e 152.89 

0 150x25mm, suchý zip 0 127mm, 

otvor O 22mm 

T80, žlutý, 5110 117.69 

0180x25mm, suchý zip 0 152mm, 

otvor0 22mm 

s DPH 

185 -
' 

215 -
' 

v , , v 

LESTICI KOTOUCE 

I kužel leštící pěnový 

Ut•tll!WB 

Velmi měkký fini$ovací 
leštící kužel pro 
finální leštění do 
absolutního lesku a pro 
nan8šeni tekutých 
vosků a konzervačních 
přípravků. 

S antihologramOYou 
pastou se používá na 
odstraňování hologramů 
po leštění. Leštící kužel je 
určen pro rohy a drobné 
plochy. 

Ut•tU!tO 

Univerzální 
a víceúčelový pěnový 
lešticl kužel určený 
jak pro jednostupňové 
leštění k dosaženi 
finálního lesku, tak pro 
vícestupňové leštění 

zahrnující použiti 
korekční pasty nebo 
emulze se středními 
korektními účinky pro 
retušov6ní lehčích 
poškozeni autolaku. 
Leštící kužel je určen pro 
rohy a drobné plochy, 

Ut·»UttO 

Pěnový leštící kužel 
$peciálně navržený 
pro agresivní broušení 
a retušování hlubokých 
škrábanců, pfeslfikú, 
velkého poškozeni 
laku, stop po brusných 
papírech P1200/1500 
a těžké oxidace ve spojeni 
s hrubou korekční pastou 
při více slupňovém leštění. 
Leštící kužel je určen pro 
rohy a drobně plochy. 

obj.C". 

8804568 
popi, b4:z DPH 

TlO, červený, w2o e 136,36 

0 80mm, stopka 6mm 

obj.i. _ popis Mz DPH 

8804567 T40, oranžový, wioe 136.36 

obj,é. 

8804566 

0 80mm, stopka 6mm 

popis Mz DPH 

T80, žlutý, S12oe 136,36 

0 80mm, stopka 6mm 
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,DPH 

165,-

s DPH 

165 -
' 

s DPH 

165,-



, 

FREZY 

fréza zaoblovací (vydutá) do dřeva 

~ ' 

■ ~ 
objl. ~ls b♦Z DPH sOPH 

8802103 R3x021 ,5xH12, s12o e 128.10 155 -
' 

s topka 8mm 

8802105 R6,3xD25,6xH11, s12o e 136.36 165,-

stopka 8mm 

8802107 R9,5x031,8xH16, s12o e 147.93 179,-

s topka 8mm 

8802109 R12,7x038,1xH19, s12o e 161.16 195,-

stopka 8mm 

fréza drážkovací do dřeva 

~ 

i ■ obj.č: . ~ is b•z DPH s DPH 

8802111 06,3xH25, 5120 • 73.55 89,-

stopka 8mm 

8802113 012,7xH25, 5120 • 90,91 110 -
' 

stopka 8mm 

8802116 016xH25. s12o e 99.17 120,-

stopka 8mm 

8802119 019xH25, 5120 • 106.41 129,-

s topka 8mm 

• 

-
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I fréza ořezávací do dřeva 

H 

D 

■ obj.f. popis bez DPH s DPH 

8802123 012,7xH25, snoe 106.61 129,-

stopka8mm 

fréza čelní oblá (vypouklá) do 
dřeva 

■ o~. _popis bH DPH s DPH 

8802126 R6,3x012,7xH10, snoe 90.91 110,-

stopka 8mm 

I fréza úhlová do dřeva 

•• 

■ 

I 
LI 

I 

obj ,č:. _popis bu DPH s DPH 

8802129 /45°xD30xH13, 13,5 s120• 144.63 175,-

stopka 8mm 



f rézy tvarové do dřeva s SK plátky, sada 35ks 
P'. -

frézy opatřené 
řezacím bři tem 
z lvrdokovu, vodicím 
kolečkem s kvalitním 
ložiskem a upinaci 
stopkou o průměru 
8mm 

S K karbidové plátky 
s vysokou odolnosti, 
pro obrábění tvrdého 
dfeva. plastu 
a lisovaných desek 

li 
obj.é. 

44040 
popis 

stopka 8mm, 

v kovovém kufru 

• frézy tvarové do dřeva, s SK pl átky, sada 24ks 

li 
obj.é. 

44039 

frézy tvarové do dřeva, s SK plátky, sada 12ks 

@ 
.---::;::::!-=-=----

li 
obj .č. 

44037 

popis 

stopka8mm, 
v kovovém kufru 

popi, 

stopka 8mm, 

v kovovém kufru 

, 
FREZY 

bez DPH s DPH 

3/S e 1454,55 1 760,-

bez DPH s DPH 

3/Se 1 057.85 1 280,-

bu DPH sOPH 

5/10 586,78 710,-

frézy tvarové do dřeva , s SK 
plátky, sada 1 Dks 

frézy tvar ové do dřeva, s SK 
plátky, sada 5ks 

frézy tvarové do dřeva, s SK 
plátky, sada 12ks 

li 
obj.é. ___popis bez DPH s DPH oij.f. popis 

44041 stopka 6mm, 3/10 739.67 895,- 44025 stopka 8mm, 

v dřevěné kazetě v dřevěn é kazetě 

li 
bez DPH s DPH obj.é. 

5/'iíl 223.14 270,- 44032 
popis 

stopka8mm, 

J 

v dřevěné kazetě 

bez DPH s DPH 

3/10 388.43 470,-
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, 

FREZY 

frézy-sukovníky do dřeva, 
sada Sks s SK plátky 

■ -1 lť 
·.-ífíí--

~ .é. po~s bez DPH s DPH 

8802030 0 15-20-25-30- l/10 

35mm, stopka 8-l Omm, 

v dřevěné kazetě 

STRANA 200 

462.81 560,-

frézy-sukovníky, do dřeva, 
sada Sks 

obj.č. 

44015 
popis bez DPH 

0 15-20-25- !,20 202,48 

30-35mm, stopka 8mm (u puměru 

35= 9,5mm], v dřevěné kazetě 

frézy-sukovníky, do dřeva, 
sada 5ks 

s DPH 

245,-

obj.t. 

44016 
popls bH DPH s DPH 

0 15-20-25- i,20 210.74 255,-
30-35mm, stopka 8mm (u průměru 

35• 9,Smm(, v dřevěné kazetě, titanová 

úprava 

fréza čelní-sukovník do dřeva 
s SK plátky 

■ obj.č. popi1, 

8802015 0 15mm 

stopka 8mm 

8802017 0 20mm 

8802019 

8802021 

8802023 

8802025 

stopka 8mm 

0 25mm 

stopka 8mm 

0 30mm 

stopka 8mm 

0 35mm 

stopka 10mm 

0 40mm 

stopka 10mm 

:m, •rl r _1 
baz OPH 

snoe 78.51 

snoe 90,91 

snoe 114.88 

5/20 . 144.63 

snoe 156.20 

snoe 16•.•2 

s DPH 

95 -• 

110 -• 

139,-

175,-

189,-

205,-

fréza čelní-sukovník, do dřeva 
s SK plátky 

■ 
SK karbidové plátky s vysokou 
odolnosti, pro vrtin1 přesných 
otvorll v tvrd6m dřevě. plastu 
a lisovaných deskách 

obf.<-
45014 

popis bu DPH s DPH 

0 35mm, stopka s120e tl3.t4 149,-

8mm, použitelné pro zadlabávání pantu 

I frézy stopkové 3ks 

kompatibilní s Twist
A-Saw 

pro boční řezání. doporučené 

otáčky !0000-30000/min 
obf.E. popis 

44097 0 6,35mm (1/4"1, 

3ks 

bu DPH s DPH 

s120e ne.1e 143,-

I frézy stopkové, sada 4ks 

pro boční řezání. doporučené 

otáčky 10000-30000/min 
obj.t. popis 

40801 OB 0 3,2-4-6-6,3mm 

I frézy stopkové Sks 

il 
bez DPH s DPH 

., . • l14,8a 139,-

kompatibilní s Twist
A-Saw 

pro boční řezání. doporučené 

otáčky 10000-30000/min 
obj.é. popis 

44093 0 3,25mm, 5ks 

-. 
bez DPH s DPH 

5/20. l18,18 143,-



Stopkové obrysové frézy 
EXTOL INDUSTRIAL jsou 
vyrobeny z kvalitního wolfram 
kar bidu a jsou vhodné pro 
odhrotování, broušení a opraco
vání kovových materiálu jako je 
litina, ocelo-litina, slitiny uhlíko
vé oceli, nerezové oceli atd. až 
do tvrdosti 65HRC. 

fréza karbidová, válcová 
s čelním ozubením 

65mm 

~lmDDI4 
20mm 

doporučeno otáčky 17 000-22 000 ot.lmín 
obj,t. popis bez DPH s DPH 

8703714 pr.10x20mrn/stopka 3/lo 231_40 280,-
6mm, sek střední(double-cut). materiál 

wolfram karbid 

■ 
70mm 

~l5DtJii 
■ 25mm . 
doporučené otáčky 13 000-19 000 ot./min 
obj,č. popj& bez DPH s DPH 

8703715 pr.12x25mm/stopka 3/10 280,99 340,-
6mm, sek střední(double-cutl. materiál 

wolfram karbid 

fréza karbidová, válcová s kulovým 
čelem 

65mm 

~l~DI4 
20mm 

doporučené otáčky 17 000-22 000 ot./mín 
obj.t. popis btz DPH s DPH 

8703724 pr.10x20mm/stopka 3110 231.,0 280,-
6mm, sek střední(double-cutl. materíál 

wolfram ka rbid 

■ 
70 mm 

~l~DI4 
■ 25mm . 
doporučené otáčky 13 000-19 000 ot./mín 
obj.č. popis bu DPH s DPH 

8703725 pr.12x25mm/stopka 3110 280.99 340,-

6mm, sek střední[double-cutl. materíál 

wolfram karbid 

R fréza karbidová, kulová 

■ 
54 mm 

~l®t \. ,. 11J 
■ 

. ' e . 
doporučené otáčky t 7 000-22 000 ot./min 
obj.č. popis bez DPH s DPH 

8703734 pr.1 0mm/stopka 3110 1'4.63 175,-
6mm, sek střední(double-cutl. materiál 

wolfram karbid 

■ 55mm 

~I~ \.' 
E 

■ II~ 
~ ' e . 

doporučené otáčky 13 000-19 000 ot./min 
obj,č. pop i, bez DPH s DPH 

8703735 pr.12mm/stopka 3/10 161.16 195,-
6mm, sek střední(double-cutl. materiál 

wolfram karbid 

fréza karbidová, kulatý oblouk 

65mm 

~j~~tJI~ 
20mm 

doporučené otáčky 17 000-22 000 ot./mín 
obj .č. popis t>.: DPH s DPH 

8703754 pr.10x20mm/stopka 3110 161,16 195,-
6mm, sek střední(double-cutl. materiál 

wolfram karbid 

■ 
70mm 

~]~Dli 
■ 25mm 

. 

doporučené otáčky 13 000-19 000 ot,/min 
obj.l, pOJ?.!!._ bH DPH s DPH 

8703755 pr.12x25mm/stopka 3110 223.14 270,-

6mm, sek střední[double-cutl, materíál 

wolfram karbid 

, 
FREZY 

fréza karbidová, ostrý oblouk 

65mm 

~11 _1.,-- I.. '\.--.J e 

20mm 
doporučené otáčky 17 000-22 000 ot./mín 
obj.č. ~e!_s btz DPH s DPH 

8703764 pr.10x20mm/stopka 3110 161.16 195,-
6mm, sek střední(double-cutl. materiál 

wolfram karbid 

■ 
70mm 

41 
E 

M IJ 
Ill e 

25mm 
. 

doporučené otáčky 13 000-1 9 000 ot./mín 
obj.č popis btz DPH s DPH 

8703765 pr.12x25mm/stopka 3110 223.14 270,· 
6mm, sek střední(double-cut), materiál 

wolfram karbid 

fréza karbidová, konická 14° 
zakulacená 

■ 
R2,5mm 70mm 

~]kiidD'CJii 
Ill . 25mm 
doporučené otáčky 17 000-22 000 ol./min 
obj.č. popis bez DPH s DPH 

8703784 pr.10x25mm/stopka 3110 161.16 195,-
6mm, sek střední[double-cut), materiál 

wolfram karbid 

■ 
R3mm 73mm 

~]~ !~ 'CJii Ill . 
28mm 

doporučené otáčky 13 000-1 9 000 ot./min 
obj.l. poe_is bet DPH s DPH 

8703785 pr.12x28mm/stopka 3110 223.1' 270,-

6mm. sek středníldouble-cut), materiál 

wolfram karbid 

fréza karbidová, konická-jehlan 

20mm 

doporučené otáčky 17 000-22 000 01.lmín 
obj .č. popis ti.z DPH s DPH 

8703794 pr.10x20mm/stopka 3110 161,16 195,-
6mm, sek st řední(double-cut). materiál 

wolfram karbid 

■ 
70mm 

~, M IJ li 0 . 
25mm 

doporučené otáčky 13 000-19 000 ot./mín 
obj ,č. popia b9z DPH s DPH 

8703795 pr.12x25mm/stopka 3/10 223,1' 270,-

6mm, sek střední[double-cutl, materiál 

wolfram karbid 
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NARADI MULTIFUNKCNI 

UNIVERSAL 
SYSTEM 

✓ 

UNIVERSAL 
SYSTEM 

✓ 

Označení univer zálního 
systému úchytu nástroje 
tzv. UNIVERSAL SYSTEM 
+ QUICK INSTALL, který je 
použitelný do vět šiny mul
tifunkčních o scilačních 
strojů známých značek. 
Extra výhodou je m ožnost 
rychlé výměny nástrojů 
bez jakékoliv montáže 
v p řípadě, že je multifunkč

ní oscilační stroj vybaven 
rychloupínacím systémem 
pro upnutí nástroje. 

Extol • AEG • Einhell 
Milwaukee • Rockwell 

Black & Decker • Multi Master 
Skil • Bosch • Fein • PowerUp 

Worx • Dremel • Makita 
Ridgid • Vato 

Označení univerzálního 
systému úchy tu nástroje 
UNIVERSAL SYSTEM, 
kter ý je použitelný do 
většiny multifunkč-
ních oscilačních strojů 
známých značek. Tyto 
nástroje nelze použit 
do strojů vybavených 
pevným r ychloupínacím 
systémem jako např. 
8894100 a 417225. 

Extol • AEG • Einhell 
Milwaukee• Rockwell 

Black & Decker • Multi Master 
Skil • Bosch • Fein • PowerUp 

Worx • Dremel • Makita 
Ridgid • Vato 
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nářadí multifunkční, sada 14ks 
HCS segment. pilový kotouč, 
použiti: dřevo, měkké plasty 
a izolace,sjdrokarton, lamino 

brusných výseků 

1111 
HCS zanořovaci pilový list, 
použití : dřevo , měkké plasty 
a izolace, sádrokarto n, lamino 

obj.č. 

8803820 
popis bez DPH s DPH 

HCS segmentový 3/IO 268,60 325,-
pilový kotouč, delta deska 80mm pro 

uchycení brusných papírG, škrabka, 

zanořovací pilový list, brusné papíry 
3xP60,4xP120,3xP240 

nářadí multifunkční, sada 4ks 

HCS segment. pilový kotouč. po užití: dřevo, 

m ěkké plasty a izolace,sádrokarton, lamino 

HCS zanořovací 
pilový list, použití: 
dřevo, m ěkké 
plasty a izolace, 
sádrokarton. 
lamino 

brusná deska 
je určená pro 
hrubé broušení 
stěrkové 
hmoty, lepidla 
na dlaždice, 
betonu, kamene 

111111 
CrV š krabka použití: 
malta, barva, lepidla. 
tmely a spárovací 
s misi 

obj .č. 

8803821 
popi s bez DPH s DPH 

HCS segmentový, 3/IO 239,67 290,-
pilový kotouč pr. 88mm, HCS zanořovací 

pilový list 34mm, pevná špachtle 30mm, 

ka rbidová delta rašple 

nářadí multifunkční, sada 4ks 

karbidové 
nástroje 3ks: 
pro řezy popř. 
hrub6 broušen( 
stěrkové 
hmoty, lepidla 
na dlaždice, 
betonu, kamene 

nerezová 
škrabka 
k odstranění 
kachliček 
a zbytků malty, 
tmelů, s ilikonú, 
lepidel, barev 
nebo koberců 

I• d • • 

1111 
I • 

obj,č. 

8803822 
popÍ$ bez OPH $ DPH 

karbidový řezný 3/12 338,84 41 O.-
kotouč pr. 63,5mm, karbidová delta 
deska, karbidová rašple-prstovitý tvar, 

pevná špachtle 52mm 

- nářadí multifunkční , sada 3ks 

li 
obj.č. 

8803823 

HCS nástroje 
3ks: pro 
řezání všech 
dřevěných 
materiálů, 

plastů, 

sádrokartonu 

popis bez DPH s DPH 

segmentový pilový 6/ta t73.SS 21 O.-
kotouč pr. 88mm, zanořovaci pilové listy 

20 a 34mm 

nářad í multifunkční, sada 4ks 

HSS segment. pilový kotouč. 
použití: železné a neželezné 
kovy, plechy. dřevo, plasty 

CrV š krabka, 
použití: 
malta, barva, 
lepidla, tmely 
a spárovací 
směsi 

Bi-metal 
zanořovacf 
pilové listy 
2ks, použití 
Bi-metal: 
železné 
plechy, 
neželezné 
kovy. dřevo 
a plasty 

11■11 
obj.č. 

8803824 
popis bet DPH s DPH 

HSS segmentový, 3/ta• 338,84 410,-
pilový kotouč pr. 88mm, BIM zanořovací 

pilové listy 20 a 34mm, pevná špachtle 

30mm 

nářadí multifunkční , sada 8ks 
HSS použiti: železně 
a neželezné kovy, 
plechy, tvrd6 plasty 

karbid použití:p ro 
řezy popř. hrubé 
broušení stěrkové 
hmoty, lepidla na 
dlaždice, betonu, 
kamene 

HCS použití: pro řezání 
všech dřevěných 
materiál~. plastií, 
sádrokartonu 

-:c__ Bi-metal 
CrV škrabky 2ks , použi tí: 
malta, barva, lepid la, 
tmely a spárovací 5měsi 

použiti: 
železné 
plechy, 

11111111 
neželezné 
kovy, dřevo 
a plasty 

obj .č. 

8803825 
popis bez DPH s OPH 

HSS segmentový, 3/tO S37.t9 650,-
pilový kotouč pr. 88mm, HCS zanořovaci 
pilový list 34mm, BIM zanořovací pilový 
list 34mm, 2ks CrV škrabky 52mm, 

karbidový řezný kotouč pr. 63,5mm, 

karbidová delta brusná deska, delta 

nosič brusnýchvýsekO 



- nosič brusných výseků delta 

obj.č . 

8803864 

s tuhou f)IA pěnou 

popis bez DPH s DPH 

80mm, suchý zip, 10120e 67,77 82,-
pro delta br usné výseky o rozměru 

83x83x83mm, EVA 

8803865 90mm, suchý zip, 10120e 73.55 89,-
pro delta brusné yýseky o rozměru 

93x93x93mm, EVA 

kotouč segmentový pilový na kov 

li 
obj.č. 

8803856 
popis 

88mm, HSS 

pro řezání 
železných 
a neželezných 
kovů, plechů, 

dřeva .dřeva 
s hřebíky 
a plastu 

bez DPH 

10120 • 142,98 

s DPH 

173,-I špachtle ohebná zaoblená 

li 
obj.č, popis 

8803859 52mm, HCS 

k odstraněni 
kachliček a zbytků 
malty, tmelů, 

silikonů, lepidel, 
barev nebo koberců 

I 

I 

bez DPH 

111'50 . 6',46 

papíry brusné delta, bal.20ks 
- MIX 

obit. 

8803831 

8803832 

suchý zip, 
urč·eno pro nosič 
výseků 8803864 
180x80x80mm) 

popis bez DPH 

83mm, P40-P120, uvso e 33.06 

mix zrnitostí 5ks-P40, 5ks-P60, 

5ks-P80,5ks-P120 

83mm. P180-P400, uvso e 33.06 

mix zrnitostí: 5ks-P1 80, 5ks-P240, 

5ks-P320,5ks-P400 

s DPH 

78,-

s DPH 

40,-

40,-

listy pilové zanořovací na dřevo 
2ks 

li 
obj .č. 

8803850 

8803851 

8803852 

pro řezání všech 
dřevěných materiálů, 
plastů. sádrokartonu 

popis bez DPH 

10mm, 2ks, HCS 10/20. 99,17 

20mm, 2ks, HCS 10/20 . 103,31 

34mm. 2ks, HCS 10/20. 111,57 

:e I rt 

1M1 
,DPH 

120,-

125,-

135,-

listy pilové zanořovací na dřevo 
2ks 

pro řezání všech 
dhviných materiálů, 

plastů, sádrokartonu 

NÁŘADÍ MULTIFUNKČNÍ 

rašple trojúhelníková 

li 
obj .č, popis 

8803860 78mm, 

pro hrubé 
broušení 
stěrkové hmoty, 
lepidla na 
dlaždice , betonu, 
kamene 

bez DPH sOPH 

10/20. 138,02 167,-
karbid, tvrdokov 

rašple špičatá 
pro hrubé broušení 
stěrkové hmoty, 
lepidla na dlaždice. 
betonu a kamene, 
rašple je potafena 
tvrdo kovem z obou 
stran 

li 
j~• a ·e li 
'M~ •·· • O f.C. popis 

33mm, 
bez DPH 

10120• 128,93 

s DPH 

ob),t. __popis bez DPH s DPH 8803861 156,-

8803853 65mm. 2ks. HCS 10120• 151.24 183,-

kotouč segmentový pilový na 
dřevo pro řezáni 

všech 
dřevěných 

materi6ló, 
plastů, 

sádrokartonu 

karbid, tvrdokov 

kotouč segmentový pro broušení 
spár 
a jednoduché 
řezy ve stěrkov6 

hmotě, lepidle na 
dlaždice, betonu, 
kameni 

~ 11"~1! 
L Al obj.č. _,p,,•ecc'''--- bez DPH s DPH 

obj.č. popis bez DPH s DPH 8803862 64mm, 10120• 128,93 156,-
8803854 88mm, HCS 10/20• 85,12 103,- karbid, tvrdokov 

- list pilový zanořovací na kov 

li 
obj.i:. popis 

8803855 34mm, BIM 

železné plechy, 
neželezné kovy, 
tvrdé dřevo a plasty 

bez DPH 

10120• 103,31 

papíry brusné delta, bal.20ks 
- MIX 

obj.C. 

8803835 

8803836 

prúměr otvoru 10mm , 
určeno pro nosič 
výsekG 8803865 
190x90x90mm) 

popis bez DPH 

93mm. P40-P120, 10/SOe 37,19 

b otvorů, mix zrni tostí 5ks-P40, 

5ks-P60, 5ks-P80,5ks-P120 

93mm. P180-P400, 10/soe 37,19 

6 otvorů, mix zrni tostí: 5ks-P180, 

5ks-P240, 5ks-P320,5ks- P400 

;&a• 
1 i l 

s DPH 

125,-

s DPH 

45 -
' 

45,-

kotouč segmentový, diamant 

• 

obj~. popis 

8803863 88mm, 

diamant 

pro broušení spár 
a jednoduché řezy 
v tvrdých stavebních 
materii lech např. dlafba, 
keramika, sklo. (.zvýšeni 
životnost) 

... _I -
bez DPH s DPH 

10120• 190,08 230,-

papíry brusné delta, bal. 20ks 

obj.č. 

8803881 

8803882 

8803883 

8803885 

8803887 

8803888 

popis 

93mm, 

P40, 6 otvorů 

93mm, 

P60, 6 otvorů 

93mm. 

PSO, 6 otvorů 

93mm, 

P120, 6 otvorů 

93mm, 

PISO, 6 otvorů 

93mm, 

P240, 6 otvorů 

určeno pro 
nosič výsekU 
8803865 
(90x90x90mm) 

bez DPH s DPH 

10/50 . 38,84 47,-

10/50. 38,84 47,-

10/soe 38,84 47,-

10/50. 38.84 47-• 

10/50. 38.84 47-
' 

10/50 . 38,84 47-
' 
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L-klíče 222 

šroubováky ráčny a momentové klíče 224 

hroty sady FORTUM 228 

• 

l 



hlavice a nástavce 

sady nářadí 

klíče nastavitelné pily 
I 

kleště 258 pilníky a rašple 

kleště e lektrikářské 266 

' 

__, kleště seeger 268 -. 
měřidla 

\ 

kleště SIKO 270 
\ 
' o· I • 

vodováhy 306 
< 

hasáky 271 . lasery liniové 

kleště pákové 272 314 

~ nůžky na plech 274 řezačky obkladaček 

kleště nýtovací 276 . autopotřeby 



, , 

ZAVITNIKY 

Závitníky a závitová očka Extol Premium splňuj í normy DIN 352 
a DIN 223. Jsou vyrobeny z nástrojové oceli vysoké kvality aur
čeny k řezán í vnitřních i vnějších závitů velikostí M3-M20. 

I závitníky a závitová očka sada 23ks I závitn íky a závit ová očka sada 32ks 

stoupání: M12x1,75 , M14x2, 
M16x2. M18x2.5. M20x2.5, 
tolerance oček 6g 

tříčlenná sada závitníkú se 
závi1ovými očky zkvalitni 
n4strojov6 oceli se základnim 
stoupáním v plastové kazetě 

o~ popis bez DPH SOPH 

8816502 M12-M14-M16-

M18-M20 

STRANA 206 

v,. 1 S.t,98 1 890 ,-

třítlenni sada závitníkll se 
závitovými očky z kvalitní nástrojové 
oceli se základním stoupáním 
v kovové kazetě, kompletní sada 
včetně závitové měrky a šroubováku 

nejprodávanější 
slože nf sady na trhu, 
pro velikosti závitů 
M3-M12 

popis 

stoupiní: M3x0,5, 
M4x0,7, M5x0,8, 
M6x1, MSxl,25, 
M10x1,5, M12x1,75. 
toleranc,e oček 6g 

obj.ě. 

29302 M3-M4-M5-M6-

M8-M10-M12 

bez DPH 

315 . 760,33 

SDPH 

920,-



I závitová očka sada 9ks 

sada je uložena 
v kovové krabičce 
a obsahuje výběr 
najpoužfvanijšlch 
rozměrů zjvi1ových 
oček 

dkladn( metrický 
dvit se stoupáním: 
MJx0,5, M4x0,7, 
M5x0,8, M6x1, M7x1 , 
M8x1 ,25, M10x1,5, 
M12x1,75, tolerance 
oček 6g 

li 
obj.f. 

8816511 

• vratidlo stavitelné 

obj ,č. 

8816605 

popis 

M3-M4-M5-M6-

M7-M8-M10-M12 

bHDPH 

l/tOe 293,39 

popis bez DPH 

1-1/2", s120e 98,3s 

pro závitníky M3-M 12 

SOPH 

355,-

SOPH 

119,-

vytahovák zalomen ' ch šroubů sada 4ks 

li 
obj.I. 

8801842 

unikAtni tvar 
vytahovliků, vrtáky 
pro předvrtání 
otvorů ve š roubech 
a vytahováky v jedné 
sadě 

popis btz DPH 

pro šrouby 1.112 te t.82 

SOPH 

220 -
' 

MS-6 M6-8 MS-10 MI0-14 
' I I t 

uchycení šestihran 

, , 

ZAVITNIKY 

I závitníky sada 21ks 

tříčlenná sada 
závitnikG z kvalitní 
n6strojov6 oc.eli se 
základním stoupliním 
v kovové kazetě 

stoupání: M3x0,S, 
M4x0,7, MSx0,8, 
M6x1, M8x1,25, 
M1 0x1,5, M12x1,75 

li 
obj.I. 

29301 
popis 

M3-M4-M5-M6-

M8-M10-M12 

vytahovák zalomených šroubů sada Sks 

obj .č . 

910023 
popis 

na šrouby M3-M18 I vratidlo ráčnové pro závitníky 

ob~ _ _,,po,..p~i•c__ 

468 M3-M8 

469 M5-M12 

bez DPH 

612•· 85.95 

6/24 

6/24 

bez DPH 

144,63 

161,16 
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SROUBOVAKY 

■ PROFESIONAL 
FORTUM 

Špičkové šroubováky renomova
ného výrobce s dlouholetými 
zkušenostmi s trhem v Evropě, 
Americe a Japonsku. 

FORTUM zkušenosti profesionálů 
z celého světa, kteří každodenně 
pracují ve výrobní a montážní 
sféře. 

Profesionální šroubováky, spo
jující špičkové materiály, mo
dernítechnolog ii a ergonomické 
principy. Pro jakékoli řemeslo. 

O Kovová část šroubováku je 
vyrobena z oceli třídy 52, 

vytvrzené v celé délce dříku na 
HRC 58-60. I při této vysoké 
tvrdosti si však udržuje vysokou 
pevnost a houževnatost v krutu. 
Dřík je povrchově upravený 
tvrdochromem se saténovým 
povrchem. 

Ke zvýšení tření je špička šroubu 
opatřena karbidovou vrstvou. 

O Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť je vyrobena 

z polypropylenu a silikátové 
pryže, což jí dodává vysokou 
odolnost vůči organickým 
rozpouštědlům a vynikající 
protiskluzové vlastnosti. 
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šroubovák 

-=~ 

IIC~ 

dffk v matovan6 
úpravě z 52 oceli 
o tvrdosti HRC 58-60. 

obj .č. popis 

4740101 [-) 3x75mm 

4740104 [-) 4x75mm 
4740105 [-) 5x100mm 

4740107 (-) 6x125mm 
4740109 (-) 8x150mm 

obj .č. popi, 

4740301 PZOx75mm 
4740304 PZ 1x100mm 

4740307 PZ 2x125mm 
4740310 PZ 3x150mm 

e rgonom ická rukoje( z tvrdého PP plastu , na 
povrchu m ěkčená kvalitní protis kluzovou TPR 
pryží zvýšuje k routící sílu šroubováku 

bez DPH SOPH 

3/20• 38,84 47,-
3/20. 41.11 57,-
3/20. 52,07 63,-
3120• 6-0,33 73,- 11=::=~ 3/20. 90,91 110,-

buOPH SOPH 

3/20. 38,84 47,-
3/20. 52,07 63 • • 
3/20. 6-0,33 73,- --~ 3/20. 90.91 110,-

v , 

SROUBOVAKY 

obj.C. popis bez DPH SOPH 

4740201 PH Ox75mm 3/20• 38,84 47,-
4740204 PH 1x100mm 3/20. 52,07 63,-
4740207 PH 2x125mm 3/20. 6-0,33 73,-
4740210 PH 3x150mm 3/20. 90,91 110,-

obj.l . poe!_, bez DPH SOPH 

4740900 1/4"x100mm, 3/20. 6',46 78,-
s magnetem 

šroubováky, sada 4ks šroubováky sada 7ks ergonomická 

ergonomick á rukoje(z tvrdého PP plastu, 
na povrchu mikčená kvalitní protiskluzovou 
TPR pryží zvýšuje kroutiti s ilu š roubováku 

dřlk 
v matované 
úp ravě z S2 
o celi o tvrdos ti 
HR C 58- 60. 

obj.l. 

4740920 

I šroubovák SUPERGRIP 

popis bez DPH S DPH 

2x(-l,2x(PH). 3110 231,40 280,-
(-)4x75mm, [-l6x125mm, PH1x1 00mm, 
PH2x125mm 

C 
52 -+♦ 

šroubovák s protiskluzovou úpravou rukojeti 
SUPERGRIP docílené mixem 30% polypro pylenu 
a 70%jemného dřevěného prachu 

fosfátovaný dřík 
z CrV oceli 

lai~ u 3 itC'.1 il I iJ 
■c::=~ 

obj.l. ~is bez DPH SOPH 

8819263 (-) 3x75mm 12/60. 32,23 39,-

la1'lu3i©il!~ 8819264 (-) 4x75mm 121,oe 37.19 45 - la1'lu3i©ill:I ' 
8819265 (-) 5x100mm 12/60. 40,50 49-• 

-=~ 8819266 [-) 6x125mm 12/60. 52,07 63 ,-

■a~ 8819268 (-) 8x150mm 121,se 70,25 85,-

• 

rukojeť z tvrdého PP 
plastu, na povrchu 
měkčená kvali tni 
protiskluzovou TPR 
pryff zvýšuje kroutící 
sílu Sroubováku 

}=======::::;1•.,_- •• dřik v matované 
6pravě z 52 ocel i 

obj.č. 

4740930 

obj.C. 

8819270 
8819271 
8819272 
8819273 

obj,C. 

8819275 
8819276 
8819277 
8819278 

o tvrdosti HRC 58-60. 

poeis 

3xl- l,2xlPHl,2x(PZI, 3110 

bez DPH 

384,30 

SOPH 

465,-
[-)3x75mm, [-)5x100mm, 

(-)6x125mm,PH1x100mm, PH2x125mm, 

PZ1x100mm, PZ2x125mm 

popis bol DPH SOPH 

PH Ox75mm 12/60 . 32,23 39,-
PH l xlOOmm 12/60. 40,50 49,-
PH 2x125mm 12/60. 52,07 63 -• 
PH 3x150mm 12/60. 70,2S 85 -• 

~is bol DPH SOPH 

PZOx75mm 12/60. 32,23 39-• 
PZ 1x100mm 12/60. 40,50 49-• 
PZ 2x125mm 12/60. 52,07 63,-
PZ 3x150mm 12/60. 70,2S 85 -• 
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I šroubovák 

dřik z CrV oceli 
tvrzený po cel6 své 
d6lce prochizí celou 
r ukojetí 

• ~ precizně frézovaný magnetický hrot 
min imalizuje vůli v hlav i vrutu a zvyš uje 
tak ól:innějšf přenos energie 

ergonomicky výrazně tvarovaná rukojeť z tvrdého 
PP plastu, měkčená na povrchu TPR pryží 
a opatřená protiskluzovými prvky 

Řada kval itních šroubováku s výrazně tvarovanou rukojetí pro maximální přenos síly, 
s dříkem ze speciální chrom-vanadové slitiny a s přesně frézovaným magnetickým 
hrotem. který dokonale přilne k hlavám šroubu a vrutu . 

• -= -

-=~ 

IIC~ 

- -~ 

obj.č. 

55009 
55010 
55011 
55012 
55013 
55014 

obj.i. 

55031 
55032 
55033 
55034 

obj.č . 

55050 

STRANA 210 

popis 

1-12x50mm 
I-I 3x50mm 
I-I 4x75mm 
1-15x100mm 
1-16x125mm 
I-I 8x150mm 

popis 

PZ 0x75mm 
PZ 1x100mm 
PZ 2x125mm 
PZ 3x150mm 

popi.s 

1/4"x100mm, 
silný magnet 

bez DPH 

12/60 . 23.14 

12/60 . 23,97 

12/60 . 26,45 

12/60 . 38,02 

12/60 . 46,28 

12/60 . 65,29 

bez DPH 

12/60 . 26,45 

12/60 . 38,02 

12/60 . 46,28 

12/60 . 65,29 

SOPH 

28,-
29,-
32,-
46,-
56,-
79,-

SDPH 

32,-
46,-
56,-
79,-

SDPH 

69,-

obj ,č. 

55021 
55022 

-~~ 
55023 
55024 

šroubováky sada 6ks 

obj.é. 

55082 

popis bez DPH SDPH 

PH Ox75mm 12/60 . 26,45 32,-
PH 1x100mm 12/60 . 38,02 46,-
PH 2x125mm 12/60 . 46.28 56,-
PH3x150mm 12/60 . 65.29 79 -• 

_JJiopis bez DPH S DPH 

I-I 4x75mm, 1-1 10120 231.,0 280,-
5x100mm, I-I 6x150mm, PH Ox75mm, 
PH 1x100mm, PH 2x150mm 

EXTDI! 
PREM IUM 



- šroubovák 

-

11=::=~ 
... 

IIC~ 

dřík v matované 
IJpravi z CrV 

. x mm r 

ergonomická rukojeť z tvrdého PP plastu, na povrchu 
měkěená kvalitn1 protiskluzovou TPR pr,yž:i zvýšuje 
krouticí sílu šroubov6ku 

obj,f:. ~is bet DPH SOPH 

8819223 (-) 2,5x75mm 12/60. 23.t'l 29,-
8819224 (-) 4x75mm 12/60. 26.45 32 ,· 
8819225 (-) 5,5x100mm 12/60. 28.93 35,-
8819226 (-) 6,5x125mm 12/60. 37.19 45,-
8819228 (-)8x150mm 12/60. 45,45 55 ,-

obj.č:. popis bez DPH SOPH 

8819230 PH Ox75mm 12/60. 23.t'J 29,-
8819231 PH 1x100mm 12/60. 28.93 35,-
8819232 PH 2x125mm 12/60. 37.19 45,· 
8819233 PH 3x150mm 12/60. •5.45 55,-

obj.!. popis bez DPH SOPH 

8819235 PZ Ox75mm 12/60. 23.t'J 29-• 
8819236 PZ 1x100mm 12/60. 28.93 35,-
8819237 PZ 2x125mm 12/60. 37.19 45 · • 
8819238 PZ 3x150mm 12/60. 45,45 55 · • 

šroubováky, sada 4ks 

obj.é. 

8819254 

I šroubováky sada 7ks 

obj.t. 

8819257 

-

popis bez DPH 

2x(-l.2x(PH). 8/32e 144,63 

(-)5,5x100mm, l-)6,5x125mm, 

PH1x100mm, PH2x125mm 

SOPH 

175.-

~i• bex DPH S DPH 

4x(-).3x(PH), 5/20 212,n 330,· 
(-)5,5x38mm, (-)5,5x100mm, 
(-)6,5x125mm,l-)8x150mm, PH1x75mm, 

PH2x38mm, PH2x125mm 

v , 

SROUBOVAKY 

obj.č. popis bez DPH SOPH 

8819240 T6x60mm 12/60. 26,45 32,· 
8819241 T7x60mm 12/60. 26.45 32,· 
8819242 T8x60mm 12/60. 26,4S 32,· 
8819243 T9x60mm 12/60. 26.45 32,-
8819244 TTa10x75mm 12/60. 28.10 34,-
8819245 TTa15x100mm 12/60 . 29.75 36,-
8819246 TTa20x100mm 12/60e 29.75 36,-
8819247 TTa25x100mm 12/60. 33.88 41,· 
8819248 TTa27x100mm 12/60. 33.88 41,· 

■□~m 
8819249 TTa30x100mm 12/60. 33.88 41 · • 
8819250 TTa40x125mm 12/60. 45.45 55,-

obj.!. _popis boz DPH SOPH 

--~ 8819239 1/4„x100mm, 111/SOe 45,45 55 · • 
s magnetem 

mechanismus funkce Fix-Clip pracuje tak, že hrot je po lehkém zatlačení do 
držáku pevně zafixován a pro jeho vyjmutí je třeba vnější prstenec nejprve 
zatlačit směrem k rukojeti a poté hrot vyjmout 

ol)i .č. popis bez DPH SOPH 

~-- 8819219 1/4„x75mm 12/60 • 61.98 

Fix-Clip, s magnetem 

75,-

šroubovákysada6ks 

I Ft ,, ... ___ ... 
oM:,é. -~p=op~is btz DPH 

8819256 3x(-l,3xlPH). 5/20 164.46 

SOPH 

199,-
(- )3 ,5x75mm, (- )5,5x100mm, 

(- )6 ,5x125mm,PH0x75mm, PH1x100mm, 
PH2x150mm 

I šroubováky a hroty sada 47ks 

obj.é. popis b-ez DPH S DPH 

8819258 1/4" hroty a 4mm 5/20 318,18 385,-
mini hroty, (-l:3,5x75mm, 5,5x100, 

6,5x150, PH: 1x75mm, 2x100, šroubovák 
na 1/4", hroty 1/4" : 1-) 4-5-6mm,PH 1-2, 
PZ 1-2, T 10-15-20, šroubovák na 4mm 

mini-hroty: 1-l 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4mm, 

PH: 000-00-0-1, PZ: 0-1, T 4-5-6-7-8-
9-10-15-20, H EX 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-

3-4mm 
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- šroubovák úderový plochý 

Úderový šroubovik s robustnl rukojeti se šestihranem pro 
maticový klič a s dříkem z odolné chrom•molybdenové 
oceli procházejícím celou rukojetí. 

dřík má profil pravidelného 
šestihranu pro snadné utahování 
a povolování pomocfkliěe 

výrazně profilovaná robustní rukojeť 
se zdrsňujícím i protiskluzovými 
výběžky a opěrkami pro palec 

přesně frézovaný 
magnetický hrot tvrzený na 
HRC 56-60 

speciálníCrMoV ocel 
kalená po celé své 
délce na HRC 56-60 

obj.C. popis bez DPH SOPH 

8819111 I-I 5x100mm 12/60. 51,24 62,-
8819115 1-1 óx150mm 12112• 77,69 94 -' 

-=~ 8819119 I-I 8x200mm 121,s• 90,08 109,-
8819122 I-I 9,5x250mm ,21,se 111.36 142,-

šroubováky kombinovaná sada se zkoušečkou 11 ks 

praktické 
textilní pouzdro 
z polyesterové 
tkaniny je součástí 
této sady 

dřík v matované 
úpravě z CrV 

lO~V C 
CtV -+@ 

obj.č. 

53088 

g šroubováky sada 18ks 

• 
c,v +c-

I 

obj .č. 

53145 

STRANA 212 

ergonomicki 
rukoje( z tvrdého 
PP plastu, 
na povrchu 
měkčená kvalitní 
protiskluzovou 
TPR pryži z výš u je 
kroutic1 sHu 
šroubov6ku 

-~is bez DPH S DPH 

Neizolované 5120 ,21.49 510,-
šr.: l- l3,5x75mm, 1-15,SxlOOmm, 
l-)ó,5x125mm, PHl xlOOmm, 
PH2x125mm. Izolované šr. VDE pro práci 
pod napětím dolOOOV: l- l3,5x75mm, 
l-)4x100mm, l-l5,5x125mm, PH1x80mm, 
PH2x100mm, zkoušečka l-)3x65mm, 
textil. Pouzdro, T0V/G5 

popis bez DPH 

1-14,0x75mm, 1-1 3/10 314.05 

ó,5x38mm, 1-1 ó,5x100mm, 
1-1 8,0x150mm, PH 1x75, PH 2x38, 
PH 2x100, PH 3x150, šroubováky 
hodinářské 50mm:: 1-12,4-3,0mm, 
PH 00-0, T 5-ó-7-8-9-10 

SDPH 

380 · 
' 

zakončení šestihranného dříku procházejícího celou rukojetí je 
možné použít jako úderovou plochu pro kladivo nebo povolování 
a utahování pomoci klice nebo ráčny s nástrčným klíčem 

-=~ obj.t. popis bez OPH SOPH 

8819128 PH 2x100mm 12112 • 58,68 71,-

šroubováky e lektrikářské se zkoušečkou, sada 7ks 

dřik v matované 
Cipravě z CrV 

10~V C 
CrV - + DVE 

ergonomická rukoje(z tvrdého PP plastu, na 
povrchu měkčená kvalitní protiskluzovou TPR pryží 
zvýšuje kroulici silu šroubováku 

obj.č. 

53087 

.... 

popis bez OPH s DPH 

3xl-l,3xlPHI, 5120 2s2.01 305,-
l-12,5x75mm, l-14x100mm, 
(-l5,5x125mm, PHOx75mm, 
PHl xlOOmm, PH2x100mm, 
zkoušečkal-l3xó5mm, TOV/GS g šroubováky s hroty, sada 49ks 

obj .č. 

53146 
popis 

l-):4x75mm, 
bez DPH S DPH 

3/10 396,69 480,-
ó,5x38,ó,5x100,8x150, PH: 
1x75mm,2x38,3x150, šroub. hodin. 
50mm: I-I 1,5-2,5-3mm, PH00-0, 
TS-6-7, šroubovák na 1/4", hroty: 
(-l3-4-5-6mm,PH 0-1-2-3, PZ 0-1-2-3, 
T 8-10-15-20-25-27-30-40, 

HEX 1 ,5·2·2,5·3· 4·5· 5,5·ó, SQ 0-1·2·3 



šroubováky hod inářské, sada 15ks 

obj .č. 

4740802 
popis bez DPH 

(-) 1,4-1,8-2,4mm, 3/12 404.96 

PH 00-0-1 

HEX 1 5-2 0-2 5 T 5-6-7-8-9-10 • • • 

SOPH 

490,-

šroubovák hodinářský s mini- hroty, sada 32ks 

obj.č. 

8819105 

hroty z kvalitn1 
CrVoceli drfíve 
i roubováku magnet 

pinzeta pro 
jednoduchou 
manipulaci s malými 
částmi 

popis bez DPH S DPH 

mini-hroty 5/32": d/18 243.so 295,-
1-l 1-1,5-2-2,5-3- 4mm, PH 000-00-0-1, 

PZ 0-1, HEX 1,3-1,5-2-2,5-3-3,5-4mm, 

SD 2 6 TW 3 T 5-6-7 TTa 8-9-10-15-20 I I I I ! 

triangle 3, pinzeta , rukojeť- nástavec na 

hroty 115mm 

šroubovák hodinářský s mini-hroty, sada 22ks 

obj.l. 

8819104 

pinzeta pro jednoduchou 
manipulaci s malými č:ásrmi 

hroty 
z kva litní CrV 
oceli dr.žíve 
š rouboviku 
magnet 

~ bez DPH S DPH 

mini-hroty 5/32": (-) s120 173.55 210,-
1,5-2-2,5-3mm, PH 000-00-0-1, 

PZ 0-1, HEX 1,5· 2· 2,5-3mm, T 6-7, 

TTa 8-10-15-20, rukojeť-nástavec na 

hroty 115mm, pinzeta 

v , 

SROUBOVAKY 

šroubováky hodinářské, sada ?ks 

magnetický hrot 

obj .č. 

8819180 

dřík z kvalitní CrV oceli 
tvrzený na HRC 52-5& 

popis bez DPH 
(-) 1,5-2,0-2,5- 6/2' 133.06 

3,0mm, PH00-0-1, délka 75mm, 

magnetický hrot 

SOPH 

161 -• 

šroubovák hodinářský s mini- hroty, sada 21ks 

-

obj,C. 

919601 

Ut•tUtiP 
popi$ bt'1 DPH S DPH 

mini-hroty 5/32" : 10/soe 95.04 115,-

(-) 1,5-2-2,5-3-3,5-4mm, PH 000-00-0-1 , 

PZ 0-1,T 5-6-7-8-9-10-15-20, 

rukoj eť-nástavec na hroty 

šroubováky hod inářské, sada 11ks 

ob_lL _ _,p,,,opis bez DPH S DPH 

5811 (-) 1-1,2-1 ,4-1,8- Ejlsoe 42.98 52,-

2,4-3mm, PH 00-0-1, špička, magnet 
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šroubovák ráčnový s hroty, sada 11ks 

šestihran pro 
snadné utahování 
a povolování pomoci 
kliCe 

obj.č. 

6547 

otočný přepínač 

chodu ričny 

popis bez DPH 

(-) 4,5 -6mm, 3112 210.1• 

PH 0-1-2-3 HEX 2 5-3-4-5-6mm • • 

SOPH 

255,-

šroubovák s teleskopickým magnetem 

obj.č. 

8819100 
~ bezOPH 

6hrot~. (-) 4-5mm, w2,e 125.62 

PH 1-2, T 20-25, délka výsuvného 

magnetu 340mm 

SOPH 

152,-

šroubovák s hroty, sada 20ks 

oec 
c,v -+• 

obj.i. 

8819101 
popis bez DPH S DPH 

(-) 4-5-6mm, 6/36 152.89 185,-

PH 1-2-3, T 10-15-20-25-27-30, hlavice 

5-5,5-6-7-8-10-11mm 

Ill šroubovák ráčnový s hroty, sada 25ks 
li kvalitní nylonové pouzdro 

s ilný magnet uvnitř 

šroubováku 

· se zavírinfm na suchý z ip 

___ hroty a nástrčné 
klíče zkvalitni 
CrVoceti 

__ 4 ergonomicky, tvarovaná 
rukojeť, z tvrd6ho PP 
plastu, na povrchu 
měkčená, protiskluzovou 
TPR pryži 

------ phpínač chodu 

obj .č. 

8819102 

ričny 

5,120 

(-) 3-4-5-6-7x65mm, 

bez DPH 

280,99 

SOPH 

340,-

PH 0-1-2-3x65mm, PZ 1-2-3x65mm, 

T 10-15-20-25-27-30x65mm, 

zástrčný HEX 5-6-7-8-10-llmm 
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f-J ráčna na 1/4" hroty 

e kolečko na rični 
pro jemné a rychlé 
dotahování 

obj .č. 

8819110 
popi& bez DPH 

uchycení pomocí a.t•8 • 64,46 

magnetu, délka 94mm, rukojeť 

z odolného nylonu 

SOPH 

78,-

šroubovák ráčnový s hroty, sada 18ks 

16 hrotů ulo!ených 
v praktickém 
výsuvném zásobníku 
v rukojeti nebo 
v plastové krabičce 

obj.é. 

8819191 
eopls 

nástavec na hroty vyrobený z CrV oceli 
s možností nastaveni jeho délky 

magnetický 
úchyt hrotu 

r.ičnový mechanismus 
a ergonomická rukoje( 
ve tvaru písmene L 
pro maximální využití 
vynaložené síly 

bez DPH SDPH 

(-I 3-4-5-6-7mm, 6/36. 190.08 230,-

PH 0-1-2-3 PZ 1-2-3 HEX3-4-5-6mm ' . ' 
uchycení pomocí magnetu 

Ill šroubovák s T-rukojetí a dvěma oboustrannými hroty 
li délka 

obj .č. 

8 81 9150 

oboustranných 
hrotů 150mm 
profil 1/4", 
který je vyroben 
z velmi kvalitního 
materi6lu 52. 
uchycení hrotu 
v rukojeti jako 
u klasického 
šroubováku nebo 
do tvaru T 

Ut•tlliiri1 
popi& bez DPH SDPH 

1/4"x 150mm, 10,soe 86,78 105,-

(- l6mm, PH 1-2,PZ2 I šroubovák ráčnový s T- rukojetí na 1/4" hroty 

o~.é. 

8819109 
popis 

uchycení pomocí 

magnetu 

ergonomická rukojeť 

ve tvaru, p1smene 
T pro, maximální 
využití, vynaložené 
síly 

I I""'! ' 
• lfiiiili1 I ~• I 

bez DPH SOPH 

'-'20• 99.17 120,-



- šroubovák 4v1 

nejpouiívanějš1 
rozměry v jednom 
š roubováku 

obj,č. 

8819106 

šroubovák klíčenka 

~ při odběru nad 
.,, 100ks prodejní dóza 

zdarma 

výrazně profilovaná 
rukojeť se 
zdrsňujícími 
protiskluzovými 
výběžky 

hroty 
z kva litní CrV 
oceli 

popis bez DPH 

(- ) 4-5,5mm, PH 1-2 5,130• 10.2s 

SOPH 

85,-

obj.é. popis bez DPH 

m,,ooe 22.31 

SDPH 

27,-8819700 (-) 6mm, PH 2 

I šroubovák ráčnový 6 v 1 

zásobník na hroty 
v rukojeti 

obj ,č. 

5225 
popis 

(- ) 4-6mm, PH 1- 2, 

PZ 1- 2 

bez DPH 

s12se es,9S 

SOPH 

104,-

v , 

SROUBOVAKY 

šroubovák ráčnový s hroty, sada 38ks 

ráčnový š roubovák 
se zásobníkem na 
hroty v rukojeti 

obj .č. 

53092 
popis bez DPH S DPH 

(- ) 3- 4-5-6-6-7mm, 6/36 156,20 189,-
PH 0-1-1-2-2-2-3-3, PZ 0-1-1-2- 2- 2-3-3, 

HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-bmm, T 8-10-15-

20-25-27-30-40, ráčnový šroubovák 

zakončený 1/4" šestihranem 

šroubovák ráčnový s ořechy a hroty, sada 30ks 

ráčnový šroubovák 
se zisobníkem na 
hroty v rukojeti 

obj,é. 

53091 
popis lnz DPH S DPH 

(- ) 4-5,5-7mm, 6/36 156.20 189,-
PH 0-1-2, PZ 1-2, HEX 4-5-6mm, T 10-15, 

hlavice 5-6-7-8-9-l Omm, mini hroty: 

(-) 2-2,5-3mm, PH 000-00-0, T 6-8, 

adaptér mini hroty 5/32", redukce 

na hlavice 1/4", ráčnový šroubovák 

zakončený 1/4" šesti hranem 

šroubovák ráčnový s ořechy a hroty, sada 23ks 

o~.é. 

53090 
popis bez DPH 

(-) 5-6mm, PH 1-2, 6/36 156.20 

HEX 3- 4-5-6mm, T 15-20-25-30, 

hlavice 4-5-6-7-8-9-10-12-13mm, 

1/4" nástavec 75mm, kombinovaná 

ráčna zakončená 1/4" šestihranem 

a čtyřhranem na hlavice a bity 
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SDPH 

189,-



HROTY 

> h • .L • • I 

Hroty, které Vám dovolí dostat se i tam, kam byste 
se dostat neměli. Řada Fortum- KITO obsahuje 
široký záběr od běžně používaných typu až po ty 
speciální. 

balení 3ks 
obj.č. popis 

4741271 PH 1x25mm 
4741272 PH 2x25mm 
4741273 PH 3x25mm 

bez DPH 

10/50 . 53,72 

10/So • 53.72 

10/50 . 53.72 

SOPH 

65,-
65,-
65,-

• 
i ~ 

-

balení 2ks 
obj.t. poe!!._ bez DPH SOPH 

4741281 PH 1x50mm 10/50 . 73.55 89,-
4741282 PH 2x50mm 10/50 . 73.55 89,-

4741283 PH3x50mm 10/50 . 73.55 89,-
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jádro hrolu je vyrobeno z oceli 
lřldy 52 (dosahuje vrypové 
t'vrdosti 6 1-62 HRC při zachováni 
výjimečné pevnosti v rozsahu 
13,2-1 4,7 Nm) 

KITe 

povrchova úprava 
pískováním pro zvýše nf 
odolnosti 

titanová povrchová 
úprava pro zvýšení 
odolnosti vůči 
opotfeben1 

jádro hrotu je vyrobeno z oceli 
třídy S2 (dosahujevrypové 
tvrdosti 61-62 HRC při zachování 
výjimečné pevnosti v rozsahu 
13,2-14,7 Nm) 

t- r 
. , ~ 

Všechny hroty Fortum-KITO jsou vyrobeny z oceli nejvyšší 
třídy S2, přesně frézované a povrchově úpravené buďto 
vrstvou titanového povlaku nebo pískováním. 

balení 3ks 
obj .č. popis 

4741371 PZ 1x25mm 
4741372 PZ 2x25mm 
4741373 PZ 3x25mm 

10/50 . 

10/So • 

10/50 . 

bez DPH 

53.72 

53.72 

53.72 

SOPH 

65,-
65,-
65,-

• 
balení 2ks 

obj.I. popis bez DPH SOPH 

4741381 PZ 1x50mm 10/50 . 73.55 89,-
4741382 PZ 2x50mm 10/50 . 73,55 89,-
4741383 PZ 3x50mm 10/50 . 73.55 89,-



balení 3ks 

balení 2ks 

balení 2ks 

balení 3ks 

KIT0 

obj.č. ~is 

4741201 PH 1x25mm 
4741202 PH 2x25mm 
4741203 PH 3x25mm 

obj .č. popis 

4741211 PH 1x50mm 
4741212 PH 2x50mm 
4741213 PH 3x50mm 

obj.t. poe!s 

4741221 PH 1x90mm 
4741222 PH 2x90mm 
4741223 PH 3x90mm 

obj.t. P~)s 

4741103 3x25mm 
4741104 4x25mm 
4741105 5x25mm 
4741106 óx25mm 
4741107 7x25mm 
4741108 8x25mm 

bez DPH SOPH 

11v5oe 37.19 45,-
10/SOe 37.19 45,-
10/50. 37.19 45,-

bez DPH SOPH 

10/soe 45,45 55,-
1015oe 45,45 55,-

10/SOe 45,45 55,-

bez DPH 50PH 

1015oe 65,29 79,-
10/50. 65,29 79,-
10/soe 65,29 79,-

bez DPH SOPH 

10/50. 37.19 45,-
1Q/5oe 37.19 45,-
10/50. 37.19 45,-

10/SOe 37.19 45,-
10/50. 37,19 45,-

10/50 -48.76 59,-

balení 3ks 

balení 2ks 

■as 

balení 2ks 

■as 

balení 3ks 

■DB 

obj.č. popis 

4741301 PZ 1x25mm 
4741302 PZ 2x25mm 
4741303 PZ 3x25mm 

obj ,č. popis 

4741311 PZ 1x50mm 
4741312 PZ 2x50mm 
4741313 PZ 3x50mm 

obj,C. popi$ 

4741321 PZ 1x90mm 
4741322 PZ 2x90mm 
4741323 PZ 2x90mm 

obj.č. popis 

4741601 sa 1x25mm 
4741602 sa 2x25mm 

HROTY 

bez DPH 

1Q/5oe 37.19 

10/50 . 37,19 

1Q/5oe 37.19 

btz DPH 

10/SOe 45,45 

1015oe 45,45 

10/50. 45,45 

bt.z DPH 

10/soe 65,29 

10/soe 65,29 

10/SOe 65,29 

SOPH 

45,-
45,-
45,-

SOPH 

55,-
55,-

55 • • 

SOPH 

79,-
79,-
79,-

bez DPH S DPH 

1Q/5oe 37.19 45 ,· 
101soe 37,19 45,-
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HROTY 

obj.!. popi.s bez DPH SOPH 

4741405 T 5x25mm 10150 • 37,19 45,-
4741406 T6x25mm 101so e 37,19 45,-
4741407 T7x25mm 10/50e 37.19 45 -• 
4741408 T8x25mm 101so e 37,19 45 -

' 
4741409 T9x25mm 10150 • 37.19 45,-
4741410 T 10x25mm 10/50 • 37.19 45,-
4741415 T 15x25mm 10150 • 37.19 45,-
4741420 T20x25mm 10/50 • 37.19 45,-
4741425 T25x 25mm 10/50 • 37,19 45,-

balení 3ks 
4741427 T 27x25mm 101so e 37.19 45,-
4741430 T30x25mm 10/5oe 40,50 49,-
4741440 T 40x25mm 101so e 45,45 55,-
4741445 T45x25mm 101so e 53,72 65,-

obj.č. popis bez DPH SOPH 

4810480 TTa 5x25mm 10/30 . 27,27 33,-
4810481 TTa 6x25mm 10/30 . 27,27 33,-
4810482 TTa 7x25mm 10/30 . 27,27 33,-
4810483 TTa 8x25mm 10/30 . 27,27 33,-
4810484 TTa 9x25mm 10/30 . 27,27 33,-
4810485 TTa 10x25mm 10/30 . 27.27 33,-
4810486 TTa 15x25mm 10/30 . 27.27 33,-
4810488 TTa 25x25mm 10/30 . 27.27 33 -• 

volně po 1 ks 4810489 TTa 27x25mm 10/30 . 27.27 33,-

4810491 TTa 40x25mm 10/30 . 27,27 33 -
' 

4810492 TTa 45x25mm 10/30 . 27.27 33 -• 

obj.!. ~ bez OPH SOPH 

4741501 H 1,5x25mm 10150 • 37.19 45,-
4741502 H 2x25mm 10/50 . 37.19 45 -• 
4741503 H 2,5x25mm 10150 • 37.19 45,-
4741504 H 3x25mm 10150 • 37.19 45,-

balení 3ks 
4741505 H4x25mm 10/soe 37,19 45,-
4741506 H 6x25mm 10/50 . 37.19 45,-
4741507 H 5,5x25mm 10/50 . 37.19 45,-
4741508 H 6x25mm 10/50 • 37.19 45,-

obj .č. popis bez DPH SOPH 

4810400 HTa 1,5x25mm 10/30 . 27,27 33,-

4810401 HTa 2x25mm 10/30 . 27.27 33,-

4810402 HTa 2,Sx25mm 10/30 . 27.27 33 -
' 

4810403 HTa3x25mm 10/30 . 27.27 33,-

volně po 1 ks 
4810404 HTa4x25mm 10/30 . 27.27 33,-
4810405 HTa5x25mm 10/30 . 27.27 33 -• 

1108 4810406 HTa 5,5x25mm 10/30 . 27.27 33,-

4810407 HTa6x25mm 10/30 . 27,27 33,-
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balení 1ks 

volně po 1ks 

■US 

volně po 1ks 

volně po 1ks 

volně po 1ks 

■BH 

o~ _p!e[S 
4741607 7x48mm 

4741608 8x48mm 
4741610 10x48mm 

4741613 13x48mm 

obj.č. popis 

4810504 5/32"x25mm 
4810505 3/16"x25mm 

obj.č. popis 

4810510 TS 4x25mm 
4810511 TS 6x25mm 

obj.č. popis 

4810509 TW 4x25mm 

obj.č. popis 

4810512 SD 6x25mm 

bez DPH 

10/50 . 28.93 

10/50 . 30,58 

1ot5o e 32.23 

10/50 . 37.19 

bez DPH 

I 0/30 e 27. 27 

I 0/30 • 27, 27 

SOPH 

35,-

37,-
39,-

45,-

SOPH 

33 -
' 

33,-

bez DPH SOPH 

10/30 . 27,27 33,· 

10/30 . 27.27 33,-

bez DPH SOPH 

10/30 . 27.27 33,-

bezOPH S DPH 

10/30 . 27.27 33,-

11 hroty sada 2ks TORX s magnetickým kloboučkem 
U extra silný magnet v kloboučku udrží magnetický klobouček 

i velmi dlouh6 vruly bezpečni zakotveny se diky p6rku a magnetu 
v profilu h rotu, což dovoluje manipulaci pohybuje d le potřeby 
v různých směrech bez nutnosti v rut směrem k hlavě vrutu 
přidržovat- timje zvýšeno pohodlí a zpět 
a efektivita při práci 

•· 

ob.1L_ popis bez DPH SOPH 

■s□ 
4741487 T30x50mm 10/30 U.12 80,· 

4741489 T 40x50mm 10/30 70.25 85,-



a hroty sada 32ks 

a adaptéry sada 2ks 

obj.i:. 

4743500 

obf.č. 

4741523 

držák hrotu do vrtačky 

obj,č. 

4743010 

popis bu DPH SOPH 

(- ) 3-4-5-6mm, 3/10 533,06 645 ,-
PH 1-2-2-3, PZ 1-2-2-3, HEX 3-4-5-6mm, 

T 10-15-20-25-27-30-40 TTa 10-15-20-, 

25-27-30-40, magnetický držák hrot~ 

Flix-Clip 65mm, adaptér 1/4" 

popis bez DPH 

1/4" X 50mm, 1()/SO. 45,45 

1/4" šestihran na 1/4" čtyřhran 

popis bez DPH 

1/4"x60mm, 10/soe 78,51 

magnetický, nerez 

S DPH 

55,-

S OPH 

95,-

HROTY 

držák hrotú do vrtačky 
mechanismus funkce Fix-Clip pracuje 
tak, ie hrot je po lehkém zatlačení 
do držáku pevně zafixován a pro jeho 
vyjmuti je 1feba vnijšf prstenec nej prve 
zatlačit směrem k rukojeti a pot6 hrot 
vyjmout 

obj.i:. _9.:opi, 

4743101 1/4"x60mm, 111150 • 

Fix-Clip, magnetický 

bnDPH 

119,83 

SOPH 

145,-

a držák hrotú do vrtačky 
mechanismus funkce Quick-Lock pracuje tak. te hrot je po lehkém 
zatlačení do držáku pevně zafixován a pro j eho vyjmutí je třeba vnější 
prstenec nejpr ve zatlačit směrem od rukojeti a poté hrot vyjmout 

IIC!IS 
obj.i:. 

4743202 

it 

poe!_, 

1/4"x60mm, 111/50 

Quick-Lock, magnetický 

bez DPH 

144,63 

držák hrotú do vrtačky, nerez 

IISC!i obj .č. 

791001 
~is 

1/4"x60mm 
b9z DPH 

1015oe 42,98 

držák hrotu do vrtačky, nerez 

IISC!i obj ,č. 

791002 
eof!'iS 

1/4"x80-122mm 
bei DPH 

111150• 42.98 
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SDPH 

175,-

SOPH 

52,-

SOPH 

52 -• 



HROTY 

hroty, sada 98ks 

magnetický 
držák hrotů 

- hroty, sada 20ks 

I hroty, sada 33ks 

kromě slandardních hrotů sada obsahuje 
také škálu hrotO jejichž výskyt není tak častý 

~.č. 

8819649 
~s bez DPH S DPH 

79ks 25mm h rotů : 4/16 2v.21 275,-
1-13-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8mm, HEX 
1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8mm, HEX-Ta 
2·2,5·3·4·5·6, HEX 1/16"· 5/64"•3/32"-
7/64" -1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4 ", 
HEX-Ta 5/64" -3/32"-7/64"-1/8" -9/64" -
5/32", T 8-10-15-20-25-27-30-40-45, TTa 
8-10-15-20-25-27-30-35-40 TS 6-8-10 ' . 
TW 1-2-3, SQ 0-1-2-3, C 1-2-3, MS 5-6-8, 
SP 4-6-8-10. 17ks 75mm hrotů: 1-1 
5-6mm, PH 1-2, HEX 4-5-6, T 15-20-30, 
TS 6-8-10, SP 4-6-8-10 

klip pro zavěšení 
sady za opasek 

obj .č. ~ bez DPH SDPH 

8819640 I-) 3-4-5-6mm, 6/36 . 103,31 125,-

obj.,. 
8819641 

PH 1-2-3, PZ 1-2-3, HEX 4-5-6mm, 
T 10-15-20-25-30-40, 
magnetický držák hrotů z nerez oceli 

klip pro zavěšeni 
sady za opasek 

~is bez DPH SOPH 

1-13-4-5-6mm. PH 6/24 11>4.46 199,-
1-1-2-2-2-3-3 PZ 1-1-2-2-2-3-3 

' ' 
HEX 1 5-2-2 5-3-4-5-6mm . . ' 
TTa 10-15-20-25-27-30-40, 
magnetický držák hrotů z nerez oceli 
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I hroty, sada 51ks 

I hroty, sada 18ks 

široký výběr 
hrotů z CrMoV 
oceli 

Ill hroty, sada 26ks 
li b.tol' 

obj.é. 

8819642 

obj., . 

710011 

klip pro zavišení 
sady za opasek 

popis bez DPH S DPH 

l-13-4-5-5,5-6-6,5- 6/24 194,21 235,-
7mm, PH 0-0-1-1-1-2-2-2-3-3, 

PZ 0-0· 1 ·1· 1·2·2·2· 3·3, HEX 1,5·2· 
2,5-3-4-5-6mm, T 8-10-15-20-25-27-
30-40 TTa 8-10-15-20-25-27-30-40 . ' 
magnetický držák hrotů z nerez oceli 

I 
klip pro 
zavěšen1 
krabi čky 

za opasek 

plastová krabič,ka 
s rychlým otevíráním 

popis btz DPH S DPH 

1-14-5-6-7mm, 6/24 202.48 245,-
PH 1-2-3 PZ 1-2-3 HEX 4-5-6mm ---- · . -~~ ' 
T 10-15-20-25, magnetický držák hrotu 
z nerez oceli 

~.č. popis bez DPH SOPH 

8819620 I-I 4-5,5-7mm, 6/24 194,21 235,-
PH 0-1-2-3, PZ 1-2·3, HEX 3· 4•5-6mm, 
T 9-10-15-20-25-30, nástrčné hlavice 
6-7-8-9-l Omm, magnetický držák hrotů g hroty na sádrokarton, 2ks 

obj.f. 

65800 
popis 

PH 2x25mm 
btzOPH 

5/60 . 42,98 

SOPH 

52 -
' 



- klíče nástrčné do vrtačky, sada 6ks mosazné sedlo pod 
magnetem zamezuje 
zmagnetizování kliče 

obj.č. 

8819630 
popis bez DPH S DPH 

6-7- 8-10-12-13mm, 3/21 164.46 199,-
délka 65mm, uchycení do vrtačky nebo 

nástavce pomocí 1/4" šestihranu, 

si lný magnet 

- hlavice nástrčné do vrtačky, sada Sks 

obj.f. 

10213 
popis bHDPH 

5-5,5-6-7-8-10-11- r.-:ioe 12,13 

13mm, uchycení 1/4" šestihran 

SOPH 

88,-

adaptéry do vrtačky s otoč .úchytem 3ks 

IIEl obj .č. 

4742203 g adaptéry do vrtačky 

118 obj.č. 

32600 

popis 

1/4"-3/8"-1/2" 

p~pis 

1/4"-3/8"-1/2" 

díky otočnému 
úchytu lze adaptér 
při práci přidržet 

b1tz DPH 

r.'30 202,48 

bez DPH 

r.-:ioe 8a.o 

SOPH 

245,-

SOPH 

107-• 

HROTY 

I T-klíče TORX, sada 9ks 

li□ 

ergonomická rukojeť z PP plastu potaženi 
kvalitní protiskluzovou TPR pryff 

praktický 
plastový box 

obj.i. 

8819401 

ocelový dřík z jednoho kusu 
procházi celou rukojeti 

kvalitní CrV ocel 
tvrze ná po celé délce 

popis Mz DPH S DPH 

T 10-15- 20x100mm, 5/20 528.93 640,-
T 25-27-30-40x150mm, T 45-50x200mm 

IT-klíče IMBUS, sada 9ks 

li□ 

ergonomická rukojeť z PP plastu potažena 
kvalitn, protiskluzovou TPR pry!l 

praktický 
plastový box 

obj.č. 

8819301 

ocelový dřík z jednoho kus u 
prochází celou rukojetí 

zakončení kuličkou 
pro práci pod úhlem 
až 30° 

kvalitní CrV oce l 
tvrze ná po celé délce 

popis 
H 2-2,5-3-4-5-6-

7- 8-lOmm 

bez DPH 

528,93 
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SOPH 

640,-



,v 

L-KLICE 

L-klíče, sada 9ks 

I 

■□ 

- L-klíče, sada 9ks 

zakončenívetvaru 
kuličky pro práci pod 
úhlem až 30° 

li□ 

li□ 

tělo ze speciální oceli 52 
vykalené na tvrdost HRC 60-62 sady klíčů 

TORX nabízíme 
ve zkrácené 

zakončení ve tvaru 
kuličky pro práci pod 
úhlem až 30° 

a prodloužené verzi 

L-tvar klíte pro 
maxim.Alnl vyufilf 
vynaložené síly 

I 
~ l 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

4710300 T 10-15-20-25-27- S/10 421.49 510,-
30-40-45-SOmm 

obj.č. ~ bez DPH S DPH 

4710200 TTa 10-15-20-25- 3/12 S28.93 640,-

obj.t. 

6609 

27-30-40-45-50mm, vrtané na obou 

koncích 

prodloužen6 verze 
klíčů vhodná pro 
práci na méně 
přístupných místech 

praktický plastový 
držiks přehledným 
značením velikosti 

popl.s bez DPH 

s kuličkou, sno 164.46 

SOPH 

199 -• 
H 15-2-25-3-4- 5-6-8-10mm . ' ' 

o~ popis bez DPH SOPH 

235,-8819312 s kuličkou, 6/24 194.21 

H 15-2-25-3-4-5-6-8-10mm . ' 

Absolutní pohodlí. 
Kvalitu přirozeně očekáváte. lmbusové a torxové 
L-klíče Fortum jsou proto vyrobeny z oceli třídy 

S2, vykalené na tvrdost HRC 60-62. My Vás však 
opět chceme překvapit. Vyzkoušejte náš jedinečný 

držák, který jedním pohybem proměníte na pevnou 
a praktickou rukojeť. 

■□ 

ll□m 

obj.l-. 

4710100 

L-tvar klíčů pro 
maximální využití 
vynaložené síly 

obj.ě. 

6601 

popis bu: DPH 

H 1 5-2-2 5-3-4-5- S/IO 400.83 
' ~·--

6-8-lOmm 

SOPH 

485,-

kvalitnfCrV ocel 
tvrzená po celé délce 

popis bez DPH S DPH 

T 10-15-20-25-27- 10160 164.46 199,-
30-40-45-50, vrtané na kratší straně 

o~.ě. popis bez DPH S DPH 

8819412 T 10-15-20-25-27- 6124 194.21 235,-

30-40-45-50, vrtané na kratší straně 
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a L-klíče IMBUS, sada 9ks 

□ 
obj.t. 

66000 

a L-klíče IMBUS, sada 9ks 

□ 
obj.f. 

66001 

popis bez DPH S DPH 

krátké, s12oe 90.oa 109,-

H 1 5-2-2 5-3 -4-5-6-8-10mm s kuličkou . . ' 

popis bH DPH 

H 1,5-2-2,5-3-4-5- S/l1le 114,05 

6-8-1 0mm, s kuličkou 

SOPH 

138,-

L-klíče IMBUS prodloužené barevné, sada 9ks 

li□ 
obj,č. 

8819315 

a L-klíče IMBUS, sada 8ks 

li□ 
L-klíče IMBUS 

□ 

obf. t. 

6617 

6612 

barevné rozlišeni 
jednotlivých velikosti 
šetři čas pli hledání 
správn6ho rozměru 

popis bez DPH 

s kuličkou, 3/6 388,'3 

H 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm 

popis bez DPH 

H 2-2,5-3-4-5-6-8- !;13oe 94,21 

10mmv plast . krabičce 

popis 

H 2-2 5-3-4-5-6-, ' 
8-10mm 

bex DPH 

ID1ooe 21.21 

H 2-2,5-3-4-5-6-8- s12oe 78.51 

10-12-14mm 

SOPH 

470,-

SOPH 

114,-

SOPH 

33,-

95 ,-

a L- klíče TORX, sada 9ks 

□m 

~.i. 

66010 

a L-klíče TORX, sada 9ks 

,v 

L-KLICE 

~s bezOPH 

krátké, !;ll1le 90.08 

T 10-15-20-25-27-30-40- 45-50 
' 

vrtané na kratší stra ně 

SOPH 

109 -• 

□m 

obj.t. _pyis bez DPH 

66011 T 10-15-20-25-27- s12oe 114,05 

30-40-45-50 
' 

SOPH 

138,-

a klíče IMBUS, sada 7ks 

[l] 

při odběru nad 9 kusů, 
praktic:ký prodejní obal 
zdarma 

□ 

obj.~ 

66006 

a klíče TORX, sada 8ks 

při odběru nad 9 kusů, 
praktický prodejní obal 
zdarma 

□ 
obj.l. 

66016 

vr tané na kratší straně 

popis bez DPH S DPH 

1,5-2-2,5-3-4-5- 9f5•· 85,95 104,-
6mm, s kuličkou, mix barev: zelená, 

modrá, červená, skládací rukojeť 

s karabinou 

popis ~z DPH 

T 6-7-8-9-10-15-20- 91s,e 85,95 

SOPH 

104 -• 
25, mix bar ev: zelená, modrá, červená, 

skládací rukojeť s karabinou 
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■ PROFESIONAL NářadíFortum 
FORTUM vyrábí renomo-

vaný výrobce 
nářadí špičkové kvality s dlouholetou 
zkušeností. Srdcem těchto výrobků pro 
profesionály jsou prvotřídní materiály 
zpracované nejmodernějšími technolo
giemi. Veškeré komponenty podstupují 
několikanásobné náročné zátěžové testy 
- výsledkem je nářadí spolehlivé 
v jakýchkoli podmínkách. 

O Do ruky dostáváte nářadí s d lou
hou životností, maximální funkč

ností a vynikající ergonomií - a vždy 
něco navíc ... 

• koncept .. nezničitelné ráčny" 
• extra široký záběr velikostí nástrč
ných hlavic v sadách 
• široký výběr sad nářadí z řady Mecha
nic a lndustrial pro použití v průmyslové 
sféře, montážní výrobě a servisních 
dílnách 
... a mnoho dalšího! 

STRANA 224 

■ ŘEMESLO 
-Siroká nabídka 
mu ltifunkčních EXTOL PREMIUM 
i specializovaných 

sad nástrčných klíčů zaručí, že si 
vybere o pravd u každý. 

Složení sad jsme navrhli a konzul
tovali se specialisty ve svém oboru 

a tak nepřekvapí, že téměř každá sada 
má nějaká vylepšení, která Vás 
příjemně překvapí a při práci potěší. 



,tm:m.-:, 
Kované na míru. 

Fortum Vám přináší dvě typové řady sad, tak aby co 
nejlépe odpovídaly charakteru Vaší práce. Sady 

Mechanic a lndustrial se neliší kvalitou, ta 
zůstává špičková - mění se konstrukce 

jednotlivých komponentů, složení 
a provedení kufrů . 

.. Nezničitelná ráčna.'' 
Ráčna je technicky nejnáročnější 
a nejnamáhanější součást sad nářadí, 
a jakkoli kvalitní ji vyrobíme, vždy existuje 
možnost, že se nadměrným zatížením 
poškodí. S naším systémem „nezničitelné 
ráčny" Vám můžeme garantovat, že unavenému 
dílu Vaší oblíbené ráčny vždy vrátíme čerstvou 
sílu - ať už zdarma v rámci záruky, anebo mimo 
záruku za zlomek původní ceny. 

[Tento systém používají ráčny lndustrial i Mecha nic.) 

ráčna Mechanic ráčna lndustrial 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

Precizně vybroušených 72 zubu z oceli S2, výjimečná citlivost 
kroku a tvarovaná rukojeť umožní přesnou a snadnou práci 
v každém prostoru. 

Maximálně funkčn í konstrukce, prodloužená rukojeť a masiv
ně provedený 48zubý mechanismus z oceli S2 - tato ráčna je 
určena pro plné nasazení síly. 

ráčna lndustrial 

' S přepínaci páčkou a vyhazovačem. I 
obj.č. popis bex DPH SOPH 

ráčna Mechanic 

---• J> .._--

S pfepínad páčkou a vyhazovačem. 

obj .č. _poe!_a 

4700111 1/4", 
L 145mm, 48zubu 

SOPH 

510 • • 

4700101 1/4"', 5/10 384.30 465 · • 4700112 3/8", 5/10 479.34 580 · 
' 

L 146mm, 48 zubů L 193mm, 72 zubú 
4700103 112··, 5/10 545,45 660,- li L 275mm, 48 zubů 

4700113 1/2", 5/10 619,83 750,-
L 253mm, 72 zubů 

STRANA225 
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I ráčna tvarovaná, 45 zubů 
tlačítko pro 
rychle uvolněni 
nástrčného klíče 

li 

spolehtiv6 tělo 
z tvrzené CrV oceli 

precizní mechani smus s 45 odolnými 
zuby a citlivostí kroku 8° pro velmi 
náročnou práci 

ergonomicka rukojeť 
z ABS plastu mikčená 
protiskluzovou TPR gumou 

ij 
s přeplnací páčkou a vyhazovačem 
obj±_ ~ 

8816454 1/4·, L 153mm 
8816455 3/8", L 208mm 
8816456 1/2", L253mm 

bez DPH 

S/10 202,48 

5/lS 268.60 

S/10 309.'2 

SDPH 

245 • ' 
325,-
375,· 

I ráčna tvarovaná, 72 zubil 

s přepínací páčkou a vyhazovačem 
obj.t. popis btz DPH S DPH 

8816408 1/4· , S/10 227,27 275,· 
L 150mm, kovové tělo potažené plastem 

li 8816410 1/2", S/10 351.24 425,• 
L 250mm, kovové tělo potažené plastem 

- ráčna, 45 zubil 

S přepínací pftčkou a vyhazovačem. 

obj.C. popis bez DPH SDPH 

6531 1/4·, L 155mm 5120 280,99 340,· 

li 6532 3/8", L 210mm 
6533 1/2", L 265mm 

5/lO 314,05 380,· 
6/12 438,02 530,· I ráčna s prodlouženou rukojetí, 24 zubů 

1111 
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I ráčna teleskopická, 45 zubů 

D 

li 

teleskopická rukojeť u možňuje 
prodloužení celkové délky ráčny, tím se 
zmenšuje síla potřebná k povolení nebo 
utažení šroubú a matic 

S přepínaci páčkou a vyhazovačem. 
~.č. ~f?iS bez DPH 

8816420 1/2", L 290-430mm 3112 491.74 

I ráčna, 45 zubil 

li 

t .-:·---

S přepínací páčkou a vyhazovačem. 
obj.t . popis 
64031 1/4·, L 153mm 
64033 1/2", L 260mm 

btzDPH 

S/20 144,63 

S/20 210,74 

I ráčna tvarová kloubová, 48 zubů 

li 
profesionální ráčna 
s plepfnacl páčkou 
a vyhazovačem 

48 zubů s citlivostí 
kroku 7,5° 

tvarované tělo 
umoiňuje snazší 
práci ve strsninim 
prostoru 

kloubová hlava ráčny 
s možnos tí aretace 
pod libovolným 
úhlem 0-360° 

S přepínací pičkou a vyhazovačem. 

obj .č. pof?i& 

8816421 1/4", L 180mm 
8816423 1/2", L310mm 

S přepínací páčkou a vyhazovačem. 

bez DPH 

3/10 446,28 

3/10 545,45 

SDPH 

595,· 

lg 

I 
SOPH 

175,· 
255,• 

SDPH 

540,· 
660,· 

obj.t . popis bHDPH SOPH 

4700301 3/4", L 500mm 3/5 1479,34 1 790,· 



adaptér momentový digitální 
LCD di s plej 

vypnutí 
po 3min. 
neči nnosti 

10 režim6 
nastaven1 

zvuková 
signalizac,e 

bate r ie: 3V typ 
CR2032 

obj.č. 

8825300 

rotace plastov6ho lila 
v rozsahu 240° usnadňuje 

čtení údajů z dis pleje 

popis bez DPH S DPH 

1/2", 20-200Nm, 3/6 e 111s,10 1 350,-
s redukó na čtyřhran 1/4" a 3/8", 
přesnost±3,0%, rozUšení0,1Nm, možnost 
výběru jednotek: N-m, kg-cm, kg-m, in-lb, ft-lb 

klí č momentový se stupnicí, 48 zubu 

zimek rukojeti bráni náhodné 
změně hodnoty kroutíclho momentu 

s na dné nastaveni 
kroutícího momentu 
díky spolehlivá 
otočné části rukojeti 

4700211 
Každý kus obsahuj! 

popis 

1/4", 

spolehlivái a pevn6 
konstrukce 

-
btz DPH S DPH 

3/6 1 942.15 2 350,-
5-25Nm, L 323mm 

li 
ovělitelný kalibrační 

cerifikát a pevné 
ochranné pouzdro. 

4700213 1/2", 3/6 . 2355.37 2 850,-
40-200Nm, L 517mm 

I I I V I 
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I klíč momentový 

nastaven1 krouticího 
momentu pomocí 
otočn6 r ukoje ti 

li 
- klíč momentový 

• 

li 

obj.l:. 

910182 
popis 

1/4", 
5-25Nm, L 240mm 

t>.:z DPH 

3/10. 652.8' 

nastavení kroutícího 
momentu pomocí 
otočné rukojeti 

obj.l:. popis Mz DPH 

910184 1/2", '112• 735.54 

28-210Nm, L460mm 

STRANA 227 

SDPH 

790,-

SOPH 

890,-
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I hlavice nástrčné, sada 60ks 

01/4 " 

~ t:==:C1 ~c~~E)) 48 zubů 

150mm L:=J=:cm14, 
ru 
I I O> 

4- 5- 5,5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14mm 

50mm 

0 1/ 2 " 

@?;i::1 ==::i1Cc5~>~) 72 zubů ru , o-,,-, 2-, 3-14-15-16-1 7-
, s-, 9-21-22-24-27-30-32-34mm 

(::( @ 16mm, 21mm 

'I -.-j - ~ai= 125mm 

150mm [I Jl==::::::======DlOJ 
~c:@ 

250mm 
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.1/4 " 
L 25mm 

IC I 9 
i:. EB 

I @ @ 
{ B 1@ 
t H I @ 

4-5,5-7mm 
PHl -2 
PZl-2 

3-4-5-6mm 
T 8-10-15-20-25-27-30 

Fortum Mechanic. 
Fortum Mecha nic jsou sady pro profesionální pou

žití v montážní výrobě a servisních dílnách. Tomu je 
plně přizpůsobené složení jednotlivých typu i vysoká 

odolnost materiálu. V sadách Fortum Mecha nic je 
výjimečná ergonomicky tvarovaná ráčna, vykovaná 
z jednoho kusu prvotřídní oceli 61 CrV5 a vybavená 

72cementovanými zuby z oceli S2, díky nimž umož
ňuje práci už při vychýlení o 5°. Její prohnutý tvar 

zajišťuje optimální úchop a ochranu ruky při práci ve 
stísněném prostoru motoru apod. 

Absolutní dílna. 
Odleh č ený kufr z odolného plastu, s víkem opatřeným ochrannou 

EVA pěnou s p řehle dným vyobrazením všech dílu a vyjímatelná sa
monosná BMC kazeta pro snadné a pr aktické za řazení do nářaďové 

skříně Vaší dílny. 

I hlavice nástrčné prodloužené, sada 20ks 

01/4 " 

I f 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12mm 

0 1/ 2 " 

( ( ~ 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm 



a hlavice nástrčné, sada 27ks 

O 1/2" 

@§)t:=::Il:]c:::>~) 72 zubů 

@ c~o 350mm ru 8-9-10-11-12-13-14-1 5-16-17-18-
~ ----19-21-22-24-27-30-32-34mm 

§ D 16mm,21mm 

{ I Ol 

tJ 
čfQ) 

r.::@=iJ 

13> 

125mm 

250mm 

obj.é. popis 

-■~ 4700014 1/2" 
bez DPH SOPH 

3/se 2355.37 2 850,-a hlavice nástrčné a zástrčné TORX, sada 32ks 

O 1/4 " 
ru 
L38mm 

E4-5-6-8-1 O 

LJJ=lCI@ T6-8-10-15-20-25-27-30-40 

01/ 2 " 

ru 
( ! 
L55mm 

QJ=,c@ 
L 100mm 

' 
07 1;;:, @ 

00 
■mm□ 

E12-14-18-20 -24 

E12-1 4-18 

T40-45-50-55-60 

T40-45-50-55-60 

obj.l:. popis 

4700020 1/4", 1/2" 
bez DPH S DPH 

3/Se 1561.98 1 890,-

I I I V I 
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hlavice nástrčné a zástrčné, sada 45ks 

O 1/4 " 

~ r c:::>o 48 zubů 

( J I Ml 150mm 

ru 4-5-5,5-6-7-8-9- 10-
11 -12-13-14mm 

( ! t 6-7-8-10-13mm 

ru E4-5-6-8 

I I Cli 50mm 

L38mm 
J=t C I 6 4•5,5~ 7mm 
tj:, EE) PHl-2 
EG,> @ PZ l-2 

I I Cli 150mm 

~~ 
t: B I @ 3-4-5-6mm 
E"r::, @T 8-10-15-20-25 -27-30 

c::=c□□ 
--~= obj.é. popis 

4700013 1/4" 
bez DPH S DPH 

3/Se 1528,93 1 850,• a hlavice nástrčné MULTI-LOCK, sada 19ks 

il 

Profil Fortum Muttil ockrw, charakteristický dvanácti oblými vnitřními výstupky, je možné 
použit téměř na všechny 2námé typy šroubů. V porovnáni s konvenčnimi hlavicemi se snadněji 
nasazuje, umožňuje uchopit i silně poškozené matice a zamezuje vzpříčení matic. 

01/4 " 
@§li==::(c:::>§)) 

( ::=i I Ml 

48zubů 

150mm 

ru 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14mm 

15/32" - 3/16" -9t3r-st16 .. -11132" 
-3/8" • 7/16" • 15/32"-1/2" -9/16"1 

(ES-6-8-10-12-14-16-181 

I I tE 

I I Cli 

~ 

llCI§ = =l~C:==::m•I 
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50 mm 

150mm 

116mm 



, , , v , 

DILENSKE NARADI 

fortum 
Fortum lndustrial. 
Pro extrémní zatížení v průmyslové sféře jsou 
speciálně navržené sady Fortum lndustrial. Také 

u těchto sad jsou všechny komponenty vyrobeny 
ze špičkové oceli 61 CrV5 se zvláštním vytvrzením 
exponovaných částí. Klíčovým komponentem 
je však opět masivní ráčna: ta je u sad Fortum 
lndustrial charakteristická 
48cementovanými zuby 
z oceli S2 a prodlouženou 

rukojetí, která umožňuje 
ještě lepší využití 
Vaší síly při těžkém 

, 

nasazeni. 

Absolutní výdrž. 
Sady Fortu m lndustrial jsou p řísně 

zaměřené na odolnos t a účelnost. 
Tomu odpovídá nejen jejich 
maximálně praktické složení, 
ale i odolné kovové kazety, 
při pravenými vydržet 
opravdovou dři nu. 

•• 

I hlavice nástrčné, :ada 29ks 

0 1/2" 
@§) [ C>) 48zubú 

CTI s-9-10-11-,2-13-14-1 s-16-17-
1s-19-21-22-24-27-3o-32-34mm 

( ( I 

I I [I] 

I I tm 

10 -1 3-17mm 

16mm, 21mm 

125mm 

250mm 

obj.l. popis 

4700001 1/2" 

STRANA 230 

bu: OPH S DPH 

3/S e 2140.50 2 590,• 

Kazety lndustrial 
jsou opatřeny kvalitními zámky a povrchovou 

úpravou Wrinkle Surface. 

n hlavice nástrčné, sada 50ks 

01/4 " 
~ t==(3[ c::::>§):) 48zubú 

150mm ( :::::JI==---• .. 

CTI 
I I Cil 

1 I 
c:®JlčtQJ 

.1/4 " 
L 2Smm 
I I ř: I 8 
I I» EB 
A.i$> @ 
H < 1@ 

4- 5- 5,5- 6-7-8 -9-10-
11-12-13-1 4mm 

50mm 

[JJ 150mm 

4-5.Smm 
PH1-2 

3-4-S-6mm 
T 20-25-27-30 

01/ 2 " 
~ t:• ==rCc5~>)) 48 zubú 

CTI 10 -1 1-12-13-14-16-17-19-
22-24-27- 30-32mm 

§ 
I I 

~ 
[I] 

16mm, 21mm 

125mm 

I I rn 250mm 

~Q(Q) 

obj.l. popis bu: DPH S DPH 

4700002 1/4", 1/2" 3/S e 2603.31 3150,-



hlavice nástrčné a zástrčné, sada 31 ks 

01/4 " 

rn 
í I tJJ 

I i 

L 38mm 
§ c 19 
Cl>+ EB 
c:;, . ,i) 
El< ,.~ 

48 zubO 

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-1 0-
11- 12-13-14mm 

[JJ 

50mm 

150mm 

100mm 

4- 5,Smm 
PHl-2 

3-4-5-6mm 
T 20-25-27-30 

obj.č . popis 

4700003 1/4" a hlavice zástrčné lmbusové, sada 18ks 

01/4" 
L 38mm 

I cf< • ·~ 

01/2" 
LSSmm 

2-2,5-3-4-5-6mml O• I@ 

L 100mm 

bez DPH SOPH 

3/5 . 1231.40 1 490,-

6-7-8-10-12-14mm 

@ 5-6-7-8-10-12mm 

obj.l:. popis bez DPH S DPH 

4700008 1/4", 1/2" 3/Se 1 214.88 1 470,-

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

a hlavice nástrčné, sada 1 Sks 

o 1" 

550mm 

rn 36-41-46-50-55-60-65-70-75-80mm 

I I [JIJ 

I I [JIJ 

obj.č. 

200mm 

400mm 

t-11··• F3/4" 

popis 

4704012 1/4", 1/2" 
bez DPH S DPH 

V3e 9909.09 11 990,-a násob ič momentu, sada Sks 
usnadňuje uvolňováni 
zkorodovaných 
šroubových spojů a silně 
utafených iroubů 

slouží k vyvin utí 
velkého kroutícího 
momentu pomoci 
malé ruční síly 

obj.C. po pi$ 

4704021 1/2"F x 3/4"M, 
bo> DPH S DPH 

2/4 e 7595.04 9190,-
max. výstupní kroutící moment 1500Nm, 

max. vstupní kroutící moment 231Nm, 
převodový poměr 1:ó,5, vstup 1/2'', 
výstup 3/4", hmotnost sady 6,2kg 
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I hlavice nástrčné, sada 172ks 

0 1/ 2 " 
@ c=c:21, e 112·· 45 zubů 

CD o 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-24-2 7-30-32mm 

( 00 
(D O 
~ I I 0) 

§ ti o 
~ 

o 
Q3/8" 

CD o 
( 00 
CD o 
~ I I 0) 

§ ti o 
c:@KII 

o 
01/4" 
@ ==c:::~>~B 

16-17-18-19-22mm 

E20-24 

125-250mm 

16-21mm 

112· 

8mm I o 1/2" 

31a- 45tubů 
10-11 -12-13-14-

15-16-17-18-19mm 

10-11 -12-13-14-15mm 

El 0-11 · 12-14-16-18 

150mm 

16mm 

3/8" 

114· I o 3/8" 

114· 45tubů 

CD o 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9 
10-11-12-13-14mm 

( 0 O 4-5-6-7-8-9-lOmm 

CD o 
[I I I 01 

E4-5-6-7-8 

50-lOOmm 

1/4" 

1/4" 

150mm 

1/4" 

.1/4" 
L25mm 

iC I 8 
■ » EB 

SL6-6,5-6,5-7mm 
PH0-1-2-3 
PZ0-1-2-3 

Tl 0-15-20-25-27-30 
SQ1 -2-3mm 

c i :s.> @ 
@ 
@ 

eamm 
L 30mm 
t iC I 8 Sl8•10· 12mm 

i:» EI, PH3-4 
I i :» @ PZ3-4 

@ T40-45-50-55-60-70 
@ TTa 40-45-50-55-60-70 
@ HEX7-8-10-12-14mm 

01/4" 
L38mm 

I C I 
I» 

• i s,. 

e 
EB 
@ 

S4-5,5-6,5-7mm 
PHl-2 
PZl-2 

@ TS-9-10-15-20-25-27-30 
@TTaS-9-10-15-20-25-27-30 
@ HEX3-4-5-6mm 



I hlavice nástrčné, sada 108ks 

široká nabídka 
nejpoužívanějších 
kl ičU a hrotů včetně 
vnitřních TORX 
nástrčných kllčů 

01/4" 
~ 1/4" 45 zubů 
r -,._, 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 
LI-I 10-11-12-13-14mm 
CD E4-5-6-7-8 

L 6-7-8-9-10-11 -12-13mm 
I r,__.,,cm- 50-1 oomm 

~ Iks a:o ==lÓt==:nn Iks 

150mm 

01/4" 
L38mm 
I l::J C I 8 4•5.5•6 ,Smm 
I § » EB PH l -2 
! § .,,. @ PZ l -2 
I EH 1 •:j) 3-4-5-6mm 
~ @ TB-10-15-20-25-27-30 

0 1/2" 
~ ~ 1/2" 45zubů 
[] 

10-11-12-13-14-15-16-17-1 8-19 

( 
co 
at 
í j [:oJ 

20-21-2 2-24-27-30-32mm 
14-15-17-19-22mm 

El0-11- 12-14-16-18-20-24 
16-21mm 

125-250mm 

~OI 1/2"-3/8" 

r-i:s-2,0-2,5mm 

~ Iks 

CD 8mm 

eamm 
L30mm 

je I 8 
I» EB 
i §1, @ 

@ 
@ 

8-10-12mm 
PH3-4 
PZ3-4 

7-8-10-12-14mm 
T40-45-50-55-60 

□□ ~=~c 
li■-- ..c•6b=-,5f."'l2.~8---"'p•'!'P''č·•~=------"'••ccz..c0c.cPH'---c....,=,SccOP'-"-H llíl llíil 1/4", 1/2" 3/6 . 2024,79 2 450,-

I I I V I 
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I hlavice nástrčné, sada 94ks 

díky pestr6mu s lofe ni 
sady z nejpoužívanějších 

rozměrů ořechů a hrotů je 
sada uži tečný pomocník do 
jakékoli dílny 

jednotliv6 fásti 
vyrobeny z kvalitních 
ocelí S2 a CrV 

0 1/4" 

~ 
rti 
( 

1/4" 45 zubů 
4-4,5-5-5, 5-6-7-8-9-

10-11- 12-13-14mm 

6-7-8-9-10-11-12-13mm 

I ~ t'OJ 50-l OOmm 

c:tr~ lks a:::ct ~~1==11 lk$ 

Cl 
150mm 

1/4" • lks 

LJ W.Um'ff/4'ff//ffff4::tt 1 ks 

~ lks 

0 1/4" 

4-5,5-6,5mm 
PH1-2 
PZl -2 

3-4-5-6mm 
T 8-10-15-20-25-30 

obj.č. 

6525 

01/2" -
~ 1/2" 45 zubů 
([l 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-21-22-23-24-27-30-32mm 
(__ [ 14-15-17-19mm 

§ I 16-21mm 

f J rn 125-250mm 
::":IQ) 1/2"-3/8" 

r-i:s-2,0-2,5mm 

eamm 
e 

L3 
HCI 
H» 
I I# 

EB 
@ 
@ 
@ 

popis 

1/4", 1/2" 

C.(~ li 
::II 

lks 

8mm 

8-10-12mm 
PH3-4 
PZ3-4 

8-10-12-14mm 
T40-45-50-55 

bez DPH S DPH 21,. 1892,56 2 290,-

I hlavice nástrčné, sada 94ks 

01/4" 

~ 
rn 

1/4" 45 zubů 
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14mm 

( 
6-7-8-9-1 0-11-12-13mm 

l , D: 50-lOOmm 

~ lks a:11 ==la~=::oo l ks 

Cl 
I I 
~ 

01/4" 
L38mm 

CJ=lc I 8 
I § » EB 
I f=i e-:> @ 
CD· 1@ 
I cn-, @ 

150mm 
1/4"- l ks 

lks 

lks 

4-5,5-6,5mm 
PHl-2 
PZl-2 

3-4-5-6mm 
T 8-10-15-20-25 -30 

• 
-+♦• 
CrV 1/4" 1/2" o obj.i:. 

918094 

O 1/2" -
~) 1 /2"45zubů 
(1_j 10-11-12-13-14-15-16-1 7-18-19-

20-21-22-23-24-27-30-32mm 

: © 
§_ f 
;1 _,lJ!l 

::t:Q) 1/2"-3/8" 

Í1'.Š-2,0-2,5mm 

eamm 
L30mm 

i< ' e 
i» EB 
j@, @ 

b H ' @ 
@ 

popis 

1/4" a 1/2" 

14-15-17-19mm 

16-21mm 

125-250mm 

elit:: I lks 

8mm 

8-10-12mm 
PH3-4 
PZ3-4 

8 -10-12-14mm 
T40-45-50-55 

bez DPH SOPH 

3/6. 1314,05 1 590,-
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I hlavice nástrčné, sada 75ks 

01/4 " 
~ 1/4" 45zubů 

l D 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-lJmm 

I I p; 75mm 

,., --) ..... - l ks 

o l ks 

li 3ks 

. 1/4" 
l25mm 
t iZ i 8 3-4-4,5-5-6-6,5-7mm 

i » EI, PH0-1-2-3 
i e> ~ PZ0-1-2-3 
li @ H2-3-4-5-5,5-6mm 

@ TB-9-10-15-20-25-27-30-40 
li @ SQl-2-3 

CD 
=c::=c□ 

-
0 1/ 2" 
~ 1/2"45zubů 
rr, 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 
U. I 20-21-22-23-24- 27-30-32mm 

§ i 16-21mm 

I I [JE 125mm 

LI _,! _____ ~Cli 250mm 

~ lks C{~ L lks 

- - IIJIIII ~-~ =•6bj~5·.č=2· ,--~p=op=i•~-------'b=ez~Oc..Pc..H _=S=OP=H 
--- 1/4·, 1/2" 21,e 1396,49 1 690,-

kovový kuflfk 
I hlavice nástrčné~~ada 65ks 

~----1----.F 

0 1/4" 
@.:,::, =:c• ::=2□• 
CD O 
CD O 
I j 01 

.....-=i:Al-== .,_ u .. 

~ 
~ 
o 

L38mm 
I §c 
I c:J » 

e 
EB 

114" 45T 
4-4,5-5-5,5-6-7-8 -9 

10-11-12-llmm 

E4-5-6-7-8-10 

50mm 

114" 

114· 

150mm 

1.5-2-2.5mm 

4-5,5-7mm 

PH1 ·2-3 

I C::B 1 @ 3-4-5-6mm 

Lg, i @ T8-10-15-20-25-27-30-40 

=c::=□c 

O 1/2" 

@ c:::=cc~~JlB 1/2" 45T 

CD O 14-15-16-17-18-19-20-21 
22-23-24-27-30-32mm 

I i 01 125-250mm 

16-21mm 

112· 

® 112· I o 3/8" 

li ml m ~ -"'~bj",'~č"-18~3~7~0~~"!%""i~;...., -1/~2~" ----2/-,-. -'b=;;~:ic..: c..~~1~8,"~,"~"'-.~ 

STRANA 234 

- hlavice nástrčné, sada 24ks 

0 1/2" 

o 

CD O 
i ol 

1/2" 45 T 

10-11 -12-13-14-15-16 
17-18-19-20-21-22 

23-24-27-30-32mm 

125-250mm 

--~ obj.č. popis 

8818365 1/2" I hlavice nástrčné, sada 21ks 

-

0 1/2" 

@ (11lllli») 1/ 2" 45 zubů 
10-11-12-13-14-15-16-17-18 

19-21 -22-24-27-30-32mm 

75mm 

--~ obj.č. 

6523 

I ... 1 --

=~ I 
::::ro1 

popis 

112· 

kovový kufřík 

21mm 

112· 

® 112· I o 3/8" 

bez DPH S DPH 

2/4e I 057,85 1 280,• 

___JJI) 12 5 mm 

Iks 

Iks 

bHDPH SOPH 

use 983.47 1 190,-



I hlavice nástrčné, sada 21 ks 

01/2" 

o 1/2" 45T 

,-----r----. o 10-11- 12-13-14-15-16-17- 18 -
L...1-' 19-21-22-24-27-30-32mm 

I 01 75-125mm 

c:@8l 

~ 

obj.é. popis 

65231 1/2" 

R hlavice nástrčné, sada 57ks 

01/4" 
~! l # il 

CD O 
( ©O 
CD O 
LJ __ _,_j ,.,OJ 

1a::1 =íÓl==11 

~ 

1/4" 45T 
4-4.5-5- 5.5-6-7-8-9-

10-11- 12-13-14mm 

6-7-8 -9-10-
11-12-llmm 

E4-5-6-7-8 

50-lOOmm 

114" 

114" 

1,5-2-2.Smm 

150mm 

L38mm 
~r I 

Fl» 
Cl» 
cf< 
é< I 

1/2" 

I I I V I 
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I hlavice nástrčné, sada 32ks 

01/4" 
@--.::tíííííífi 

(U 

C f 

114" 45 zubů 

4-4,5-5-5.5-6-7-8-9 
10-11 -12-13-14mm 

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 
10-11 -12-13-14mm [ a: 

t .... r ----~Cll-

50mm 

100mm 

® 1/2" I O 3/8" ==!Di==::,:, 
lks 

lks C((t71 Iks 

bez DPH SOPH 

21se 776,86 940,-

e 4-5-5.5-6mm 

EB PHl-2-3 

@ PZl-2-3 

(j) 3-4-5-6mm 

@ T8-9-10-15-20-25-27-30 

obj.é. popis 

881831 O 1/4" 

I hlavice nástrčné, sada 45ks 

kovový kufřík 

01/4" 
•B 114" 45 T 

4-5-6-7-8-9-10 
11 -12-13-14mm 

I 01 

6-7-8-10 
11-1 2-13mm .1/4" 

=·· ====)[j!==· i 
~ 
~,_.. 
( o o 

=::=□□ 
■-~= 

50-l OOmm 
L25mm 

114" 

1/4" 

150mm 

114" 

obj.l. popis 

8818360 1/4" 

c 

i 
C i 

e 
EB 
@ 
@ 

bez DPH SOPH 

3110• 739,67 895,-

4-5.5-7mm 

PHl -2-3 

1.5-2-2,5-3-4- 5-6mm 

TI0-15-20-25-27-30-40 

bez DPH SOPH 

3/Se 603.31 730 -
' 

STRANA 235 
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hlavice nástrčné, sada 30ks 
v kovovém kufříku 

01/4" 
(@ ,:se 1/4" 45T 

rn o 4-5-5.5-6-7-8 L 38mm 
9-10 -11-12-13-14mm ~~ t e 4-5,5-7mm 

I I I 01 50-lOOmm t=l » EB PH1-PH2- PH3 

I• [j .. 1/4" Cl» @ PZ1 -PZ2 

~ 1/4" cf< @ HEX3-4mm 

c:::=J= 150mm CH i @ T15-20 

obj.č. popis bez DPH SOPH 

8818361 1/4. 3/10. 429.75 520,-

I hlavice nástrčné, sada 39ks 

o 3/8" l 

~ 3/ 8" 45 zubů 
8-9-10-11-12-13- 14-1 5-16 

L.tJ 17-18-19-21-22mm 

( t 8-10-12-13-17-19mm 

§ f 16-21mm 

LI 
l I Ot 

lks 
.1/4" 75mm 
L25mm 

n-----~ Cil 150mm I je I 

lks t J~ 

I H ~::::I. 
~ 3/ 8"x 1/4" lks P i 

obj.č . popis 

6522 3/8" 

STRANA 236 

e 4-7mm 

ffi PHl-2-3 

@ H5-6mm 
@ Tl0-15-20-25 

bez DPH SOPH 

411le 116.s• 940 • 
' 

I hlavice nástrčné, sada 19ks 

0 1/4" 
~ c:a::e 

rn o 
45T [j 

4-4,5-5-5,5-6-7-8 
.. • I 1/4" 

9-1 0-11 -12-13-14mm ~ 1/4" 

I j 01 50 -150mm c:::=J= 150mm 

llmt~ obj.č. popis 

8818309 114• 

I hlavice nástrčné, sada 22ks 

03/4" 

~ 3/4" 24 zubů 

Q7 19-21-22-24-26-27-28-30-32 
34-36-38-41-46-48-50mm 

J7:__J:n: 100mm 

bez DPH SOPH 

425,-

kovový kufřík 

==:::J0(===::2Jol 450mm 
I I !:Dl 200mm 

LL Cil 400mm 
(o 

1111~ obj.č. popis 
8818350 3/4" 

bez DPH SDPH 

2/4 . 3677.69 4 450,-



- hlavice na uvolňování šroubů a matic, sada 10ks 

1111 
obj.c?. 

sadu lze použit tam, kde je potřeba 
povolit šrouby (matic,e) za uliti 
enormní sily. Hlavice se d iky 
vnitřn1 konstrukci z:ařezivajl 
do povolovaných šroubů (matic) 
a bráni tak strženi hran 

popis bez DPH 

8818141 3/8", 3/10e 677.69 

10-11-12-13-14-15-16-17-19mm 

SOPH 

820,-

I hlavice zástrčné TORX, sada 9ks 

obJ.t. popis boz DPH S DPH 

8818124 1/2"x55mm 311oe 400.83 485,-
hlavice zástrčné: TORX 20-25-27-30-40-

45-50-55-60 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

I hlavice zástrčné IMBUS, sada 10ks 

obj.lo popis bez DPH S DPH 

8818120 1/2"x55mm 3110• 404,96 490,-
hlavice zástrčné: HEX 3-4-5-6-7-8-10-

12-14-17mm I hlavice nástrčné vnitřní TORX, sada 10ks 

obj,t. popis boz DPH S DPH 

8818128 1/2"x38mm 311oe 326.45 395,-
hlavice nástrčné: TORX E 8-10-11-12-14-

16-18-20-22-24 

STRANA 237 
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I hlavice nástrčné, sada 16ks 

popl.s bez DPH S DPH 
6529 1/2", ráčna 45 zub~. <Jae 822.31 995,-

Ill.I~ hlavice nástrčné: 8-9-10-11-12-1 3-14-1 6-
17-19-21-22-24-27-30mm 

STRANA 238 

hlavice nástrčné prodloužené, MULTI-LOCK, sada 11 ks 

a. -
Profil Fortum Multilock™, charakteristický dvanácti oblými 
vnitřními výstupky.lze použít jak pro klasické 6 hranné šrouby 
a matice tak pro 12hranné a jiné atypické napf. palcové, 
kfídlové, E-TORX, dvojitý E-TORX, XZN, čtyřhran atd. 
obj .č. _ popi, bez DPH S DPH 
8818110 1/4" 5/20 384,30 465,-

hlavice nástrčné: 4- 5-5,5-6-7-8-9-1 O-
11-1 2-13mm 

hlavice nástrčné prodloužené, MULTI-LOCK, sada 8ks 

--

Profil Fortum Multilockn•, charakteristický dvanácti oblými 
vnitřními výstupky.lze použít jak pro klasické 6 hranné šrouby 
a matice tak pro 12hranné a jiné atypické např. palcové. 
křídlové, E-TORX, dvojitý E-TORX, XZN, čtyřhran atd. 
obj.t. popis bez DPH S DPH 
8818112 1/2" 5/10 611,57 740,-1111 N ■ -----~-~a-;_~_e_n_á_s_tr_č_n_é_10_-_1_2-_1_3_-1_4_-1_6_-_17_-_1 9_-_ 

I hlavice nástrčné vnitřní TORX, sada 9ks 

~ 

11111100 
obj.č. popis bez DPH S DPH ==c~----, 
8818114 1/4", 1/2" 3/10 252,07 305,-

hlavice nástrčné 1/4" E 5-6-7-8-10, 1/2" 
E 12-1 4-16-18 I hlavice nástrčné, sada 5ks 

obj.t. popis bez DPH S DPH 

Ill.I~ 65603 1/2" '112 148,76 180,-
hlavice nástrčné: 18-19-21-22-24mm 



I hlavice a hroty Torx sada 35ks 

.1/4" 
L 25mm 

@ 

eamm 
L30mm 
f:=i i I @ 

e1omm 
L 75mm 

Tl0-15-20-25 

T20-25-30-35-40-45 

@T20-25-30-40.45-50-55 

e12mm 
L75mm 

T60-70 

obj.é. 

01/4" 
rn o 
03/8" 
rn o 

popis 

8818211 1/4", 3/8", 1/2" 

R hroty IMBUS-TORX-XZN, sada 40ks 

Olt 
e1omm 

O 3/8" x e 1omm 
0 1/2" X e 10mm 

L 30mm 
@ 

E!O @ 
I 1~+1 ~ 

•• 

T20-25-30-40.45-50-55 
H4-5-6-7-8-10-12mm 

XZN5•6·8·10-12 

@T20-25-30-40.45-50-55 
@H4-5-6-7-8-10-12mm 
@) XZNS-6-8-10-12 

CrV 1/2" 3/8" • 
obj.l:. 

8818202 
popis 
pro ráčny 3/8", 1/2" 

E4•5•6•7•8 

E 10-11-12-
14-16-18-20 

O 1/4" x e 1/4" 
0 3/8" x e 8mm 

0 1/2" X e 10mm 
O 1/2" x • 12mm 

bez DPH S DPH 

3/se ,s1.60 590,-

bez DPH SOPH 

3/Se S28.93 640 -• 

I I I V I 
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hroty IMBUS-TORX-XZN, sada 51ks tři adaptéry pro 
nasazeníhrotú na 
3/8" a 1/2" r!čnu 

sada 
spe;_i~lně 
rozs1rena 
o vrtaný 
hrot XZN 

16 používaný pf i 
opravách automobilů 

Dli 
e1omm 

3/8"x 10mm 
OII 
.14mm 

O 1/2" x • 10mm 
O 112· x • 14mm 

L30mm 
@ 

( li • @ •·=@ 
L 75mm 

T20-25-27-30-40-45-50-55 L 30mm 

H4-5-6-7-8-10mm 
XZN4-5-6-8-10 

l B 

A· 1 
o 

@ T20-25-27-30-40.45-50.55 
'i' L?Smm ,e, H4-5-6-7-8-1 0mm 
@ XZN4-5-6-8-10 

••o 
obj.C. popis 

@ T60 
@ H12-14mm 

I XZN12 
XZN16 

@ T60 
@ H12-14mm 

I XZN1 2 
i@ XZN16 

bez DPH SDPH 
52 1/2" 3/8" • 8818200 pro ráčny 3/8", 1/2" 3/Se I 057.85 1 280,-I hroty IMBUS-TORX-XZN, sada 40ks 

TI a I 

• 

Dli 
e1omm 

O 3/8" x • 10mm 
0 1/2" X e 10mm 

L 30mm 
T20-25-30-40-45-50-55 

H4-5-6-7-8-10-12mm 
XZN5•6·8·10-12 

@ T20-25-30-40-45-50-55 
@ H4-5-6-7-8-10-12mm 
@) XZNS-6-8-10-12 

□□ 
111111□ 

obj.l:. 

6640 

-

popis Mz DPH 

pro ráčny 3/8", 1/2" 311oe 404.96 

STRANA 239 

SOPH 

490 -• 
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RmJffl','I 
Absolutní ocel. 
Materiály použité k výrobě nářadí Fortum 
představují naprostou špi čku. 

61CrVS 61CrV5 a 61CrV4 (označovaná také 6150 a 6140) je nejvyšší třída 
chrom-vanadové oceli. Kalená a povrchově upravená matným tvrdochromem pro 
dosažení optimální povrchové tvrdosti a odolnosti vůči koroz ivn ím vliv um je tato ocel 
použita pro všechny díly s výjimkou těch nej exponovanějších. 

CrMoV Chrom-molybdenová ocel 60CrMoV18-5 je ocel vlastnostmi podobná 
chrom-vanadové oceli. díky příměsi molybdenu je však tvrdší. pevnější. 

Protože její výroba je podstatně nákladnější. tuto ocel používají evropšt í a japonští 
výrobci na vysoce zatěžované nářadí či jeho nejnamáhanější části. 

Mezi legovanou ocelí nejvyšší třídy vyniká svými vlastnostmi ocel 
s označením 52. Svými vlastnostmi předčí jak chrom-vanadovou, tak také chrom
vanad-molybdenovou ocel. Použitím da lších legovacích prvku (nikl, molybden, 
koba lt , titan) nabíz í tato ocel při stejném stupni zaka le ní (tj. tvrdosti) podstatně 
vyšší pevnost. Tento druh oceli zpracovává ve světě jen velmi malá s kupina výrobců , 
především pro vysokou náročnost výroby a její cenu. Fortum ji používá pro všechny 
šroubovací hroty, L-klíče a další obzv láště na má hané díly. 

Větší šetrnost. 
Profil OYNAMIC DRIVE™. charakteristický lehce zakřivenými vnitřními 

plochami stěny hlavice. přenáší působící tlak z rohú matice na její strany. Ve 

STRANA 240 

♦ srovnání s konvenčními hlavicemi j e tak 
mnohem šetrnější, umožňuje uchopit 

i poškozené matice a zamezuje 
vzpříčení matic v hlavici. 

• 
Větší odolnost. 

Nástrčné hlavice Fortum jsou odlévané 
z chrom-vanadové oceli 61CrV5 a upravené 

na NCS strojích, kalené v oleji a dokalené 
po obvodu pro dosažení optimální tvrdosti 

a pevnosti tenkostěnné konstrukce . 

• 
Větší přehlednost. 

Všechny součásti sad jsou opatřené 
velkým, dobře viditelným značením 

velikosti. 

g hlavice nástrčná 

li■~ 
obj.~. popis bHDPH SDPH 

4701404 5mm, L 25mm 20/100 . 17.36 21 -
' 

4701405 5,5mm, L 25mm 20/100 . 17.36 21 -
' 

4701406 6mm, L 25mm 20/100 . 17.36 21,-
4701407 7mm, L25mm 20/100 • 18, 18 22,-
4701408 8mm, L25mm 20/100 . 18, 18 22,-
4701409 9mm, L25mm 20/100 . 18, 18 22,-
4701410 10mm, L25mm 20/100 . 19.01 23,-
4701411 11mm. L25mm 20/100 . 19,01 23,-
4701412 12mm, L 25mm 20/100 . 19,01 23-

' 
4701413 13mm. L 25mm 20/100 . 19,01 23,-

■-~ ~.č. ~ bez DPH SOPH 

4700408 8mm. L 38mm 10/50 . 30.58 37,-
4700409 9mm, L38mm, 10/soe 33,06 40,-
4700410 10mm, L38mm 10150 • 30,58 37,-
4700411 11mm. L38mm 10/soe 31.-'0 38,-
4700412 12mm, L38mm 10/soe 31,-'0 38,-
4700413 13mm, L38mm 10/SO e 31.-'0 38,-
4700414 14mm. L38mm 10/soe 32,23 39,-
4700415 15mm, L38mm 10/SO e 32.23 39-

' 
4700416 16mm, L38mm 101so e 32.23 39 -

' 
4700417 17mm,L38mm 10/SO e 33.06 40,-
4700418 18mm, L38mm 10/SO e 33.06 40 -

' 
4700419 19mm, L38mm 10/50 . 33.06 40,-
4700421 21mm, L 38mm 10/soe 35,54 43-

' 
4700422 22mm. L 38mm 10/50 . 35,54 43,-

4700424 24mm, L38mm 10/50 • 36,36 44,-
4700427 27mm, L42mm 10/soe 53.72 65,-
4700430 30mm, L44mm 10/soe 72.73 88,-
4700432 32mm, L44mm 10/soe 75,21 91,-
4700434 34mm, L 44mm 101so e 96.69 117 -

' 
4700436 36mm, L 47mm 10/30 . 138.02 167,-



hlavice nástrčná prodloužená 

IIII~ 
obič. popis 

4701521 8mm, L 50mm 
4701522 9mm, L 50mm 

4701523 10mm, L 50mm 
4701524 11mm, L50mm 

4701525 12mm, L 50mm 
4701526 13mm, L 50mm 

4701527 14mm, L 50mm 

11m~ 
obj.t. popis 

4700510 10mm, L 77mm 

4700511 11mm, L 77mm 
4700512 12mm, L 77mm 

4700513 13mm, L 77mm 
4700514 14mm, L 77mm 

4700516 16mm, L 77mm 
4700517 17mm, L 77mm 
4700518 18mm, L 77mm 

4700519 19mm, L 77mm 
4700521 21mm, L 77mm 

4700522 22mm, L 77mm 
4700524 24mm, L 77mm 

bez DPH 

10/50 e 30,58 

10/50 e 30,58 

1(1/50 e 30,58 

1(1/50 e 30,58 

1(1/50 e 30,58 

1(1/50 e 30,58 

1(1/50 . 30,58 

bu DPH 

1(1/50 . 58,68 

1(1/50 . 58,68 

1 CIISO e 58,68 

ICI/S0 . 61,98 

10/SO e 61,98 

1C11so e 66.12 

1C115o e 66,12 

1C11so e 66,12 

ICl/50 e 69,,2 

1C11so e '9,<2 

1(1/50 . 71,90 

10/50 . 75,21 

S DPH 

37,-
37,-

37,-
37,-

37-• 
37-• 
37,-

SDPH 

71,-

71,-
71 -• 
75,-
75,-
80,-

80,-
80,-

84,-
84,-

87,-
91,-

hlavice nástrčná vnitřní TORX 

111100 
obi t. popis 

4701704 E 4, L 25mm 
4701705 E 5, L 25mm 

4701706 E 6, L 25mm 
4701708 E 8, L 25mm 

111100 
obit. popis 

4700700 E 10, L 38mm 

4700701 E 12, L 38mm 
4700702 E 14, L 38mm 

4700703 E 18, L 38mm 
4700704 E 22, L 38mm 

4700705 E 24, L 38mm 

bez DPH S DPH 

10/SO e 30,58 37,-
10/50 . 30,58 37,-
1(1/50 . 30,58 37,-

10/50 . 30,58 37,-

bez DPH 

1(1/50 . 78,51 

10/50 e 78,51 

10/50 e 78,S1 

10/50 . 78,51 

10/50 e 78,51 

1C115o e 78.51 

S DPH 

95,-
95,-
95,-
95,-
95,-

95,-

hlavice nástrčná na zapalov. svíčky 

11m~ 
obj.č. popis 

4700901 21mm, L 65mm 
4700902 16mm, L 65mm 

bez DPH 

1C11so e 75,21 

1C115o e 15,21 

4700904 21mm. L 65mm, 1C115o e 100.83 

magnet 

I hlavice zástrčná hrot plochý 

obj .č. ~is bez DPH 

4701800 4mm, L37mm 1Cl/5o e 30,58 

4701801 5,5mm, L37mm 1Cl/5o e 30,58 

4701802 7mm, L37mm 

4701803 8mm, L37mm 

1(1/50 . 30,58 

1(1/50 e 30,58 

hlavice zástrčná hrot křížový 

obj.f. ~!s 

4701811 PH 1, L37mm 

4701812 PH 2, L 37mm 
4701813 PH 3, L 37mm 

MzOPH 

1(1/SO e 28.10 

1(1/50 . 28.10 

10/SO e 28.10 

hlavice zástrčná hrot pozidriv 

IIIIC 
obj.f. po_el!_ 
4701821 PZ 1, L 37mm 
4701822 PZ 2, L 37mm 
4701823 PZ 3, L 37mm 

MzOPH 

10/SO e 28.10 

10/SO e 28.10 

10/SO e 28.10 

SDPH 

91,-
91,-

122,-

SDPH 

37,-
37,-

37,-

37 -• 

i i 

SOPH 

34 -• 
34,-
34,-

filťH_i lij . 

SOPH 

34 -• 
34,-
34 -• 
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I hlavice zástrčná imbus 

obj.C. popis 

4701604 H4, L38mm 
4701605 H 5, L 38mm 

4701606 H 6, L 38mm 
4701608 H 8, L 38mm 

■m□ obj.l. popis 

4700605 H 5, L 55mm 
4700606 H 6, L 55mm 

4700607 H 7, L 55mm 
4700608 H 8, L 55mm 

4700610 H 10, L 55mm 
4700612 H 12, L 55mm 

4700614 H 14, L 55mm 

bez DPH 

10/50• 30.58 

1C11soe 30.58 

10/SO e 30.58 

10/SOe 30.58 

bazOPH 

1(1/SO e 78.51 

10/Soe 78,51 

1C115o e 78,51 

10/soe 78.51 

10/Soe 78.51 

10/soe 78,51 

lll/SO e 78,51 

SOPH 

37,-

37 -• 
37,-
37,-

SOPH 

95 -• 
95,-
95 -• 
95,-
95,-

95 -• 
95,-

hlavice zástrčná prodlouž. imbus 

1111□ 
obj.C. popis 

4700625 H 5, L 100mm 

4700626 H 6, L 100mm 

4700627 H 7, L 100mm 
4700628 H 8, L 100mm 

4700630 H 10, L 100mm 
4700632 H 12, L 100mm 

l>tz DPH 

10/soe 78,51 

10/50e 78,51 

10/50 . 78,51 

10/50. 78,51 

10/50• 78.51 

10/50 . 78,51 

I hlavice zástrčná hrot TORX 

1111□ 
........ 

obj.č. p~is 

4701720 T 10, L 37mm 
4701722 T 20, L 37mm 

4701723 T 25, L37mm 
4701724 T 27, L37mm 

4701725 T 30, L 37mm 
4701726 T 40, L 37mm, 

1111□ 
obj.C. popis 

4700720 T20, L 55mm 

4700721 T25, L 55mm 

4 700722 T 27, L 55mm 
4700723 T30, L 55mm 
4700724 1/4",3/8", 112· 

4700725 T45, L 55mm 

4700726 T50, L 55mm 
4700727 T55, L 55mm 
4700728 T60, L 55mm 

4700729 T70, L 55mm 

10150 • 

bez DPH 

30,58 

10/S0 e 30,58 

10/50 e 30,58 

10/SO e 30,58 

10/50 e 30,58 

10/50 e 30.58 

bez DPH 

101soe 69.,2 

101soe 

101soe 

10/soe 

10/50e 

10/50. 

10/SOe 

10/50 . 

10/SOe 

10/SOe 

69,42 

69.42 

... ,2 

... ,2 

69,42 

69.42 

69,42 

81.82 

85,12 
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SOPH 

95 -• 
95,-

95 -• 
95 -• 
95,-
95,-

SOPH 

37,-

37,• 
37,-

37 -• 
37,-
37,-

50PH 

84,-

84 -• 
84,-

84,-

84 -• 
84,-

84 -• 
84 -• 
99,-

103,-



, , , v , 

DILENSKE NARADI 

fl hlavice nástrčné rázové 1/2", sada 
U 3ks 

tj <7i5h Efi> 
hlavice 21mm max. -
utahovací mo ment 
575Nm 

hlavice 19mm max. -------J! __ 
utahovací moment 
565Nm 

hlavice 17mm max . ...,.,_ 
utahovací moment 
475Nm 

■-~ obj,é. 

4700800 
~ 
17-19-21mm, 
L86mm 

bez DPH 

3/10. 595.04 

SDPH 

720,-

hlavice nástrčná rázová 1/2" 

hlavice nástrčná 
rázova z vysoce 
kvalitn1 CrMoV oceli, 
kovanA a tvrzeni na 
HRC 58 

/ 

odolný nylonový 
potah proti 
nechtěnému 

poškr6b6nl disku kol 

pro použití na 
elektrických či 
pneumatických 
rázových 
utahovacích, 
k utahovAinr d isků 
litých kol 

■-~ C?Ej.č. 

4700817 

4700819 

4700821 

popis 
17mm, L 86mm, 

bez DPH 

s12oe 2s.1.20 

max. utahovací moment 475Nm 
19mm, L86mm, s11oe 2s.1.20 

max. utahovací moment 565Nm 
21mm, L 86mm, s12oe 2s.1.20 

max. utahovací moment 570Nm 

SDPH 

310,-

310,-

310,-

klíč na radiátory pětistupňový 

li 
obj.é. 

8816200 

F, - . 
popis bez DPH S DPH 

1/2"", 5/20 198.35 240,-
rozsah : 3/8""-7/16""-1/2""-16mm-21mm 
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hlavice nástrčné rázové 1/2", sada 10ks 

hlavice 9-10mm max. utahovací 
moment 147Nm 

hlavice 11mm max. utahovací 
moment 178Nm 

hlavice 13mm max. utahovací 
moment 249Nm 

hlavic,e 14mm max. 
uta hovací moment 288Nm 

hlavice 17-27mm max. 
utahovací mome nt 650Nm 

- -~ Cerný fosfá tovaný povrch. logo a číslo lm Illa velikosti laserováno, HRC 46-50, 
obj.é. popis bez DPH S DPH 

8818131 9-10-11-13-14-17- 3/10 . 384.30 465,-
19-22-24-27mm 

hlavice nástrčné rázové 1/2", sada 5ks 

I hlavice nástrčná rázová 3/4" 

fosfátovaný povrch 
odolný proti koroz i 

kvalitnt c hrom
molybde nová ocel 
60CrMoV18 

zesíle n6 stěny pro použití na e le ktrických či 

pneumatických rázových utahovácích 

obj,č . 

4703017 
popi, 

17mm, L52mm 

4703019 19mm, L 52mm 
4703021 21mm, L 52mm 

4703022 22mm, L 52mm 
4703024 24mm, L 52mm 

4703027 27mm, L 52mm 
4703030 30mm, L 54mm 
4703032 32mm, L 54mm 

4703033 33mm, L 57mm 
4703034 34mm, L 57mm 

4703036 36mm, L 57mm 
4703038 38mm, L 57mm 

4703041 41mm, L 57mm 
4703046 46mm, L 62mm 

4703050 50mm, L 68mm 
4703055 55mm, L 70mm 

4703060 60mm, L 70mm 
4703065 65mm, L 80mm 

4703070 70mm, L 90mm 
4703075 75mm, L 90mm 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

5/15 

5/20 

5/20 

5/20 

5/20 

S/IO 

S/IO 

S/IO 

S/IO 

3/5 

3/S 

3/5 

bez DPH 

141,32 

144,63 

147.93 

150.41 

153.72 

160.33 

163.64 

169.42 

173.55 

177,69 

185.95 

194,21 

227.27 

3Z2.31 

438.02 

537.19 

SOPH 

171,-
175,-
179,-
182 -• 
186 -• 
194,-
198 -• 
205,-
210,-
215,-
225,-
235,-
275,-
390,-
530 -• 
650,-

657.02 795,-
867.77 1 050,-
975.21 1180,-

, 198.35 1 450,-

■-~ obj.é. 

4700802 
popis bu: DPH 

17-19-21-24-27mm, 311o e 619.83 

L79mm 

S DPH 

750 -• 

I adaptér 

obj .č. 

4703111 
popi, 

vnitřní 1/2""· vnější 

3/4"' 
5125 

C•~ 

(!oitfil . " 
bez DPH SOPH 

243.80 295,-

rázový adaptér 1/2"čtyřhran na 
hroty 1/4" 

11111(!!0 
obj.f . popis 

4790002 Quick-Lock 

patentovaná 
funkce Quic,k• 
Lock pracuje 
tak. že hrot je po 
tehk6m za tlaěen1 
do drž~ku 
adaptéru pevně 
zafixová n a pro 
jeho vyjmuti 
je třeba vnější 
prstenec nejprve 
zatlačit smirem 
k hrotu a ten lze 
poté vyjmout 

bu:DPH SOPH 

5120 239.67 290,-



a adaptér 

li 
ob;t. popis bez DPH S DPH 

4700908 vnitřní 112·- lt\/10 . 93,39 113,-

vněj ší 3/8", s otvorem pro trhák 
4700909 vnitřní 3/8" - 1(\/S0 . 93,39 113 • • 

vnější 1/4", s otvorem pro trhák 
4700910 vnitřní 3/8" - 1(\/10 e 93,39 113,· 

vnější 112·, s otvorem pro trhák 

-
li ' ~ ~ 
~č. popis bez DPH 

4703108 vnitřní 3/4"- fi/2S 243,80 

vněj ší 112·, bez otvoru pro trhák 

4703109 vnitřní 3/4"- fi/20 289.26 

vnější 1·, bez otvoru pro trhák a nástavec prodlužovací 

llmt 
ob~t. popis bez DPH 

4701901 L50mm lt\/10 e 34,71 

4701902 L 100mm 1(\/10 . 41,32 

4701903 L 150mm IIVIO . 53,72 

11111 
obit. popis bez DPH 

4700905 L 75mm 1ivso • 100,00 

4700906 L 125mm IIVIOe 109,92 

4700907 L250mm 1ivso • 155,37 

1111 
obtč. popis bez DPH 

4703101 L 100mm fi/2oe 289,26 

4703102 L200mm S/li 351,24 

4703103 L400mm S/IO 409,09 

a vratidlo 1/4" 

o?> 

% • I 
t·-

llmt 
obj.č. popis bez DPH 

4701900 L 116mm lt\/lo • 41,98 a nástavec pružinový 1/4" 

llmt 

S DPH 

295,-

350 -• 

S DPH 

42 • • 
50 • • 
65 • • 

S DPH 

121,-
133,-

188 • • 

S DPH 

350,-

425,-
495,-

S DPH 

75,-

a trhák typ L 

trhák typ L 

a nástavec s rukojetí 1/4" 

<> ' ' 

llmt 
obj.t. poels 

4701905 L 150mm 1ivsoe 

adaptér na hroty 1/4" 

llmt 
obj.t. poels bez DPH S DPH obj.t. popis 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

11111 
obj,t . e.oe!s b-91 DPH S DPH 

4700913 1/2", L 350mm S/10 112.40 620,-

1111 
~.č. eoeis bez DPH SOPH 

4704901 3/4", L 400mm S/10 574,38 695,-a kardan univerzální 

C 

~ 

fonu,r, 

llmt 
obj.C. popis be1 DPH SDPH 

4701910 L 39mm 10/So• 93,39 113,-

11111 
obj.i:. popis b-91 DPH SDPH 

4700911 L 71mm S/20 163,64 198,-

b.zOPH SOPH 4700912 L 71mm, S/IO 227,27 275 • • 
41,98 75,- s magnetem a adaptér z hrotu 1/4" na čtyřhran 

1/4" 

btt DPH S DPH obj.i:. _ popis bez DPH 

4701904 L 150mm IIVIO . 84,30 102,- 4701912 L 26mm 1ivso e 42.98 52,- 4701914 L 26mm 20/100. 9, 92 

SOPH 

12 • ' 
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I sada nářadí 100ks 

0 1/2" 
@ > 8 1/Z-45zubů 

rt. Q 10-11-12-13-14-15-17-
L...l-l 19-22-24-27-30-32mm 

I ! i O) 

§ t o 
c:@KJI 

01/4" 
@ cse 
QJ O 

50-lOOmm 

16-21mm 

1/2" 

400g 

B-10-11-12-13-
14-15-17-19mm 

4-5-6-7-8-9-
10-11-12-l Jmm 

(~ _ __,,© O 9-10-11-12-lJmm 

I i 01 75mm 

~ 1/4" 

1/4" 

.1/4" 
L25mm 
I I< ) 8 SL4-5,5-7mm 

i» ffi PHl-2-3 
@ HEX3-4-5-6mm 
@ 115-20-30 
@ 1/4" 

c::::::J= 150mm 

e 
... e 

51138mm 

611100mm 

EB PH211100mm 

EB PHh38 mm 

(= ] • lj PZ2•150mm 

~ ~ 250mm 

~ 
g„ i •- g„ W·· = •· 

o • 

~ 
1,5-2-2,Smm 

175mm 

6-24V 

-~--=~□□ 
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obj.f . popis b.:OPH SOPH 

8818411 1/4" a 1/2" 21,. 202-1.79 2 450,-



I sada nářadí 55ks 

0 1/2" 
@ ==c~ •[BB 11r,szubů 

CP O 10-11-12-13-15-
17-19-22-24-27mm 

I 1 01 125mm 

16-21mm § t o 
qgj3 
(§::::>=c 
(c:> ! s:x, 

c= . 
C§::::F,-

c= =l • 
tíftGZ~ 

.1/4" 
L25mm 

IC I 8 
I» EB 

e 
e 
EB 
EB 
(t) 

112· 

5ic38mm 

611100mm 

PH211 I OOmm 

PHhc38mm 

PZ2• 150mm 

250mm 

SL3-4-5-6mm 
PHl-2-3 

I ll i @ Tl0-15-20-25-27-30-40 

c::=:J= 150mm 

CP O 8-9-10-11-12-13mm 

U== 
1/4" 

400g 

10-12-13-
14-15-17mm 

1,5-2-3-4mm 

175mm 

I sada nářadí 303ks 

01/4" 
@ ===C~•[BB 1/2" 45 zubů 

4-4,5-5-5 5-6-7-8-
9-10-11-12-i3-14mm CP O 

I i 01 50-lOOmm 

1/4" 

150mm 

114" 

~ 
c::=::i= 
c,::: .. ~Ól=== .. 
QJ O 

0 1/2" 

O 1/4" O 114°mm 

@lJ:! =:::C~•:::BB 112· 45 zubů 
r,--, o 10-11-12-13- 14-15-16-17-
L,_\..J 18-19-20-21-22-23-24-

27-30-32mm 

I I 01 125-250mm 

~ 
e@ 

§ I O 
QJ o 
HSS 

112· 

@ 1/2" O 3/ 8"mm 

16-21mm 

01 / 2" O 8mm 

.___.,_é"$:'..,:SSS:SS 
1,5-2-2,5-3-3,2-

3,5-4-4,5-4,8-5-
5,5-6-6,5mm 

l)Jroooroo!ll 

~ 10x 

3,20mm/10x 
3,8x24,2 mm/8• 
4,9,31,6 mm/ S, 

.1/4" 
L 25mm 

■ c ' e ~·» EB 
~Cb il 

@ 

lid @ 

SL 3-4-4,5-5- 5,5-
6-6,5-7-8 mm 

PHO-O-PH1-1-
PH2·2-2· 2-PH3-3 

PZO-O-PZ1 -1-
PZ2-2-2-2-PZ3-3 
T8 -1 0-15-20-25-
27-30-35-40-45 

TTaS-10-15-20· 
25-27-30-35-40 

b ii i 'i' HEXl,5-2-2,5-3-4-5-5,5-
~ 6-8mm 

HEXl /16-5/64-3/32-7/64-
1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1 /4 

!M (i) 
@ 

§ti:cee O 
e @ 

(aBe e 
e@ 

HTa2-2,5-3-4-5-6 mm 
HT a5/ 64-3/ 32-7/64-

1 / 8-9/64-5/ 32 
XZN5-6-8 

SQ0-1-2-3 

S04-6- 8-l Omm 

TS6-8-10 

CL 1-2-3 

TWl-2-3-4 

eamm 
L 30mm 
( i C I 8 
I i» EB 

SL 5,5-6,5-7-8 mm 
PHJ-4 

I * @ pz3. 4 
A · i @T25-27-30-35-40-40-45-50 

@ HEX 5,5-6,5-7-8 mm •% @ XZN5-6-8-10 

• MINI 5/32" 
Cl-•I=== C O 5/32" 
L25mm 

I C I 8 
I» EB 
j ;:íí;), @ 

@ 

SL 1,5-2-2,5-3-3,5-4mm 
PHOOO-PHOO-PHO-PHl 

PZO-PZl 

T5-6-7-8-9-10-15-20 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

.... 

o~.č. _eo..e!.!._ 

8818420 1/4" a 1/2" 

2,5x50mm 
3•50mm 

D----=- PHOOOx50mm $ PH00x50mm 
PHOx50mm 

bez DPH S DPH 21,. 1611,57 1 950,-

1,27-1 ,5-2-2,5-3-4-
5mm 

180mm 

......_e 4x100mm 

....,.- 6,5•125mm 

~ $ PH1•80mm 
~ PH2•100mm 

l!!!é~~~:.cÓ,..~ 250mm 

+ )- I 
o • ■ • • 
♦ • o • o HSS - + 
CrV HCS 1/4" 1/2" 

18mm 

10,18mm 

obj.i:. 

918303 

m 

P„..:S 

popis 

1/4" a 1/2" 

220mm 

6·24V 

3m•13mm 

200mm 

' 
300g 

bu DPH SOPH 21,. 2719,01 3 290,-

STRANA 245 
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R sada nářadí 59ks 

0 1/4" 

I i 01 

~ = o - C 

.1/4" 
L25mm 

160mm 

1/4" 45T 
4-5-6-7-8-9 

10-11-12-13mm 

75mm 

1/4" 

5l3-4-5-6mm 
PH0-1-2-3 
PZ0-1-2-3 

Tl0-15-20-25 
HEX3-4-5-6mm 

~- ~~ 
~- 160mm 

100-250V 

300g 

obj.l. 

6583 

STRANA 246 

popis 

1/4" 

1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-1 O mm 

5• 100mm 
+ PH1x100mm.PH2x100mm 

o=i= 
2,5x 50mm 

+ PHOOx50mm, PHOx50mm 

~ 10x11-12x13, 
~ 14• 15-16 , 17mm 

200mm 

18mm 

2mx13mm 

bez DPH SDPH 

3/Se 950.41 1 150,• 

R sada nářadí 65ks 

0 1/4" 
~ 1=>8 

o:i o 
1/ 4"45T o 

4-4,5-5-5.5-6-7-8-9 
10-11-12-13mm 

3/8
„ 

I 

I 
\ 

j 01 

~ o 

.1/4" 
L 25mm 

J( I 8 
i» EB 

H i i @ 
@ 

75mm 

1/ 4" 

Q 1/4" 

1 /4" 

5l3-4-5-6-6mm 
PH0-1 -2-2-3 

Tl0-15-20-25-30-40 
HEX3-4-5-6mm 

=~□□ 
1111111~ obj.t-, 

6598 I sada nářadí 57ks 

praktická sada, 
která by díky svému 
složení neměla 
chyběl v jakékoli 
domácnosti 

O 1/4" 
~ 

o:i o 
I I I ol 

~ o 

.1/4" 
L 25mm 

1/4" 45 T 
4-5-6-7-8-9 

10-11-1 2-13mm 

50mm 

1/4" 

SL3-4-5-6mm 
PH0-1-2-3 
PZ0-1-2-3 

Tl0-15-20-25 
HEX3-4- 5-6mm 

obJ .ě. 

6599 

~~:i=, =(:a) 

o:i o 
I I j OJ 

§ DO 
~ 

3/8" 48T 

10-11-12-13-14-15-17 
19-21-22-24mm 

~ 

75-150mm 

16-21mm 

3/8" 

6x7-8x9-10x1 1 
12• 13-14x15mm 

~I= ""' 

+ 
~ 

250mm 

~ BOmm 
popis 

1/4", 3/8" 

C, - ;:;; 

c:::: ~- ,.f.:i:,, 

200mm 

6x100mm 
PH2 x 100mm 

~ + 
''="~ 160mm 

> 160mm 

bez DPH S DPH 

1/Ae I 280,99 1 550,-

240mm 

300g 

1,5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 

5x 75mm,6x 100mm 
PH 1 x75mm. PH2x 100mm 

6x38mm 
PH2x38mm 

07T-::$J,-

popis 

1/4" 

~ 2x50mm, 2,SxSOmm, 3x50mm 
+ PHOOx50mrn,PHOx50mm 

bezOPH SOPH 

3110• 900.83 1 090 ,-



a sada nářadí 35ks 

CF 

115mm 

125mm 

120 mm 

150mm 

9mm 

2,5"40mm 

+ PH00• 40mm 

1,5-2-2,5-~ 
4-5-6 mm 

~.č. 

6581 

0 1/4 " 

(J I 5-ó-7-8-9-10.llmm 

~ s!D= O C 114· 

- I ,, 160mm 

.1/4" 
L 25mm 

{=je) e 
o~ EB 
H » 
EJA 

popis 

1/4" 

I 
ad,aptf r n& 1/4~ hroty 

bez DPH S DPH 

3/se , a , .60 590,-

a sada nářadí Bks 

160mm 

160mm 

200mm 

18mm 

obj.č. 

6580 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

c:=:J:=-:::- - S• I OOmm 

C=:)=====> + PHl •100nvn 

(o o= ~ AC/OC (•M1 2-230V 

popis bez DPH S DPH 

3/Se 471,07 570,• 

STRANA247 
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I sada nářadí 68ks 

Univerzální sada navržená pro dívky, ženy a dámy, se kterou Vás nic 
nezaskočí. Kdykoli budete potřebovat něco přemiřit, zašroubovat. 
povolit Ci utáhnout, uřiznout, vyvážit, zatlouct či natřít, slepit, na 
nico si posvítit, anebo si tleba ustřihnout růži v zahradě, tahle sada 
v elegantním měkkém kufříku vám bude vždy po ruce - a Vy budete 
naprosto nezávislá! 

.1/4" 
L25mm = 6 SL3-4-5-6mm 
~ EI, PH0-1-2 
=i> (TJ PZ0-1 · 2· 2·3 
=@ HEX3-4-5-6mm 
c:I=>@ T 10-15-20-25 

~ @1 /4" 

~ :e... 125mm 

~ . 

~ r:Bfi,, 120 mm 

@ 1,5-2-2,5-3-
4-5-6mm 

~ 150mm 

~ 50mm 

;·o.a:::c:i::::=:::'.3•c::> 25 mm 

i=====::3• 300mm 

~ 3m• 16mm 

I - -) 200g 

c:: I o I teSC P"' 

~ 80mm 

Llfrii,11 Q 18mm 

i~im i i 
j~jjj i i 

lo®@@ 

STRANA 248 

• 

obj .l:. 

6593 
popis 

1/4" 

• 
• 

bez OPH SOPH 

3/8. 1198,35 1 450 ,-



g sada nářadí 39ks 

01/4" 
~ 114· ,szubó 

m 5-&-.7-8-10- 12-13-14mm 

I l )X 50mm 

j1== 300g 

160mm 

A 

6,511100mm 

+ PH211100mm 

Csi0=0 1,4· 
C 

obj.č . 

6596 

2,51150mm 

+ PH001150mm 

100-250V 

popis 
1/4" 

1,S-2-2,S-3-4-
S-6-8-10mm 

• 1/4" 
L2Smm 

C I~ I e )+s-,-

c I» EB PH0--1-l 

I I:~ @ m-1-1 

bezOPH SOPH 

3,110• 619,83 750,-

g sada nářadí 23ks 

01/4" 

IT7 6-8-10-l l mm 

~ - ;®:=O e 11•· 
L=:=J::J adap(f!rna 1/4- hroty 

• 1/4" 
L2Smm 

HCJ e l-4 •1· 6tMI 

I 1.- EB ,.-.,.2: 
H ®' @ no-1.1 

o 
1/4" -+ ♦ o~.c. 

6595 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

íl lj li J 

_p~s __ 
1/4" 

batetrka 

2.5• 50mm 

+ PH00·•50mm 

160mm 

160nvn 

pirueta 

bez DPH SOPH 

s12oe 355.37 430,-

, 
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Absolutní volnost. 
S ráčnovými klíči Fortum poznáte 

při práci opravdovou svobodu. 
Nechte ruku, ať si sama najde 
nejpohodlnější polohu. Ostatní 

za říd í vynikaj ící chrom -vanad ová 
ocel 61CrV5 se zvlášť 

kaleným ozubením 
ráčnového 

mechanismu. 

r 

i , . 

Ke všem sadám dostáváte hned dva dárky! Kromě 
mu ltifunkčního držáku navíc ještě pevné závěsné 
pouzdro z odolné syntetické tkaniny ForDure™. 

17r,,rr, 

Díky k loubové hlavě a 72 precizním z ubům 
s citlivostí 5° zapomenete na obavy 

ze stísněného prostoru. 

c450 
citlivost 

, '"'"' 
1 /,r,,r, 

I klíče ráčnové očkoploché, sada 5ks I klíče ráčnové očkoploché s kloubem, sada 5ks 

fortum 

c450 
citlivost 

obj .č. popis bez DPH SDPH obj .č. popis bez DPH SOPH 

4720102 8-10-13-17-19mm 3/S 1 479.3' 1 790,- 4720201 8-10-13-17-19mm 3/S 1809,92 2 190,-

fo 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

4720104 8-1 0-12-13-14-1 6- 3/S 2190,08 2 650,• 

17-18-19mm 

STRANA 250 



klíč ráčnový očkoplochý s kloubem, 72 zubu 

-

45° 
citlivost 

obj.l . _popis bez DPH SOPH 

4720208 8mm, L 134mm S/20 289,26 350 -
' 

4720209 9mm, L 157mm S/20 297,52 360,-
4720211 11mm, L 173mm S/20 322,31 390,-
4720212 12mm, L 174mm S/20 326,45 395,-
4720216 16mm, L 217mm S/20 421.,49 510,-

-~[!) 
4720217 17mm, L231mm S/20 446,28 540,-
4720218 18mm, L 248mm S/10 462,81 560,-

klí če ráčnové očkoploché s kloubem, sada ?ks 

plastové 
pouzdro 
pro snadné 
5kladování 
a přenášeni 

-~[!) 

- --

,- ~~( t-0 

,- ~ (ro 

0!1) 

obj.l. popis bez DPH S DPH 

8816105 8-10-12-13-14-17- 3/Se 1033,06 1 250,-
19mm, ráčna 72 zubů 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

klíč ráčnový očkoplochý, 72 zubů 

eliptický profil těla 
klíče pro pohodlnější 
držení a větší 
pevno51 

72zubý ráčnový 
mechanismus s jemným 
krokováním umožňuje 
práci už při vychýlení o 5° 

I llll OMI VI IU .llllli/4 

obj.t. _poe!!_ btz DPH 

8816108 8mm u2oe 85,95 

8816110 10mm u2oe 105,79 

8816113 13mm u2oe 125,62 

88161 15 15mm u20• 141,32 

8816116 16mm u20e 148.76 

8816117 17mm u20• 156,20 

8816119 19mm u2oe 173,55 

-~[!) 
8816122 22mm S/20. 231,40 

8816124 24mm 5120• 260,33 

klíče ráčnové očkoploché, sada ?ks 

plastové 
pouzdro 
pro snadn, 
skladování 
a přenášení 

72T 

obj.l . popis btz DPH 

8816100 8-10-12-13-14-17- S/IOe 176,86 

19mm, ráčna 72 zubů 

STRANA 251 

SOPH 

104 -
' 

128,-
152 -

' 
171,-
180,-
189,-
210,-
280,-
315,-

SOPH 

940,-
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Absolutní účelnost. 

Kované z jednoho kusu 
chrom-vanadové oceli, ošetřené 
dvěma vrstvami niklu a jednou 

vrstvou chromu. Kvalitou, pevností 
a rozměry plně odpovídají 

normám ISO/DIN. 
Na dílenských klíčích toho není 

mnoho ke zlepšování. Tak jsme je 
alespoň vyrobili dokonalé. A přidali 

jsme jedinečné pouzdro ForDureTM _ 
pevné, lehké a praktické. 

~ ForDure™ 
Dvouvrstvá odolná tkanina obšitá silným lemem. Kapsy z pevné 

síťovi ny, v nichž se nedrží vlhkost ani nečistota. Přehledně vyznačené 
rozměry, oka po obvodu na zavěšení ve Vaší dílně. Ryc hlé sbalení 

pomocí suchého zipu. ForDure™- a bsolu tn í pouzdro. 

I klíče očkoploché, sada 9ks I klíče očkoploché, sada 16ks 

J , 

' 

obj.é. popi, bez DPH SOPH 

4730202 6-8-10-11-13-14- 3/10 479.3-4 580,-

16-17-19mm I klíče očkoploché, sada 21 ks 

' ' 
I. 

l J J l 
I 

I C u 
obj.t. ~ bez DPH S DPH 

4730200 6-7-8-9-10-11-12- 3/6 1644.63 1 990,-

STRANA 252 

13-1 4-15-16-17-18-19-20-21 -22-24-27-

30-32mm 

, 

obj.é. popi, bez DPH S DPH 

4730201 6-7-8-9-10-11-12- 3/S 975.21 1180,-
13-14-16-17-18-19-21-22-24mm I klíče ploché, sada 7ks 

t) ' t 

J 
1\ , 

' ' • 
( 

' 

o~.ě. popis bez DPH 

4730103 6x7, 8x9, 10x11 , 3/10 421.49 

12x13, 14x15, 16x17. 18x19mm 

SDPH 

510,· 



a klíče ploché, sada 9ks 

\ 

A 

' 

, 
I 

l 

' 

) 

1 

obj.č. 

4730101 

klíče ploché, sada Bks 

A 

' I 

I 

' , 

, 
r /" 

J 
,J" 

li 

r r v 
popis bez DPH S DPH 

6x7, 8x9, 10x11, 1/8 752.01 910,-
12x13, 14x17, 18x19, 20x22, 24x27, 
30x32mm 

ll. 
' 

r 
~.t. ~is bez DPH S DPH 

a klíč očkoplochý 

.... 

\ C 

B, 

L A, ( I 
l 

-~l!] 

4730102 6x7, 8x9, 10x11, 3/10 504.13 610,-

L 

l 

obj,č. 

4730206 
4730207 
4730208 
4730209 
4730210 
4730211 
4730212 
4730213 
4730214 
4730215 
4730216 
4730217 
4730218 
4730219 
4730221 
4730222 
4730224 
4730227 
4730230 
4730232 

12x13, 14x17, 16x18, 19x21, 
22x24mm 

_ ___l;:;> o 
(Q •a2 1 ::> 

' ' ' ~ ;, 15° 
\ 

popis bez DPH SDPH 

6mm 12/36 . 47,93 58,-
7mm 12/36 . 51,24 62 -' 
8mm 12/36 . 52,07 63,-
9mm 12/36. 54,55 66,-
10mm 12/36. 56,20 68-

' 
11mm 12/36 . 58,68 71,-
12mm 12/36. 60,33 73 -

' 
13mm 12/36 . 61,98 75,-
14mm 12/36 . 64,46 78,-
15mm 12/36. 69.42 84,-
16mm 12/36 . 72,73 88,-
17mm 12/36. 77,6' 94,-
18mm 12/36 . 81,82 99,-

19mm 12/36 . 90,08 109,-
21mm 12/36. 97,52 118 -

' 
22mm 12/36 . 10S,79 128,-
24mm 12/36 . 133.88 162 -

' 
27mm 12/36 . 181,82 220 -

' 
30mm 12/36 . 210.74 255,-
32mm 12/36 . 223.14 270 -

' 

I I I V I 
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a klíče očkové, sada 10ks 

111!11!1 
obj,č. 

4730301 
popis laz DPH S DPH 

6x7,8x9, 10x11, 3/6 1066,12 1290,-
12x13, 14x15, 16x17. 18x19,20x22,21x23, 
24x27mm 

klíče ploché, sada Bks 

a klíč plochý 

~ 
B, 

\ 

A ' • 

-~~ 

l r 

I 

' r 

.r 

'L 

f 
I 
! 

7 
I{_ 

r-

r r 
obj.t. _pyis bt2 DPH SDPH 

4730104 6x7,8x9, 10x11, 3/10 371,90 450,-

obj.é. 

4730107 
4730109 
4730111 
4730113 
4730115 
4730117 
4730119 
4730122 
4730127 
4730132 

12x13, 14x15, 16x17. 18x19, 
22x24mm 

- ' 

L .... 
~ 

82 

v 
l 
! 

popis bez DPH SOPH 

6x7mm 112, . 53,72 65,-
8x9mm 1124 . 56,20 68,-
10x11mm s12oe 58,68 71,-
12x13mm 112,e 66,12 80,-
14x15mm s12oe 74,38 90 -

' 
16x17mm s12oe 77,69 94,-
18x19mm 112,e 93,39 113 -

' 
20x22mm 111ee 112,40 136 -

' 
24x27mm s12oe 163,64 198,-
30x32mm 112, . 223.14 270 -

' 
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■ REMESLO 
EXTOL PREMIUM 

Sady klíčů Extol jsou opti mál
ně složené a obsahují 
velikosti, které se nejvíce 

používají ve strojích, v autech, na stavbách i v do
mácnostech. Pro průmyslové i hobby použití 
nabízíme dvě kvalitativní řady Extol Prem i um 
z kvalitní chrom-vanadové oceli a Extol Craft 
z uhlíkové oceli ad le norem ISO/DIN. Extol Craft je 
potom vyroben z nástrojové oceli se zvýšeným 
obsahem uhlíku. Stačí si jen vybrat sadu, kterou si 
opravci u užijete. 

klíče očkoploché, sada 25ks 

nylonové pouzdro 
se zavíráním 
na suchý z ip 
a se dvěma oky 
z tvrzeného 
pla s tu pro 
pov6šen1 na zecf 

splňuji 

normu DIN 
3113 

obj.i. 

6334 

leštěná 
hlava 
kllčů 

tito 
kovan6 
z j ednoho 
kus u 
z chrom
vanadiové 
oceli 

popis bez DPH S DPH 

6-7-8-9-10-11-12-. v,. 1148.76 1390,-
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-30-32mm I klíče očkoploché, sada 21 ks 

-

-~[!] 

obj.!. 

6335 

STRANA 254 

popl.s bez DPH S DPH 

6-7-8-9-10-11-12- 3/10. 847.77 1 050,-
13-14-15-1 6-17-1 8-19-20-21-22-24-27-

30-32mm 

I klíče očkop loché, sada 13ks 

ce loleitiné 

obj .č. popi& bez DPH S DPH 

6733 6-7-8-10-12-13-14-. 1/10 ,s,.ss 550,-
16-17-18-19-21-22mm • 
celo leštěné I klíče očkop loché, sada 18ks 

celoleštěné 

-~[!] 

obj.t. 

6734 
eopls bez DPH S DPH 

6-7-8-9-10-11-12- •18· 735.5' 890,-
13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30mm, 
celo leštěné I klíče očkop loché, sada 12ks 

-~[!] 
obj .č. 

6333 

I klíče očkop loché, sada Sks 

-~[!] 
o~ 

6319 

popi& bez DPH 

6•7-8-9-10-11-12- S/20 28S.12 

13-14-17-19-22mm 

_popis 

7-8-1 0-12-13-14-
17-19mm 

bez DPH 

S/20 190.08 

SOPH 

345,-

SDPH 

230,-



I klíče očkoploché, sada 18ks 

-~(!] 

obj,č. 

6351 

plastová kazeta, 
s možností 
z.avěštni na zed' 

splňuji norm u 
DIN 3113 

popis bez DPH SOPH 

6-7-8-9-10-11-12- v,. 619,83 

13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-24mm 

750,-

• klíče očkoploché, sada 25ks 

-~(!] 

~.t. 

6350 

klíče očko ploché, sada 9ks 

obf.t. 

-~(!] 
6352 

rlíče ploché, sada Bks 

obj.t. 

6119 

-~~ 

~is bez DPH S DPH 

6-7-8-9-10-11-1 2- v,. 1380,17 1 670,-
13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22-23-24-
25-26-27-28-30-32mm 

poe!_s bet DPH SDPH 

6-7-8-10-12-13-14- 4/12 256,20 310,-
17-19mm 

popis bez DPH 50PH 

6x7. 8x9, 10x11, S/20 256,20 310,-
12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22mm 

I I I V I 
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I klíče očkové, sada Bks 

obj,č. 

6219 
popis laz DPH 

6x7,8x9, 10x11, S/20 351,2, 

12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22mm 

SOPH 

425,-

klíče očkové, sada 12ks 

lll!Jl!J I klíč očkoplochý 

--- '., 

-~(!] 

obj.t. 

6233 
_pyis 

6x7,8x9, 10x11, 
bt2 DPH SOPH 

3/12 822,31 995,-
12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 
24x27, 25x28, 30x32mm 

klíč kovaný z jednoho kus u 
z kvalitní chrom-vanadové 
oceli, leštěná hlava klíče 

. ' . ... . .. . .... 

obj,t. eoe.is 

8816006 6mm 
8816007 7mm 
8816008 8mm 
8816009 9mm 
8816010 10mm 
8816011 11mm 
8816012 12mm 
8816013 13mm 
8816014 14mm 
8816015 15mm 
8816016 16mm 
8816017 17mm 
8816018 18mm 
8816019 19mm 
8816020 20mm 
8816021 21mm 
8816022 22mm 
8816023 23mm 
8816024 24mm 
8816025 25mm 
8816026 26mm 
8816027 27mm 
8816028 28mm 
8816029 29mm 
8816030 30mm 
8816032 32mm 

. .. 

,vn• 
12112• 

12112• 

12112• 

12112• 

12112• 

12112 • 

12112• 

12112• 

12136. 

1'l136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

1'l136. 

1213•· 

1'l136. 

12136. 

12136. 

12136. 

12136. 

bu DPH 

14.88 

16.53 

17.34 

17,3', 

19,01 

19,83 

20,66 

23,14 

27,2'/ 

31,40 

34,71 

37,19 

42,98 

44,63 

56,20 

57,85 

60,33 

77,69 

81,82 

96,6V 

99,17 

113,22 

125.62 

152.89 

161.16 

185,95 

STRANA 255 

SOPH 

18 -
' 

20,-
21,-
21,-
23,-
24,-
25,-
28,-
33,-
38,-
42 -

' 
45,-
52 -

' 
54,-
68,-
70,-
73,-
94,-
99,-

117,-
120 -

' 
137,-
152 -

' 
185 -

' 
195,-
225 -

' 
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R klíče očkoploché, sada 6ks 

u 
• 

obj.é. popis 

63068 8-10-12-13-14-
17mm 

R klíče očkoploché , sada 12ks 

JJ 

I 

= 

bez DPH 

6/<Se 106,61 

--

= 

obj.t. 

63338 
poe_!s bez: DPH 

6-7-8-9-10-11-12- S/20 210.74 

13-14-17-19-22mm 

m,mr;'!'I 

SOPH 

129,-

SDPH 

255 -
' 

R klíče ploché, sada 6ks 

A 
obj,é. poe!.!_ bez DPH S DPH 

61068 6x7, 8x9, 10x11, 61•8• ,o.os 109,-
12x13, 14x15, 16x17mm 

R klíče ploché, sada Sks 

obj .č. 

61088 

I klíče ploché, sada 12ks 

Illl 
obj.é. 

61338 

popi& bez DPH S DPH 

6x7, 8x9, 10x11, 6/36e 1,1,93 179,-
12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x22mm 

eopls bez DPH SOPH 

6x7, 8x9, 10x11, 6/24 314,05 380,-
12x13, 14x15, 16x17, 18x19,20x22, 21x23, 
24x27, 25x28, 30x32mm 

Absolutní čelist. 
Nastavitelný klíč ušitý na míru instalatérům. Kromě svého 
neuvěřitelného rozsahu 0-38 mm je vybavený ultraštíhlou 
kovanou čelistí z oceli 61CrV5, která Vám spolu s malými 
rozměry celého klíče dovolí dostat se do každé štěrbiny. 

..,, 

I klíč nastavitelný instalatérský 

obj.é, _popis 

4775008 rozsah 0-38mm, 6/18 

(M4-M24), délka 210mm, li L1: 5mm, L2:13mm 

STRANA 256 

38 
mm 

(M24) 

be:r DPH 

'62,81 

SOPH 

560 -• 



I I I V I 
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Třináct patentů 
na absolutní sevření. 

Větší účinnost. • ~!!!~.!~~i~~t~!~PE 
Jako jediné na trhu j sou klíče Fortum vybaveny asymetrickým pryže byla speciálně 

(lichoběžníkovým) závitem, který umožňuje až o 60% lepší vyvinuta do mimořádné 
dotažení čelisti. Zároveň brání samovolnému povolování klíče, odolnosti vuči organickým 

a naopak usna dňuje manipulaci při rozevíráni. i anorganickým 

■ rozpouštědlum , olejum 
a jiným agresivním látkám. 

■ Nižší hmotnost. 
■ Větší pohodlí. 

• Větší jistota. 
Čep z tvrzeného polypropylenu 
zabezpečuje ru kojeť proti 
posunutí či sesmeknutí. 

■ Lepší kontakt. 
Vysoká přilnavost 
materiálu spolu 
s ergonomicky umístěnými 

zářezy zabrání smekání 
rukojeti i v mastném či 
vlhkém prostředí a zaručí 
maximální kontakt 
s nástrojem. 

(, 

Vychýlení čelisti o 15° vuči ose 
rukojeti snižuje únavu při práci 

. .., , .., , 
na neJmens1 moznou m1ru. 

Kovaný profil čelist í s trojúhelníkovou 
geometrií a dřík perforovaný kruhovými 
otvory na principu nosníku - obojí pro 
maximální odlehčení při zachování 
stoprocentní pevnosti. ■ Větší rozevření čelistí. 

I klí č nastavitelný 
obj.C. 

4770110 
popis 

rozsah 0-33mm, 3/12 

(M6-M20], délka 250 mm, 

Ll: 8,5mm, L2:15mm 

bez DPH 

462.81 

SOPH 

560,-

4770112 rozsah 0-38mm, 3112e 619.83 750,-

li (M8-M24), délka 300 mm, 
Ll: 11mm, L2:18mm 

• klí č nastavitelný 

ie obj.č. popis bez DPH ·~ 8816304 200mm/8", 3/10 156,20 I 
rozsah 0-22mm 

8816305 250mm/10·. 3/10 190.08 

rozsah 0-27mm 

li 8816306 300mm/12", 3/10 264.46 

rozsah 0-32mm 

klí č mult ifunkční samo nastavitelný oboustranný 

klíčem lze pracovat obd obně 
jako s ráčnovým klíčem 
jednou stranou se přitahuje 
převrácením odtahuje 

11 wťblhA 
I klí če trubkové , sada 8ks 

baleno v nylonovém 
pouzdře se zavíráním 
na suchý zip a se 
dvěma železnými oky 
s možností pověšení 
na zeď 

2 kusy vratidel, baleno li 
v nylonovém pouzdře se 
zavíráním na suchý zip. 

obf,!. 

8816370 
popis btz DPH 

klíče: 6x7, 8x9, 3110 256.20 

10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 

20x22mm 

SOPH 

189,-

230,-

320 • 
' 

SOPH 

310 -
' 

Až o 20% větší rozsah čelisti než 
u konvenčních klíču stejného 
rozměru . Laserem vypálená, 
snadno čitelná metrická stupnice. 

L,: L,: c ___ ~OszC---------1-C ___ _ 
I klíč nastavitelný 

\ 
~~~ o 

,=s 
' 

v 

li 

• 
obj.č. popis 

6502 200mm/8", 6/48 

rozsah 0-22mm 
6503 250mm/10", 6/36 

rozsah 0-27mm 
6504 300mm/12", 6/24 

rozsah 0-32mm 

~ ,! 

f.o·' 

hlavu klíče není nutnou při prjci vytahoval a znovu 
nasazoval, ale lze jím v jednom směru otáčet kolem 
matice do potřebné pozice a poté se záběrem do 
opačného směru provede fixace matice v hlavě klíče 
a lze provést odtažení/přitažení 

obj.č. popis 

bez DPH 

114,88 

148.76 

202.48 

bez DPH 

8816342 8-17/14-32mm, 3/12e 5S3,72 

délka30cm 

I klíč trubkový 

obj ,č. popis bt-zOPH 

8816372 6x7mm, CrV 20/100. 14,05 

8816373 8x9mm, CrV 20/100• lS.70 

m 
8816374 10x11mm, CrV 20/100. 17.36 

8816375 12x 13mm, CrV 20/100. 19.01 

8816376 14x15mm, CrV 20/100. 20.66 

8816377 16x17mm, CrV 20/100. 25.62 

li 8816378 18x19mm, CrV 20/100. 31.40 

8816379 20x22mm, CrV 20/100. 37.19 

STRANA257 

SOPH 

139,-

180,-

245 -
' 

• 
" SOPH 

670,-

SOPH 

17,-

19,-

21 -
' 

23,-

25 -
' 

31 -
' 

38,-
45 -

' 



DÍLENSKÉ NÁŘADÍ 

Absolutní stisk. 
Na první pohled to na nich nepoznáte. 
Ale Fortum kleště se nepotřebují tvářit výjimečně. 
Stačí jim, že výjimečné JSOU. 

Totiž spolehlivějš í. 

fortum® 

♦ 

Větší tvrdost. 
Řezné čeli sti kleští Fortum 
jsou indukčně kalené na tvrdost 
58 až 62HRC. 

Jednotlivé části čelistí jsou preci zně 
frézované a ostří vybroušeno s maximální 
přesností. Svou geometrií umožňují čisté 
odstřižen í měkkých i tvrdých drátů. 

TIP: Největšího účinku při stříhání drátů 
dosáhnete, vložíte-Jí drát do čelistí co 
nejblíže kloubu. 

Větší spolehlivost 
Většina modelů kleští Fortum má jedinečný 
šesticípý otáčivý kloub, který na jiných 
kleštích nenajdete. Svou geometrií výrazně 
zvyšuje schopnost kleští spolehlivě ■ 
a bezpečně přenášet i vysoké síly. 

STRANA 258 

■ Větší účinnost. 
Dvousložkové rukojet i kleští Fortum jsou 
vyrobené s použitím upraveného PP plastu 
a měkké TPE pryže, která poskytuje bezpečnější, 

příjemnější a úči nnější stisk. 

■ Větší životnost. 
Všechny kleště jsou vykované z vysoce kvalitní oceli 61CrV5 

následně kalené v oleji. Povrch je ošetřen podle typu lakováním 
nebo černěním (alkalickou oxidací) proti vzniku koroze. 

+ Větší odolnost. 
Použitý materiál, přísně střídmý design a povrchová úprava 
- to vše zamezuje zachytává ní mastnoty a nečistot a zajišťuje 
vysokou odolnost vůči organickým i anorganickým 
rozpouštědlům, olejům a jiným agresivním látkám. 

TIP: Pohodl( pli práci a životnost svých kleští zvýšíte 
občasnou aplikací malého množství oleje na pohyblivé 
a leštěné části. 

DIN ISO 



I kleště kombinované 

li 

T0VIGS, OIN ISO 5746 
obl,č. ~ is 

4770301 160mm 
4770302 180mm 
4770303 200mm 

I kleště půlkulaté pří~ 
.,.. . ~ .. 

li 

,~ 

~.é. popis 

4770311 160mm 
4770313 200mm a kleště půlkulaté zahnuté 

,, 

obj.é. popis 

4770321 160mm 
4770323 200mm 

I 

\ 
bez DPH SOPH 

3/10 173.55 210,-
6/30 190,08 230 -

' 
6/30 202.48 245 -

' 

bez DPH S DPH 

6/24 173.55 210,-
6/24 202.48 245,-

bez DPH SDPH 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

~ kleště štípací bočn~í-
U ~ ... 

~ 

~ -: ,< 

li 
obj.é. popis 

4770331 160mm 
4770332 180mm 

kleště na odizolovávání kabelů 

li 
-.. 

obj ,č. e_oe!!_ 

4770381 160mm 

kleště štípací boční silové 

l 
bez DPH SOPH 

6/30 173,55 210,-
6/30 190,08 230,-

Mi: DPH S DPH 

6/30 173.55 210,-

6/30 173.55 

6/24 202.48 
210- -
245:- lil 

TUV/GS, DIN ISO 5746 
obj,é. popis 

4770343 200mm 
bez DPH SOPH 

6/30 223,14 270,-

kleště štípací boční pro elektroniku 

Rukojeti vybavené pružinkou 
umožňují snazší a rychlej ší práci. 

c=, 

" obj.č. popis 

4770401 100mm 
4770402 125mm 
4770403 150mm 

btz DPH 

3/10 260.33 

3/12 289,26 

3/12 322.31 

STRANA259 

SOPH 

315 -• 
350,-
390 -

' 
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■ ŘEMESLO 
EXTOL PREMIUM 

Řada kleští v promyšle
ném ergonomickém 
designu a výborné 

kvalitě pro řemeslníky a náročné kutily. 

I kleště kombinované POWER 

velmi dobře řešený design 
masivní rukojeti kleští, 
poskytuje při úchopu vitš1 
styčnou plochu s prsty 
a palcovou části dlaně 

tvrzen6 čelisti 

speciálnl konstrukce 
hlavy a umlstinl 
čepu poskytuje af 
o 30% větší přenos 
síly než u standa rdní 
konstrukce 

obj.l. popis 

8813192 180mm 

8813193 200mm 

STRANA 260 

w•šJ!itO 
bez DPH 

61•& 136,36 

61'8 152,89 

SOPH 

165,-
185,-

I kleště štípací boční POWER 

tvrzené čelisti 

velmi dobře řešený design masivní 
rukojeti kleští, poskytuje při 
úchopu větší styčnou plochu s prsty 
a palcovou částí dlaně 

speciilnf konstrukce hlavy I~ a umlstiní čepu poskytuje ., 
Ut•tUIBO 

až o 30% větší přenos 
síly než u standardní 
konstrukc,e 

obj.l-. popis bez DPH SOPH 

8813196 160mm 61•& 119.83 145,-
8813197 190mm 61•& 136,36 165,-



I kleště kombinované 

velmi dobře fešený design 
masivn1 rukoje ti klešlf, 
pos kytuje při úchopu větší 
styčnou plochu s prsty 
a palcovou částí dlaně 

tvrzené čelist i 

w•šfiiftA 
obJ.C. popis 

8813181 160mm 
8813182 180mm 
8813183 200mm 

6/'8 . 

6/48 . 

6/48. 

btzOPH 

111.57 

128.10 

144.63 

SDPH 

135 -
' 

155,-
175 -

' I kleště půlkulaté přímé 

~.é. popis 

8813184 160mm 

R kleště půlkulaté zahnuté 

obj.é. popis 

8813185 160mm 

I kleště štípací boční 

- kleště ploché 

I kleště kulaté 

poe_is 

160mm 
8813187 190mm 

obj.C. p_l!J)iS 

8813188 160mm 

obj.C. popis 

8813189 160mm 

bez DPH S DPH 

6/48. 107.44 130,-

b•z DPH 

6/48. 111.57 

SDPH 

135 -
' 

bez DPH SOPH 

6/&8. 111.57 135,-
6/'8 . 128.10 155,-

b•z OPH 

6/48. 103.31 

bez DPH 

6/&8e 103_31 

SOPH 

125,-

SDPH 

125 -
' 

I kleště SIKO 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

obj.C. po~ 

8813195 255mm 

Utf!\ttl 
j&aj 

I 

bot DPH S DPH 

1,/36 144.63 175,-

kleště na odizolovávání kabe lů 

EXTDI! 
PREMIUM 

-

popis 

160mm 

Ut•tUt«D 
bez DPH S DPH 

6/48. 128.10 155,-

STRANA 261 
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■ ŘEMESLO 
EXTOL PREMIUM 

Kvalitní řada kleští 
vtrad ičním designu 
a v dostupné cenové 
hladině. Použité 
materiály předurčují 

kleště pro středně 
náročnou prac1. 

I kleště kombinované 

tělo kleští z kvalitní 
uhlíkové oceli 
s leštěným povrchem 

obj.č. _ __.popis 

7406 160mm 

7410 180mm 

7414 200mm 

I kleště pulkulaté přímé 

obj.č. 

7418 I kleště pulkulaté zahnuté 

obj.,. 

7422 

obj.,. 

7438 

7442 

STRANA 262 

popis 

160mm 

~is 

160mm 

~ 
160mm 

190mm 

ergonomicky 
tvarovaná ruko jet 
z kvalitního plastu 

bez DPH 

6/30. 77.69 

w,se 90,08 

w,se 105.79 

SDPH 

94,-

109,-

128,-

bez DPH SOPH 

6/30e 65.29 79,-

bez DPH SOPH 

6/30. 65.29 79,-

bez DPH 

6/JOe 6S.29 

w,se s2.6-4 

SDPH 

79,-

100 -
' 

I kleště ploché 

I kleště kulaté 

obj.č. 

7446 

obj.č. 

7450 

popis 

160mm 

popis 

160mm I kleště na odizolovávání kabe lů 

I kleště SIKO 

obj .č. 

7402 

obj.č. 

7459 

popis 

160mm 

popis 

255mm 

bttOPH 

6/30. 65,29 

SDPH 

79 -
' 

bez DPH SOPH 

6/30. 65.29 79,-

bez DPH SOPH 

6/30. 101,65 123,-

bezOPH 

6/3/,. 136,36 

SOPH 

165 -
' 



I • 

I kleště kombinované 

Hobby řada klešti určená do 
domácnosti pro běžné použití. 
Kleště v té lo řadě se vyznačuj í 

příznivou cenou. 

obj.t. 

7006 
7010 
7014 

I kleště půlkulaté přímé 

obj.č. 

7018 I kleště půlkulaté zahnuté 

obj.C. 

7022 I kleště štípací boční 
~~ 

obj.t. 

7038 

7042 

popis 

160mm 

175mm 

200mm 

popis 

160mm 

e_l!J)iS 

160mm 

popjs 

160mm 

175mm 

, 

bez DPH SOPH 

6130 . 70.25 85,-
6130 . 78,51 95,-
6130 . 90.,1 110 -

' 

b1tz DPH S DPH 

6130 . 61,98 75,-

btz OPH S DPH 

6130 . 61.98 75,-

bez DPH 

6130. 65.29 

6130. 74.38 

SOPH 

79,-
90 -

' 

/ 

I kleště ploché 

I kleště kulaté 

obj.i. 

7046 

obj.č. 

7050 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

pr~ ESLO 
EXTOL CRAFT 

Hobby řada kleští 
určená do domácnosti 
pro běžné použití. 
Kleště v této řadě se 

V ,; Vi , 

vyznacUJI prrznivou 
cenou. 

.... 
-

popis 

160mm 
boz DPH SDPH 

popis 

160mm 

6130. 70.25 85,-

bez DPH S DPH 

6130. 61,98 75,-I kleště na odizolování kabelů 

íf obj .č. 

7002 
popis 

160mm 
bltz DPH 

6130. 78,51 

STRANA 263 

SDPH 

95,-
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■ ŘEMESLO 
EXTOL PREMIUM 

Řada kleští „mini" je 
určena pro práci na 
hůře přístupných 
místech a ve stísněných 
prostorech. Osvědčená 
kvalita a funkční design 
dělají z této řady 
výborného pomocníka 
pro přesné montážní 

, 
prace. 

I kleště kombinované mini 

tvrz ené čelist i 

Ill obj .č. 

8813020 

I kleště štípací boční mini 

Ill obj .č. 

8813021 

~is 

125mm 

popis 

115mm 

malý rozměr pro 
práci v obtížně 
přístupných místech 

, 

'5a' I J 

Ut•VffltlJ X 
bez DPH SDPH 

12/60. 13,5S 89 -' 

Ui•šJ!U\I 
bez DPH SDPH 

12/60. 13,55 89,-

I kleště pulkulaté zahnuté mini 

Ill obj.č. popis 

8813024 125mm 

I kleště ploché mini, 125mm 

Ill o~.č. popis 

8813025 125mm 

• 

betOPH 

12/60 e 13.55 

SOPH 

89 -
' 

bez DPH SOPH 

12/60. 13,55 89,-

I kleště pulkulaté s dlouhými čelistmi mini 

Ut•tUJtlJ 
Ill obj .č. popis bez DPH SOPH 

8813026 150mm 12/60. 78,51 95,-

I kleště kulaté mini 

'Eia' 

Ut•tll!il X 
Ill obj .č. popis bez DPH SDPH 

8813027 125mm 12/60. 13,55 89,-

I kleště štípací čelní mini I kleště mini, sada 5ks 

Ill ot,;.t. ~i-S 

8813022 115mm I kleště pulkulaté přímé mini 

obj.l. popis 

8813023 125mm 

STRANA 264 

·=· "i.m;J' 

~ Ui·šU!iO r, 
bez DPH SOPH 

12/60. 13,55 89,-

bez DPH 

12/60 e 13,55 

SDPH 

89 -
' Ill 

obj .č. popis bez OPH S OPH 

8813030 kleště 6/2& 371.90 450,-
kombinované 125mm, štípací boční 

a čelní 115mm, pulkulaté přímé 125mm 

a půlkulaté přímé s dlouhými čelistmi 
150mm v nylonovém pouzdru 



a kleště kombinované 

li obj,č, popis bez DPH SOPH 

42300 125mm, s pérkem 6/36 . 38,84 47,-a kleště štípací boční 

~~ 
li obj,l. popis btz DPH SOPH 

42301 115mm, s pérkem 6/36 . 38,84 47-
' 

a kleště půlkulaté přímé 

a kleště sada 4ks 

11 

li 

obj .č. 

42303 

obj.l . 

7724 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

popis b1t2 DPH 

130mm, s pérkem 6/36• 38,84 

• 

SOPH 

47-• 

ff_~ 
popis bu DPH SOPH 

125mm, 6/36. 152,89 185 -• 
kleště : kombinované, štípací bočn í, 

pulkulaté přímé. ploché 

STRANA 265 
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kleště kombinované 
speci6lnf dvouslofkovi rukoje( 
měkčeni protiskluzovou TPR 
pryži pro práci pod napětím do 
1 OOOV - každý kus je testovaný 
pod napětím 1 O OOOV 

ochrana proti 
s klouznutí ruky 
a proti přeskoku 
jiskry z neizolovan6 
čisti kleští na ruku 

čelisti z kva litní indukčně kalené 
CrV oceli leštěné na bocích 

1111■[1) 
DIN ISO 5746, EN/ IEC 60900 
obj.t. popJ.!_ 

8813170 160mm, 1000V 

8813172 200mm, 1000V 

I kleště štípací boční 

- --~ ~~~) 50 574\! ~: IEC 60900 

--~ ~ 8813173 160mm, 1000V I kleště pulkulaté přímé 

DIN ISO 5746, EN/ IEC 60900 

---~ obj.é. pop;, 

--~ W 8813175 160mm, 1000V I kleště pulkulaté zahnuté 

DIN ISO 5746, EN/ IEC 60900 

---~ obj.,. ~;• 
--~ ~ 8813177 160mm, 1000V I kleště na odizolování kabelu 

DIN ISO 5746. EN/ IEC 60900 
---~ obj.,. pop;, 

--~ ~ 8813180 160mm, 1000V 
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6/36 

3/12 

bez DPH 

243.80 

280,99 

bez DPH 

6/36 231,40 

6/36 

bez DPH 

223,14 

bez DPH 

6/36 223,14 

6/36 

bez DPH 

239,67 

SOPH 

295 -
' 

340,-

SDPH 

280 -
' 

SDPH 

270,-

SOPH 

270 -
' 

SOPH 

290 -
' 

v 

Cistá práce. 
Na elektrické kabely jsou kleště krátké; od toho 
jsou tu Fortum nůžky na kabely. Ty dokážou snadno 
přestřihnout kabely silné jako prst - rychle, přesně 
a čistě, bez deformování jednotl ivých vodičů. Díky 
speciálně tvarovanému ostří nůžkami budete moci 
kabel i vodiče pohodlně odizolovat. A to vše třeba 
i „naživo" - rukojeti jsou izolované na 1000V. 

I kleště štípací kabelové 

DIN ISO 5746, EN/ IEC 60900 
obj_J . __popis bez DPH S DPH 

4770421 160mm, 1000V, 'J/12 ,oo.83 485,-

max. průměr stříhan ého kabelu 9,5mm 
4770423 200mm, 1000V, 3/12 462,81 560,-

max. průměr stříhan ého kabelu 12mm I kleště štípací kabelové 

DIN ISO 5746, EN/ IEC 60900 
o~.ě. popis bez DPH S DPH 

1111■[1) 
4770425 240mm, 1000V, 3/12 619.83 750,-

max. průměr stříhan ého kabelu 15,5mm 



- kleště štípací boční pro elektroniku : sa I 
I 

obj.č. 

8831110 
popis 

130mm, 

I 

malý rozměr a přesné provedeni 
pro je mní střihad práce 
v elektronic& a je mní mechanice 

bez DPH S DPH 

613♦• 40,33 73,-
použití pro stříhání drátu z mědi do 

průměru 2mm a měkké oceli do průměru 

1mm, čelisti tvrzené na HRC 52-55 

kleště štípací boční/od izolovací 

U!·fA!!O 

obj.f. 

8831111 
popis 

150mm, 

0,8-2 ,6mm2 

bHDPH 

6130 e 111.S7 

SDPH 

135 -
' 

kleště odizolovací/štípací na vodiče 

obj.č. 

8831120 
popis bez DPH S DPH 

165mm, použití pro 613♦• 77.49 94,-
odizolování s stříhání vodičů o průměru 

0,6-2,6mm, čelisti tvrzené na HRC 52-55 

kleště lisovací/krimpovací 

na odizoloviní 
vodičů, stříhání drátů 

a lisová ní ka belových 
konektorů, oček, 
fa5tonů atd. 

obj.l. 

8831130 

::...---• otvory na mědiiné 
nebo mosazní 
z ávitové kolíky M2, 
6-3,0-3 ,5-4,0-5,0 

popis 

215mm 
bez DPH 

6/'8. 119,83 

SDPH 

145 -
' 
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kleště odizolovací/krimpovací automatické 

tvrdé čelist i z Cr12MoV 

obj ,č. 

8831125 

část určená k stříhá ní 
drá tu 

eoe!!_ 

210mm, 0,2-6mm2 

Ut•tflitl 
Mi DPH 

S/20 223,14 

SOPH 

270,-

kleště odizolovací samonastavitelné 

stříhací čelist na 
r ychlé stříhání 
kabelů 

obj.f. 

8831124 
popis 

plni a u1oma1ickí 
naslave ní na různé 
tlouš(ky izolace 
do maximálního 
průřezu 6,0mm2 

190mm, 

0,08-6,0mm' 

S/20 

MzOPH 

280,91 

SDPH 

340,-

kleště lisovací/krimpovací na dutinkové konektory 

pro neletované 
elektrické spoje 
k čtyřhrann6mu 

zalisování 
dutinkových 
koncove k/ 
konektorů 

obj ,č. 

8831132 

konektorů v roz mezi 
0,08- 6mm2 do 
kleští, kdy se čel isti 
a utomaticky přizpůsobí 
prů m ěru konektor u 

eopis Mi DPH S DPH 

175mm, 315 419,83 750,-

čtyřhranné zalisování 0,08-6,0mm' 

nůž na odizolování kabelů stavid šroub pro nastaven( 
hloubky řezu 

brouš ená 
čepel s rovným 
a hákovým břitem 

odolná dvousložková rukojeť 
měkčená protisklu zovou TPR pryží 

obj .č. popis bt>z DPH S DPH 

8831100 170mm, S12oe 90,08 109,-

na kabely o průměru 8-28mm, bezpečné 

řezy izolace kabelu v podélném 

i obvodovém směru bez poškození 

izolace jednotlivých vodičů uvnitř kabelu 

nůž na odizolování kabelů oboubřitý,s plast. pouzdrem 
plastové pouzd ro chránící čepel nože 
s možnos tí zavěšeni na opasek 

____ obou stranně ostřená čepel 

z tvrzené chromova né oceli 

popis ~z DPH 

155/120mm, 6134• 11s.10 

celková délka nože 155mm, 

délka rukojeti 120mm 
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SOPH 

140 -
' 
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,r:rmm, 
Absolutní 
jistota. 
Není toho moc, co profesionál 
chce od svých „seegerovek", 
ale to málo musí být, jak má: 
štíhlý prof il , který ho pustí do 
těch nejmé ně přístu pných míst. 
Rukojeti, které nevyklouznou, 
i když jsou od oleje. A hlavně 
hroty, které kroužek chytí 
a nepustí. 

Fortum kleště na seegerovy poj istky jsou 
vyrobené ze špičkové chrom-vanadové 
oceli t řídy 61 CrV4. Mají pevné válcové 
soustružené hroty bránící vyklouznutí, 
štíhlý tvar a protiskluzové PVC rukojeti. 

Ill kleště seegerové s vym ěnitelnými 
la čelistmi 6v 1 

mož nost sestavení . 
6 různých typů kleští 
$ čelistmi přímými 

li 

vyměnitelné 
koncovky z kvalitní 
indukčně kalené 
CrMoV oceli 

a zahnutými pod 
úhlem 45° a 90° ve 
vnijšim i vnitřním 

provedení 

plastová rukojeť 
$ protiskluzovými 
drážkami 

pevné válcové 
s oustružené hroty 

obf.!. 

10292 
~ bez DPH SDPH 

vyměnitelné S/30 231.40 280 -• 
koncovky: 2x přímé, 1x zahnu té pod 

úhlem 45° a 90° 
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kleště seeger zahnuté vnějš í kleště seeger zahnuté vnitřní 

li li 
obj.C. popis bez DPH S DPH obj.é. popis bez DPH SOPH 

4770504 140mm, 3/12 239,47 290,- 4770502 140mm, 3/12 239,67 290,-
rozsah 10-25mm rozsah 10-25mm 

4770514 180mm. 3/12 268,60 325,- 4770512 180mm. 3/12 268.60 325,-
rozsah 19-60mm rozsah 19-60mm 

4770524 240mm, 3/12 338.84 410,- 4770522 240mm, 3/12 338.84 410,-

rozsah 40-100mm rozsah 40-100mm 

kleště seeger přímé vnější kleště seeger přímé vnitřn í 

li li 
obj,t, poei!_ bez DPH SDPH obj,t, popis bez DPH SOPH 

4770503 140mm, 3/12 239.67 290,- 4770501 140mm, 3/12 239.67 290,-

rozsah 10-25mm rozsah 10-25mm 
477051 3 180mm, 3/12 268.60 325 -• 4770511 180mm, 3/12 268.60 325,-

rozsah 19-60mm rozsah 19-60mm 
4770523 240mm, 3/12 338.84 410,- 4770521 240mm, 3/12 338.84 410,-

rozsah 40-100mm rozsah 40-100mm 

kleště seeger zahnuté vnější kleště seeger zahnuté vnitřní 

li li 
obj,C. popis bez DPH S DPH obj.C. popis bezOPH SDPH 

8813514 175mm 5120 • 109.92 133,- 8813512 175mm S/20 e 109.92 133,-

- kleště seeger přímé vnější - kleště seeger přímé vnitřní 

li li 
o!j.t. poe.!!._ bez DPH S DPH ~bj.é. popis bez DPH SOPH 

8813513 175mm S/20 . 109.92 133,- 8813511 175mm S/20 . 109.92 133 -
' 



• výsečníky, sada 13ks slouži k vysekávání těsněni 
z materiálů k tomu ur!ených 
(gumy, pap1ru. kůže. tenk6ho 
plechu, vinylu, apod.) 

vyměnitelné 
vY5ečniky z kvalitní 
uhlíkové oc,eli 

celokovová rukojeť 
potažená měkkým 
plastem s chráničem 
proti poranění 

I děrovač kUže 

kovová jehla k udrženi stabilní 
polohy výseěníku př-i práci 

~ 

~.t. popis bez DPH S DPH 

8801850 průměry: 5110 619.83 750,-
5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-

35mm 

v textilním pouzdru 
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kleště děrovací kovové 

obJ.t. popis Mz DPH SDPH 

315 -8813820 průměry: 6/24 260.33 
' 

I očka-druky, sada100ks 

obj,t. 

10261 

2-2 5-3-3 5-4-4 5mm • • • 

~ bot DPH SDPM 

barva zlatá mosaz, 2111100• 37.19 45,-
průměr oček: vnitřní 4mm/vnější8mm 

obj.(. popis bezDPH SDPH g· oc·ka-druky sada100ks 
' 10266 sada 9ks: 2-10mm, 10160• 95.o• 115,-

průměry: 2-3-4-5-6-7-8-9-10mm . ·---. . . • . . . . . 
111 111111 

76700 sada 15ks: 4/16 • 2es.12 345,-

2-22mm, průměry: 2-2,5-3,2-4-4,8-5,5-

6,4-8- 9,5-11-12, 7-14-15,8-19-22mm 

kleště děrovací-drukovací sada se 100ks oček 

obf.l. 

10260 
popis btz DPH S DPH 

0 2,5-Smm, 6/24 • 136.36 165,-
průměry děr: 2,5-3-3,5-4-4,5-5mm, 

průměry oček: vnitřní 4 mm/vnější 8mm 

obLt. _p.9is btz DPH S DPH 

10262 barva stříbrný nikl,2111100• 37,19 45,
průměr oček: vnitřní 4mm/vnější8mm a očka-druky, sada100ks 

obj_J. 

10263 

( ~ 

!~ti 
popis bez DPH S DPH 

barva šedý nikl, 2111100• 37.19 45,-
průměr oček: vnitřní 4mm/vnější8mm 
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Fortum Hunter. 
Lovecký instinkt. 

Geniálně jednoduchý mechanismus 
kombinovaný s promyšlenou 

konstrukcí a špičkovým materiálem 
(CrMoV ocel s čelistmi kalenými 

v oleji do vysoké tvrdosti]. 
Nekonečná řada povolených 

závitu - bez nebezpečí 
přeskočení zámku! 

kleště SIKO 
tvar čelistí s broušenými 
zuby je optimalizovaný 

li 

k sevření trubek a matic 

vysoka stabilita díky posuvnému 
mechanismu s dvojitým vedenim 

obj .č, popis 

8813157 175mm 

8813158 250mm 

8813159 300mm 

8813160 400mm 

Ill kleště SIKO nastavitelné 
li nastaven1 rozsahu čelisti 

se provádí skrze středové 
zamykaci tlačítko s vnitřním 
ozubením. které je na 
protilehlé straně opatřené 
pružinovým mechanismem 

obj .č. popis 

8813166 175mm, 

dvojvrstvá 
plas tová ochrana 
ergonomicky 
tvarovan6 rukojeti 
pro příje mnější práci 

bez DPH SDPH 

6/30 131,40 159,-

1,/Y. 164,46 199,-

612• 214,05 259,-

3/10 520,66 630,-

dvouvrstvi 
rukojeť s měkkým 
sametovým omakem 

bez DPH 

3/12 198,35 

SDPH 

240 -
' 

rozsah čelistí 26mm 

8813167 250mm, 3/12 223,14 270 -
' 

Ui•tM!WI 
rozsah čelistí36mm 

li 8813168 300mm, 3/12 289,26 350,-

rozsah čelistí 46mm 
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Zámek kleští 
Fortum Hunter 
uvolníte 
jednoduchým 
stiskem palce 
jedné ruky. 

kleště nastavitelné, typ HUNTER 

I kleště SIKO 

chemicky 
upravený 
povrch odolnj 
proti korozi 

li I krytky čelistí, 2ks 

li I kleště SIKO 

li 

obj.t. popis 

4770201 185mm, 

rozsah 0-26mm 

4770202 245mm, 

rozsah 0-36mm 

4770203 310mm, 

rozsah 0-46mm 

jemný mechanismus 
posuvu čelistí 

bez DPH SDPH 

3/12 363,66 440,-

6/18 396,69 480 -
' 

6/18 561.98 680 ,-

tvarované rukojeti, 
díky kterým se kleště 
lépe drží v ruce 

čelisti s výměnnými 
plastovými krytkami 
chrání armatury 
proti poškrábáni 

dvojvrstvá plastová 
ochrana rukojeti pro 
příjemnější práci 

obj .č. popis 

8813060 260mm, 
bez DPH SDPH 

5/20 206,61 250,-

pro armatury 

obj.č. popis bez DPH 

8813060A pro kleště 8813060, 101so e 45.45 

nylon 

popis bez DPH 

175mm 10/30 . 103.31 

7052 250mm 10/30 . 120,66 

7053 300mm 5/20 . 163.6-4 

7054 400mm ,,10 446.28 

SDPH 

55,-

SDPH 

125 -
' 

146 -
' 

198,-

540 -
' 



I hasák .s· typ, kovaný 

li 

hasák kovaný 
z kvalitni CrV oceli 
s indukčně kalenými 
čelistmi 

----- indu kčně kalené čelist i 
s protiskluzovým ozubením 

tvar čeli$ti ve tvaru pí$mene „S"$ upnutím 
v min 3 bodech pro pevné a bezpečné 
uchopeni hladkých tr ube k 

obj.é. 

8813211 

8813212 

8813213 

popis bez DPH 

300mm, 3/t2 322,31 

čelisti 1· . max. rozsah 40mm 

420mm, "16 462,81 

čelistí 1,5", max. rozsah 55mm 

530mm, "12 619.83 

čelistí 2", max. rozsah 67mm 

I hasák 90°, kovaný 

li 

• 

čelist i jsou u toho 
typu v úhlu 90° vůči 
rukojetem 

---- indukčně kalené čelisti 
s protiskluzov'ým ozubením 

obj.č. popis bez DPH 

8813221 300mm, 3/12 322,31 

čelisti 1·, max. rozsah 40mm 

8813222 420mm, "" 462,81 

čelisti 1,5", max. rozsah 55mm 

8813223 560mm, "'2 619,83 

čelistí 2", max. rozsah 67mm 

SOPH 

390,-

560,-

750,-

SOPH 

390,-

560,-

750,-

I I I V I 
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I hasák 

obj.é. 

7561 

7562 

7563 

• kleště rychloupínací 

li o~.č. 

8813310 

popis bez DPH S DPH 

délka 3/t2 202,48 245,-

355mm/50mm, rozsah čelistí do 50mm 

délka 3/t2 272.73 330,-

455mm/60mm, rozsah čelistí do 60mm 

délka Sito 384.30 465,-
610mm/75mm, rozsah čelistí do 75mm 

popis 

220mm 
bez DPH 

6/36 t8t,82 

SOPH 

220,-

kleště rychloupínací polohovací 

e,tfiitfl 
obj .č . popis bez DPH SOPH 

7215 230mm 1(1'60. 173,SS 210,-
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fortum 

Absolutní apetit. 
Pákové kleště Fortum „3 v 1" představují třídu samu o sobě. Jsou 
to první pákové kleště, které dovolí stříhat roxor, ocelová lana 
a kabely současně - a to v profesionální kva l itě. 

Trojí nadstandard. 
v 

Cepele, vyrobené z chrom-vanadové oceli 61CrV4, si přes svou 
vysokou tvrdost uchovávají pevnost, která výrazně převyšuje 
normy ISO/DIN. Čepe l nože na roxor je z jedné strany upravená 
patentovaným frézovaným drážkováním. které umožňuj e o 30%, 
snazší a rychlejší stříhání. Díky asymetricky broušeným čelistem 

na ocelová lana a kabely je stříhání překvapivě lehké a neuvěřitelně 
přesné - a navíc se zvyšuje odolnost čepelí vuči opotřebení. 
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kleště štípací pákové 
obj.~. 

4900114 

4900118 
4900124 

li 4900130 

4900136 a čelisti k pákovým ::.štím 

4900144 

4900154 
4900160 

4900166 

popis 

350mm/14" 3/10 

450mm/18·' 3/6 

600mm/24• 3/5 

750mm/3o'· 3/6 

900mm/36. 3/5 

.P..!'..eis 

350mm/14", 61CrV4 ., .. 

600mm/24", 61CrV4 .. , .. 
750mm/30", 61CrV4 .,, .. 

900mm/36··, 61CrV4 . . , .. 

bez DPH SOPH 

727.27 880,-
950.41 1150,-

1148.76 1 390,-
1396.69 1 690,-
1176,86 2150,-

bez DPH SOPH 

305.79 370,-
487,60 590,-

702.48 850,-
950.41 1150,-



I kleště štípací pákové 

li 

indukčně kalené čelist i 
z CrMoV oceli vhodné 
pro střiháni kulatých 
i plochých materiálů 

šrouby pro přesné 
seřízení čelistí 
s možností nastaveni 
svitlosti (mezery) 
mezi čelistmi 

obj ,č. popi, b•z DPH 

8813418 450mm/18", 3/6 363.64 

stříhají do průměru 6mm 

8813424 600mm/24", '1/6 . 537.19 

stříhají do průměru 8mm 

8813 430 750mm/30", '1/6 768.60 

stříhají do průměru 10mm 

8813436 900mm/36", v, 950.41 

stříhají do průměru 12mm 

• kleště štípací čelní 

obj,č. 

8813041 

8813042 

kleště št ípací rabicové 

li 

úzké čelisti z ka lené 
CrV oceli pro práci 
na hůře pří,tupných 
místech 

obj.I:. 

8813056 
8813057 

POJ!i& 
180mm, s izolací 

200mm, s izolací 

popis 

250mm, s izolací 

275mm, s izolací 

b9z DPH 

6130 e 103.31 

6130 e 119.83 

bez DPH 

6130. 144.63 

6/30. 152.89 

SOPH 

440,-

650,-

930 -
' 

1150,-

SOPH 

125,-

145,-

SOPH 

175,-
185 -

' 
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I kleště š típací pákové 

p6kové čelisti z kvalitní 
chro m-vanadiové oce li 
61CrV4 pro stříhání kovových 
tyči a drátů do průměru 3mm 

zesflená kovová 

speciální čelisti pro 
střihání ocelových 
lan do prúmiru 2mm 
a kabelů do prúmiru 
5mm 

ergonomicky tvarované ru kojeti 
rozšířené uprostřed pro pohodlné 
drženi v dlani a potažene 
ochranným PVC plištim 

~.č. 

4900101 
popis 

225mm/9" 

I kleště štípací pákové 

čelisti z kované 
a kalené uhlíkové 
oceli 

šrouby pro pře,né seřízení čelistí 
s možností nastavení světlost i 
(mezery) mezi čelistmi 

obj .č. 

7818 
7824 
7826 

popis 

450mm/18"" 
600mm/24·· 

750mm/30" 

kleště lámací na obkladačky 

li obj.t. popis 

8841090 190mm 

3/10 

S/20 

3/10 

3/6 

bez DPH 

446.28 

bez DPH 

264.46 

371.90 

545.45 

speciální kleště na 
lámání, tvarováni 
a zvitšovániotvorů 
keram ických o bkladů 
a d laže b 

bu DPH 

6/30. 101.65 
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SOPH 

540,-

SOPH 

320,-
450,-
660 -• 

SOPH 

123 -
' 
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I nůžky na plech převodové 

max. stříhaci 
kapacita 1,8mm pro 
m6d', 1,5mm pro 
ocel a 0,9mm pro 
nerezovou ocel, max. 
délka jednoho střihu 
35mm (pro rovné 
nůžky 38mm) 

li 

kované čelisti z CrMoV oceli indu kčně kalen6 
na HRC 60-62 s vroubkovaným ostřím 

DIN 6438 a GS 
obj.t. 

4770901 
popis 

255mm, 
bet DPH 

6/18 305,79 

pravé, pro stříhání rovně a doprava 

I nůžky na plech převodové 

DIN 6438 a GS 
obj.é. popi, bez DPH 

li 4770900 255mm, 6/18 305,79 

levé, pro stříhání rovně a doleva I nůžky na plech převodové 

li 
DIN 6438 a GS 
obi,L_ 

4770902 

STRANA 274 

popis 

255mm, 6/18 

rovné, pro rovné stříhání 

bez DPH 

305.79 

SDPH 

370 -
' 

SOPH 

370,-

SOPH 

370,-

I nůžky na plech převodové 

max . stříhací 
kapacita 1,2mm pro 
ocel válcovanou za 
s tudena a 0,8mm pro 
nerezovou ocel 

kovan6 čelisti z CrMoV oceli indukčn6 kalené 
na HRC 56-58 s vroubkovaným ostřím 

li 
obj.l-. 

48050 

I nůžky na plech převodové 

li 
obj.é. 

48000 

I nůžky na plech převodové 

li obj.l-. 

48100 

popis 

255mm, 
rovně a doprava 

popi, 

255mm, 

rovně a doleva 

popis 

255mm, rovné 

6/26 

bu: DPH 

181,82 

bez DPH 

6/26 181,82 

6/26 

bez DPH 

181.82 

SOPH 

220,-

SOPH 

220,-

SOPH 

220 -
' 



I nUžky na plech převodové 
kované čelisti 

li 

z CrMoV oceli 
indukčně kalené na 
HRC 56-58 

obj,č. 

8813600 

nUžky na plech převodové 

li 

kovan6 čelisti 
zkvalitni CrV oceli 
indukčně kalené na 
HRC 52-58 

~.č. 

8813601 

• nUžky na plech 

li 
- nůžky na plech 

li 

obj .č. 

8813609 

ot11.l. 

8813615 

popis 

max. střihací 
kapacita 1,2mm pro 
ocel válcovanou za 
studena a 0,8mm pro 
nerezovou ocel 

255mm, pravé 6/24 

bez DPH 

219.01 

popis 

max. stříhací 
kapacita 1.2mm pro 
ocel válcovanou za 
studena a 0,8mm pro 
nerezovou ocel 

bez DPH 

255mm, levé 6/24 219.01 

popis 

225mm 

popis 

300mm 

b1tz DPH 

6/36. 139.67 

bez DPH 

6/24 239.67 

SOPH 

265,-

SDPH 

265,-

SOPH 

169,-

SOPH 

290 -
' 
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nástavec na vrtačku k stříhání plechu 

J 

tloušťka stříhaného plechu: hliník-měď-měkké kovy
plast do 2mm {coi je také max. tloušťka, kterou nástavec 
dovoluje stříhat), oc,el do 1,8mm, nerez do 1,2mm 

upínání do vrtačky 
skr ze šestihran 1/4" 

doporučené pracovní 
otáčky pro optimální 
výkon 1500 - 3000 
ot./m in 

obj.l . 

8813651 
popis bez DPH S DPH 

oboustranný, s120• S53.72 670,-
v plechové krabičce, balení obsahuje 
kromě samotného těla nástavce také 
3ks stříhacích hlav, 2ks stříhacích jehel, 
rukojeť a povolovací klíč 
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■ PROFESIONAL Unikátní nýtovací 
kleště Fortum FORTUM 
obsahují množství 

konstrukčních patentů. Díky pákovým 
převodům se minimalizuje 
potřebná síla uživatele. Součásti 

sortimenlU 
jetaky 

ný!Olačl<a 
kompozitcwá, 
pneumatická 

více na 
straně 100. 

S minimálním úsilím tak 
vytvoříte pevné odolné 
spoje, které nahradí 
šrouby, vru ty, obyčejné 
nýty, pájení a svařování. 

0 kleště nýtovací 
U díky délce jen 

200mm a váze 
SOOg je možno 
s kleštěmi pracovat 
i ve stísněných 
podmínkich 

... 
• 
... 
Ci 

. . . 

nýtovací koncovky se zdrsněným 
povrchem pro snadnou výměnu 
rukou bez použití klíče 

čel isti z mimořádně 
tvrdé CrMoV oceli 

tříčelis(ové, náhradní čelisti 4770690 

•• 

obj.t, popl.s bez DPH S DPH 

4770600 200mm, 3/5 3s1.2, 425,-
pro trhací nýty 2.4-3,2-4,0-4,8mm 
z materiálů Al. měď, ocel, nerezová ocel 
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I kleště nýtovací 

tříčelisfové, náhradní čelisti 4770690 
obj.t. popis btt DPH S DPH 

8813742 250mm, 3/10 221,21 275,-

- ~ pro trhací nýty 2.4-3,2-4,0-4,8mm 
z materiálů Al, měď, ocel, nerezová ocel 



I kleště nýtovací pákové 

speciální páková 
konstrukce šetří 
až 40% vynaložené 
energie 

plastová sbi rná 
nádobka pro 
zachycení odtržených 
hřebíků nýtů 

~~ čelisti z mimořádně tvrdé CrMoV oceli 

tříčelisfové, náhradní čelisti 4770690 
obj,<:. 

4770614 

kleště nýtovací pákové 

popis bez DPH SOPH 

330mm, 3/10 487,60 590,-
pro trhací nýty 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm 
z materiá lu Al, měď, ocel, 
nerezová ocel 

speciální páková 
konstrukce .šetř'í 
až: 40% vynalož:en6 
e nergie 

čeli sti z mimořádně 
tvrdé CrMoV oceli 

1řlčelisfové, náhradnl čelisti 4170690 
obj ,č. 

4770611 
eopis bez DPH s DPH 

260mm, 3110 '°'·" 490,-
pro trhací nýty 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm, 
z materiálu Al, měď, ocel, nerezová ocel 

kleště nýtovací pákové, rychloupínací 

nýtovací trny z CrMoV 
oceli pro uvedené 
velikosti nýtovacích 
matic jsou součásti 
baleni 

rychloupínací svidříkový 
mechanismus pro rychlé 
na šroubová ni/vyšroubováni 
maticového nýlu v obou smirech 

obj,t. popis bex DPH S DPH 

li @=) 
4770634 350mm, v,e 1198.35 1 450,-

pro nýtovací matice M3-M4-M5-M6-M8-
M 10-M12 z materiálu Al, mosaz, ocel, 
nerezová ocel 
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kleště nýtovací pro nýtovací matice 

nýtovací trny z CrMoV 
oceli pro uvedené 
velikosti nýtovacích 
matic jsou součistí 
balení 

obj.é:. 

4770620 

I kleště nýtovací pákové 

nýtovací trny z CrMoV 
oceli pro uvedené 
velikosti njtovacich 
matic jsou součásti 
baleni. 

díky délce jen 200mm je možno 
s kleštěmi pracovat i ve stisninjch 
podmlnkách 

popis bez DPH S DPH 

200mm, 3/S 867.77 1 050,-
pro nýtovací matice M3-M4-M5-M6, 
z materiálu Al, mosaz, ocel, nerezová ocel 

pomoci njtovací matice 
v zanýtovaném spoji vytvoříte 
neporušený závit, na který 

--------
4 
můžete snadno při pevňovat 
další komponenty 

li @=J 

obj.t. 

4770633 
popi, 

340mm, 
bez DPH SOPH v,. 1 033.06 1 250,-

pro nýtovací matice M3-M4- M5-M6- M8-
M10-M12 z materiálu Al, mosaz, ocel, 
nerezová ocel I kleště nýtovací pákové samošroubovací 

li @=J 

nýtovaci trny z CrMoV 
oceli pro uvedené 
velikosti nýtovacich 
matic jsou součásti 
balení 

obj .č. 

4770635 
popis 

390mm, 

-- unikátní mechanism us, kd e 
pohybem pákových rukojetí 
dochází k automatickému 
nairoubov áni/vyšrou bová ní 
maticov,ho nýtu 

bez DPH SDPH 

3/6. 1644,63 1 990,-
pro nýtovací matice M3-M4- M5-M6-M8-
M10-M12 z materiálu Al, mosaz, ocel, 
nerezová ocel 

STRANA 277 



, , , v , 

DILENSKE NARADI 

I kleště nýtovací pákové 

~...- nýtovací t rny z CrMoV 
oceli pro uvedené 
velikosti nýtovacích 
matic jsou součásti 
baleni 

o!)j.č, 

4770636 

popi1, bez DPH S DPH 

270mm, 3/s 867.n 1 050,-
pro nýtovací matice M3-M4-M5-M6-

M8-M10 z materiálu Al, mosaz, ocel, 

nerezová ocel 

kleště nýtovací s otočnou hlavou 

díky otočné hlavě 
jsou ide ální pro 
užití ve stísněných 
prostorách 

obj .č. 

8813731 
PO@Í5 bez DPH 

280mm, 6/26 2s,.20 

pro trhací nýty2,4-3,2-4,0-4,8mm 

z materiálu Al a měď 

SDPH 

310 -
' 

I kleště nýtovací 

¼.......... r ..:, 

čelist i z tvrzené CrV 
oceli pro intenzivní 
nasazení 

obj.!. 

8813720 
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popl.s bez DPH S DPH 

250mm, 6/26 221.21 275,-
pro trhací nýty 2,4-3,2-4,0-4,Smm 

z materiálu Al a ocel, síla střihu 6500N 

kleště montážní na dutinové kovové hmoždinky 

~ 
Max.14mm 

I kleště nýtovací 

obj.!. 

4770640 

montážní klešti na kovové 
dutinové hmoždinky 
používané do stěn z měkčích 
sendvičových stavebních 
materiálů a sádroka r tonu 

popis bez DPH S DPH 

175mm, S/10 2s,.20 310,-
pro dutinové hmoždinky o velikosti M3-

M4- M5-M6-M8 

čeli sti z tvrzené CrV oceli 

I kleště nýtovací 

obj ,č. 

8813725 

obj .č. 

7522 

popit, bez DPH 

265mm, 6/26 210.16 

pro trhací nýty 2,4-3,2-4,0-4,Smm 

SDPH 

255 -
' 

z materiálu Al a ocel, síla střihu 6500N 

popis bez DPH 

265mm, 6/26 206,61 

pro trhací nýty 2,4-3,2-4,0-4,Smm 

SDPH 

250,-

kleště nýtovací + sada nýtů 60ks 

ob-1.t_ 

7532 
popis bez DPH 

pro trhací nýty 2,4- 6/12 105.9S 

3,2-4,0-4,Smm z mater iálu Al 

SDPH 

225,-



I nástavec nýtovací na vrtačku 

li 

k práci je možno pouflt nářadí 
s požadovaným krouticím 
momentem např. aku 
šrou bovák, el. vrtačku 230V 
nebo pneumatickou vrtačku 

doporučené pracovni 
otáčky pro optimální 
výkon< 600min·1 

nástavec nýtovací na vrtačku 

li 

k práci je možno použít nářadí 
s požadovaným krouticim 
momentem např. aku šroubovák, 
e l. vrtačku 230V nebo 
pneumatickou vrtačku 

doporučené pracovní 
otáčky pro optimální 
výkon <240min•1 

I matice nýtovací, sada 40ks 

ocelové nýty se zinkovou 
povrchovou úpravou, která 
chrání nýt proti korozi ·•· 

~ 
pro Forlum nýlovací kleště 4770620, 4770633, ~ 

,"t I 
4770634, 4770635. 4770636 a nýtovací nhlavec 1 • 
4770654 ,, 
~.t. 

4770681 
popjs bez DPH 

M3-5ks, M4-5ks, 5120 133.06 

M5-10ks, M6-10ks, M8-10ks, ocel 

SOPH 

161,-
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upináni do vrtačky 
skrze šestihran 1/4" 

tříčelis(ové, náhradní čelisti 4770690 
obj!é. popis bez DPH S DPH 

4770651 pro trhací nýty J/Se 1 314.05 1 590,-

2,4-6,4mm, použitelné velikosti 2,4-3,2-

4,0-4,8-6,0-6,4mm z materiálů Al, měď, 

ocel, nerezová ocel 

upínáni do vrtačky 
.skrze šestihran 1/4" 

náhradní nýtovací trny: 4770655•4770660 
obj ,č. popi$ bt'1 DPH S DPH 

4770654 pro nýtovací matice 31se 1396.69 1 690,-

M3-M10, použitelné velikosti: M3-M4-

M5-M6-M8-M10 z materiálů Al, měď, 

ocel, nerezová ocel 

~ vací trn k nástavci na vrtačku U . pro Fortum nýtovací nástavec na vrtačku 4770654 

li 
součásti dodávky 
je pouze nýtovaef 
trn bez šroubovací 
koncovky 

~ !.é. popis__ bez DPH 

4770655 M3 -./·· 115,10 

4770656 M4 -./-· 115.70 

4770657 M5 .. /.. 115.70 

4770658 M6 -./-· 115.10 

4770659 MS -.J.. 115.10 

4770660 MlO -./-- 115.70 

SDPH 

140,-

140,-
140,-

140 -
' 

140,-

140,-

čelisti do nýtovacích kleští, 3ks 

li 
pro všechny nýtovací kleště Fortum: 4770600, 4770611. 
4770614, (47706131• nýlovacl náslavec na vrl. 4770651 
a následujících modelů zn. Exlo(: 8813742 (88137511756) 
obj ,č. popis bH DPH S DPH 

4770690 13mm --/·· • 1e.51 95,-

lt nýtovací trn do maticových nýtovacích kleští U pro Forlum nýlovací klešli 4770620, 4770633, 4770634, 
4770635, 4770636 
obj,é. popil bt'i DPH S DPH 

4770692 M3 -/- 113.97 150,

4770693 M4 -/- 123,97 150,-

4770694 MS -/- 123.97 150,-

4770695 M6 -/- 123.97 150,-

4770696 M8 -/- 123,97 150,-_,_ 
li 4770697 M10 

4770698 M12 
123,97 150,-

123.97 150,-
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Dláta 
a sekáč 

dláto s kvalitní bukovou rukojetí 
O úderova plocha 

li 
obj,t-. 

8812306 

8812312 
8812314 
8812318 
8812320 
8812325 
8812332 
8812338 

s kovovým 
kroufkem, který 
zvyšuje její pevnost 

--
čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli 
tvrzená po celé délce na HRC 58-63 

popis bez DPH SDPH 

6mm, délka 275mm 6/3o e 90,08 109,-

12mm, délka 275mm 6/3o e 94.21 114,-
14mm, délka 275mm 6/3o e 98,35 119,-
18mm, délka 280mm 6/3o e 101,65 123,-
20mm, délka 280mm 6/3o e 105,79 128,-
25mm, délka 280mm 6/3o e 114,05 138,-
32mm, délka 290mm 6/3o e 125,62 152,-
38mm, délka 290mm 6/3o e 1'8,76 180,-

dláta řezbářsk~sada 12ks 
• 

li 

2ks ploch6: 8,5-12,Smm, l ks 
ploché-prohnuté: 6,8mm, 1ks 
oblé: 7,5mm, Jks š ikmé (různé 
tvary): 6,7-7,5-8,2mm, Sks 
drážkovací (různé tvary): 8.2-
10,5-11,3-12-14mm 

obj,č. popis bez DPH S DPH 

• 

dláta s kvalitní bukovou rukojetí, 
sada 4ks 

li 
obj.t. 

8812420 

. -

popis bez DPH S DPH 

6-12-20-25mm, 5120e 35t.24 425,-
rukojeť z bukového dřeva, tvrdost břitu 

HRC 58-63 

dláta řezbářská s dřevěnou 
rukojetí, sada 6ks 

I 
\ 

SR14 
111\ l 

8812405 délka 200mm, 6/10 537,t• 650,- obj.,. popis bez DPH S DPH 

149,-v pouzdru, tvrzené na HRC 58-60 3936 délka dlát 165mm 513o e 123,14 

Ill sekáče, průbojníky a důlčík, sada 6ks 
li ti lo i hrot z kvalitnl 

CrV oceli tvrzeni na 
HRC 52-58 

li 
obj.C. 

8801820 

• 

, . - ' -
~e!_!. b•z DPH SOPH 

2x sekáč plochý 10120 268.60 325,-
11x130mm, 15x150mm, sekáč křížový 
4x130mm, 2x prubojník 3x120, 
4x150mm, důlčík 4x120mm, v nylonovém 
pouzdře 
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průbojníky a vyrážeče, sada 6ks 
tělo i hrot z kvalitní CrV oceli 
tvrzené na HRC 52-58 

~ tři průbojníky k lkov6ní otvorů 
li 

• tři vyrjfeče k vyráfenf 
závlaček, kolíků a hmoždinek 

obj.t. popis bez DPH S DPH 

8801823 složení: 3x vyrážeč S/20 268.60 325,-
závlaček 3-5-8x150mm, 3x průbojník 
3-5-8x150mm, v nylonovém pouzdře 

I dláta, sada 4ks 

obj.t-. 

3932 

.. 

... 

popis 

6-12-18-24mm s120 
' 

kvalitní plastová rukojeť 

bez DPH 

231.40 

• 
• 

SOPH 

280,-

důlčíky, sada 3ks gumová rukojeť 
s chráničem proti 
poranění 

li 
tělo i hrot z kvalitní 
CrV oceli 

obj .č. popis 

8801810 0,8-1,5-2,5mm, 
délka 125mm 

praktický 
plastový 
drž ák pro 
snadné 
přenášeni 
a zavěšeni 
v dílně 

bez DPH 

6/48. t3t,40 

I důlčík automatický 

osazn6 tilo 

SOPH 

159,-

v_í 
. ,,,: 

hrol z CrV oceli 

li■ 
obj.č. popis bez DPH 

8801811 průměr hrotu s12o e t03,3t 

3,2mm, délka 125mm 

SDPH 

125,-



sekáč plochý s plastovým chráničem - sekáč plochý s plast. chráničem 

obit. 

dvoubarevná 
rukojeť s chráničem 
v kompina ci pevé ho 
plastu a flex ibilní 
pryže 

popis 

8842131 300x16mm, 

šířka ostří 25mm 

8842141 400x19mm, 

šířka ostří 30mm 

li 
bez DPH S DPH 

6/24 140,50 170,-

6/18 198.35 240,-

sekáč plochý široký s plastovým 
chráničem 

ob~t. popis bez DPH S DPH 

8842126 250x18mm, 6/24 169.42 205,-
šířka ostří 60mm 

I tyč na otvírání beden 

vytahovač hřebíků 

li 
obj.č. popis 

8846080 800x18mm 

8846100 1000x18mm 

šestihranný profil 
těla z kvalitni CrV 
oceli, tvrzené po celé 
délce na HRC 42-48 

bez DPH S DPH 

8/40 194,21 235,-

6/24 231,40 280,-I tyč na otvírání beden 

obJ.t. popis btz DPH 

9821 200x12mm, 6/36 . 61.n 

šířka ostří 12mm 

9831 300x16mm, 6/24 . 99.17 

šířka ostří 19mm 

9840 400x22mm, 812, e 181.82 

šířka ostří 25mm 

sekáč plochý široký s plast. 
chráničem 

obj.t. popis bnOPH 

9857 230x16mm, 6/36 . 114.88 

šířka ostří 57mm 

vytahovač hřebíků-páčidlo 

Uf•tbtt'A 
obj .č. popis bez DPH 

8846072 250mm, kované 3/10 198,35 

I tyč na otvírání beden 

ob~t. 

9810 
popis 

600mm 
bez DPH S DPH obj.č. eopis 

300mm 15/45 . 123,14 149,- 9803 
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sekáč špičatý s plast. chráničem 

SOPH 

82,-

120,-

220,- obj ,č. poe!!_ Mi: DPH 

9832 300x16mm, špice 6/2&. 99,17 

I sekáč plochý STANDARD 

obj .č. popis btz DPH 

9825 250mm, 6/30. 57,02 

SDPH šířka ostří 25mm 
139 · • 9830 300mm, 6/30. 70,25 

šířka ostří 28mm 

vytahovač hřebíků-páčidlo 

Ut•tUbt' 
SOPH obj .č. popis b9z DPH 

240,- 8846073 300mm, kované 3/10 272,'13 

I vytahovač hřebíků 

S DPH obj.č. _ popis bez DPH 

6/36. 57,02 89 - 9805 300x14mm • 
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SOPH 

120,-

SOPH 

69 · • 

85,-

SOPH 

330,-

SOPH 

69 • • 
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I svěrka F - stolařská 

rameno i přítlačna plocha 
jsou zhotoveny z jednoho 
kusu a spolu s tvarem 
profilu zaručují vysokou 
stabilitu a sílu upnutí 

tříhranná plastová 
rukojeť pro pohodlné 
drženi a dotahování 

~ 
obj.l. 

8815002 
8815003 
8815004 
8815005 
8815025 
8815027 

svěrka F - stolařská 

obj.l. 

8815052 
8815053 
8815054 
8815065 
8815075 
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~ls 

160x60mm 3/21 

200x60mm 3/21 

250x60mm 3/21 

300x60mm 6/28 

300x100mm 6/18 

600x100mm 3/12 

tvarované a tvrzená 
ocelová vodlcl lišta 
pro stabilní a s ilné 
upnutí 

bez DPH SDPH 

1~ .21 235,• 
210,74 255 · ' 
227,27 275,-
264,46 320,· 
297.52 360,-
361.n 445,-

rukojeť z tvrdého 
ořechového dřeva 

~is bez DPH SDPH 

150x50mm 1Cl/50. 103,31 125,· 
200x50mm 5/20• 111,57 135,• 
250x50mm 5/25. 128,93 156,· 
300x80mm 5/25. 181,82 220,-
500x120mm 5/20e 338,84 410,· 

I svěrka F ráčnová-rychloupínací, 200x80mm 

obj.l-. popis 

4755002 
4755003 

R svěrka F - stolařská STANDARD 

obj.č. popis 

3600 150x50mm 

3601 200x50mm 

3645 500x120mm g svěrka C - stolařská 

obj.l-. popis 

8815107 75mm 

8815110 100mm 

8815115 150mm 

bu: DPH SOPH 

3/10. 570,25 690,· 
3/10. 636,36 770,· 

bez DPH 

10,so• 48.76 

10,soe 57,02 

sme 169,42 

povrchová 
úprava závitu 
proti přilepováni 
roztaveného kovu při 
svářeni 

bet OPH 

61•8 131.40 

6/36 164,46 

6/1' 243,80 

SDPH 

59,-
69,-

205,-

SOPH 

159 • 
' 

199,· 

295 • 
' 



- svěrka rychloupínací 
hloubka čelislí 85mm 

obě čelisl i jsou otočné a posuvné 
a díky tlačítku rychloposuvu 
umožňují rychlé přenastavení 
ramen před dotaženlm 

obj.C. 

8815211 

8815213 

8815214 

8815216 

upínací síla až 130kg 

p~pis 

150mm, 

205-405mm 

300mm, 
205-555mm 

450mm, 
205-710mm 

600mm, 
205-860mm 

6/24 

6/18 

6/18 

6/18 

I svěrka rychloupínací 

hloubka čelistí 60mm - ------::;i 

obě čelisti jsou otočné a posuvné 
a díky tlačítku rychloposuvu 
umožňuji rychlé přenastavení 
ramen před dotažením 

obf,!. popis 
715521 150mm, 

165-300mm 

715523 300mm, 

165-450mm 

715524 450mm, 
165-600mm 

I svěrka rychloupínací 

6/24 

6/18 

6/18 

bez OPH 

260,33 

289.26 

305,79 

351,24 

btz DPH 

141.32 

161,16 

181.82 

hloubka č·elistí 70mm - --------

uplnací síla af 95kg 

obě čeli sti jsou otočné a posuvné ~
a díky tlačítku rychloposuvu 
umožňují rychlé přenastavení 
ramen před dotažením 

SDPH 

315,-

350,-

370,-

425,-

5DPH 

171,-

195 -• 

220,-

obj ,č. popis bez DPH S DPH 

71550 5 200mm 6/24 219,01 265,-

715506 450mm 6/18 289,26 350,-

svěrka rohová 90 stupňů 

obf,!. 

8815400 
~is btz OPH 

šířka čelistí 68mm, s110 384,30 

výška čelistí 30mm, max. rozevření 

čelistí 65mm 

SOPH 

465 -• 

I I I V I 

DILENSKE NARADI 

I svorka pružinová plastová 3 v 1 

díky speciálnímu 
tvaru pohyblivě 
koncovky je 
moiné nastavit 3 
rú zné typy čelistí : 

klasická čelist, 
čelist tvaru „v ·· 
pro uchyceni 
trubek o průmiru 
6-SOmm a čelist 
tvaru rozšířen6ho 
„Y„ pro sevření 

předmětů o větší 
ploše 

■ 
obj.C". 
8815420 

svorka pružinová plastová 

vroubkované otočné 
koncovky jsou 

popis 
155mm, 

b4:z DPH 

l!l'so • 52.07 

SDPH 

63,-

max. rozevření čelistí 50mm 

robustní, odolná 
a lehká konstrukce 
z kvalitního nylonu 
s extra s ilnou 
pružinou 

šetrné k povrchu obj,C. __eopis bff DPH SOPH 

svíraných pledmě1G 8815412 
nezanechivají stopy 
na před mětech 

8815413 

■ 
8815415 

I svorka kovová izolovaná 

obj.C. 
9687 

85mm, msoe 14,88 18,-

max. rozevření čelistí 38mm 
110mm, msoe 23.14 28 -• 
max. rozevření čelistí 50mm 
175mm, 1!1'60. 47,11 57 -• 
max. rozevření čelistí 75mm 

popis 
100mm 

b4:z DPH S DPH 

2&/96. 23,97 29,-

svorka plastová, sada 18ks v plastové dóze 

_ __.,po„pis bez DPH S DPH 

70mm, rozpětí 6/24 • 111.69 215,-
čelistí 20mm, odpružené otočné čelisti 
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KLADIVA A PALICKY 

- kladivo, sklolaminátová násada 

sklolaminátová 
násada tlumí nárazy 

protiskluzovA úprava 
rukojeti s rozšířením 
na konci proti 
vyklouznutí 

kovaná hlava 
z kvalitní uhlikov6 
oceli 

DIN 1041, GS 
o!!oj,C. popis 
8811251 1009 
8811252 2009 
8811253 3009 
8811254 4009 
8811255 5009 
8811256 6009 
8811258 8009 
8811260 10009 
8811265 15009 I kladivo zámečnické LOW-VIBE 

hlava kladiva je 
vyrobena z ušlec-htilé 
oceli s povrchovou 
úpravou 
monofostátovtiním 
v kombinaci 
s leštěním 

bez DPH 

6/24. 65,29 

6/24. 18,51 

6/24. 98,35 

6/36 . 106,61 

6/36. 114.83 

6/26. 147.93 

6/26. 161,16 

6/26. 181,82 

6/26. 223,1' 

~ --- mechanismus LOW-VIBE 
je založen na odpružení 
zpětného rázu přes 
kloubový mechanismus 
kladiva 

\/Vv---

LOWVIBE 

SOPH 

79,-
95,-

119,-
129,-
139,-
179,-
195 -

' 
220,-
270,-

obJ.é. popl.s bez DPH S DPH 

4751007 8709, 3/12. 454,55 550,-
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délka 320mm, s mechanismem tlumení 

zpětného rázu 

I kladivo 

I palička kovová 

...... .. 

~ ,.,~:() 
~ .. ..,., 

DIN 1041, GS 
obj.C. popis 

2001A 1009 
2002A 2009 
2003A 3009 
2004A 4009 
2005A 5009 
2006A 6009 
2008A 8009 
2010A 10009 
2015A 15009 
2020A 20009 

DIN 6475, GS 
obj.é. eopjs 

2310A 10009 
2312A 12509 
2315A 15009 

bez OPH SOPH 

6/'8. 40,50 49,-
61,8e 51,24 62,-
6/48. 70,25 85,-

6/'8. 85,12 103 -
' 

6/,8. 93,39 113 -
' 

6/36. 113,22 137,-
6/26. 124.79 151,-
6/18. 150,41 182,-
6/12. 210,74 255,-
3/12. 260,33 315,-

bezOPH SOPH 

6/26. 144,63 175 · ' 
6/26. 169,42 205,-
6/26. 194\,21 235,-



I palička pryžová černá 

Zde je uplatnin 
výrobní postup. při 
kter6mje pryžovi 
hlava přímo 
vstřikována do formy 
na sklolaminátovou 
matrici . Tím 
je dosaženo 
jedinečného 
spojeni, kdy ani po 
velmi dlouhé době 
používání nedojde 
k vypadnutí hlavy 
z násady. 

I palička pryžová 

obj ,č. _popis bez DPH SOPH 

105,-8811101 průměr50mm, 6/&ae 86.78 

váha 2809,sklolaminátová násada 

s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 
285mm, 802 

8811103 pnlměr60mm, 6136 • 119.83 145,-
váha 4809,sklolaminátová násada 
s eryžovou rukojetí 0 celkové délce 

332mm. 1602 
8811104 průměr 70mm. 612• • 148.76 180,-

váha 680g. sklolaminátová násada 

s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 
370mm, 2402 

8811105 průměr80mm, 612• • 1a1.82 220,-

obj.I. 

2610 
2616 

2625 

váha 9109, sklolaminátová násada 

s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 
387mm, 3202 

popis bez DPH 

55mm 6/&a e 45,45 

75mm 612• • 81,82 

85mm s12oe 90,08 

SOPH 

55,-

99,-
109,-

I palička pryžová bílá 

. 

Zde je uplatnin 
výrobn1 postup, pfi 
kterhm je pryžová 
hlava přímo 
vstřikována do formy 
na sklolaminátovou 
matrici . Tím 
je dosaženo 
jedinečného 

spojeni. kd y ani po 
velmi dlouhé době 
používání nedojde 
k vypadnutí hlavy 
z násady. 

- . 
• 

obj,t. 

8811111 

8811113 

8811114 

e!.e_Ís btt OPH S DPH 

průměr 50mm. 61•8• 86.78 105,-
váha 2809,sklotaminátová násada 
s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 

285mm. 802 
průměr 60mm. 6136• 119.83 145,-

váha 4809,sklotaminátová násada 

s pryžovou rukojetí 0 cetkové délce 
332mm, 1602 

průměr70mm, 612• • 1,8.76 180,-
váha 680g, sklolaminátová násada 
s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 

370mm, 2402 
8811115 průměr80mm, 612• • 181.82 220,-

váha 910g, sklolaminátová násada 

s pryžovou rukojetí 0 celkové délce 

387mm, 3202 

·,.i v
1 i 

(I • " ~! r 
►,l'.'., 

.J .. , ··~, . ~ 
. . 
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KLADIVA A PALICKY 

I kladivo pokrývačské LOW-VIBE 

d1hzs1 
silným 
m agnetem 
pro udržení 
hřebíku 

~ 

vylahovač 

hřebíkú 

hlava kladiva 
je vyrobena 
z ušlechtilé oceli 
s povrchovou 
úpravou 
monofosfátovánim 
v kombinaci 
s leštěním 

\J\/V-..--.-

LOWVIBE 

~=--- mechanismus 
LOW-VIBEje 
založen na 
odpruženi 
zpětného rázu 
phs k loubový 
mechanismus 
kladiva 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

4751100 6809 s magnetem, 3112• 479.34 580,-

délka 320mm, s mechanismem tlumení 
zpětného rázu 

I kladivo pokrývačské ANTI-SHOCK 

zářez se 
silným 
magnetem 
pro udržení 
hřebíku 

úzká odlehčená 
hlava kladiva 
s vytahovačem 
hhblků 

~ , '""~ --- tělo z kvalitní 

zdrsnění úderové 
plochy kladiva 
zabraňujfcí 
sklouz:nutf při úderu 

uhlíkové oceli kované 
z jednoho ku su 
sANTI-S HOCK funkcí 
tlumeni nežádoucích 
vibrací 

obj.t. 

8811402 
popis bet DPH 

5679, kované 6/24 454.55 

z jednoho kusu, s magnetem 

kladivo pokrývačské s prodlouženou rukojetí 

DIN 7239, GS 
obj.l, poe.!!.._ bez DPH 

8811405 6009, kované 6/26 367.77 

z jednoho kusu, s magnetem 
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SOPH 

550 -• 

SOPH 

445,-

I kladivo zednické berlínské 

DIN 5108, GS 
obj .č. popi& 

8811210 600g, S/20 

sklolaminátová násada I kladivo zednické rýnské 

DIN 5108, GS 
obj .t, 

881121 5 
popis 

6009, 5/20 

sklolaminátová násada I kladivo pokrývačské 

DIN 7239, GS 

bez DPH 

181.82 

bez DPH 

181,82 

SDPH 

220,-

SOPH 

220,-

o~.ě. 

8811200 
popis bez DPH S DPH 

6009, 5/20 181,82 220,-

sklotaminátová násada, s magnetem 



I kladivo zednické berlínské 

DIN 5108, GS 
obj,č. 

8811410 
eopis 

6009, 
kované z jednoho kusu 

SOPH 

295,-

I kladivo zednické rýnské 

DIN 5108, GS 
obJ.l:. popis bez DPH S DPH 

8811415 6009, 6/24 243.80 295,-

kované z jednoho kusu I kladivo pokrývačské 

zářez se silným 
magnetem pro 
udržen1 hřebiku 

~ 

vytahovač hřeblků 

----- tělo z kvalitní 
uhlíkové oceli kované 
z jednoho kusu 

---- zdrsněni úderové 
plochy kladiva 
zabraňujfci 
sklouznutl při úderu 

DIN 7239, GS 
obf,l. ~s bti DPH S DPH 

8811400 6009, 6/24 243.80 295,-

kované z jednoho kusu, s magnetem 

v 

KLADIVA A PALICKY 

STRANA 287 



v , 

SVERAKY 

I svěrá k s kova dlinou 

Ut•tlt!iO 
Svěrák je vyroben 
ze speciálni tvárné 
litiny s kuličkovým 
grafitem (SG Iron). 
díky čemuž má 
vynikající tažnost 

S kovadlinou, čelisti tvrzené na HRC 48-52. SG Iron 

a svou houževnatostí 
převyšuje 
svěráky vyrobeně 

z klasické šedé 
litiny. Vlastnostmi 
a kvalitou se tak řadí 
hned za svěráky 
kované, 

obj.é. 

4752612 
po_pis 

100mm, 
bez DPH SOPH 

21,. 900.83 1 090 ,-
hmotnost 7kg, rozevření až 110mm, 
upínací síla až 13kN 

4752613 125mm, 21•• 1396.69 1 690,-
hmotnost 11kg, rozevření až 135mm, 
upínací síla až 17kN 

4752614 150mm, 21,• 1892.56 2 290,-
hmotnost 15kg, rozevření až 160mm, 
upínací síla až 25kN 
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I svěrák otočný s kovad linou 

Svěrák je vyroben 
ze speciální tvárné 
litiny s kuličkov-ým 
grafitem CSG Iron), 
d íky Cemui má 
vynikajfci tažnost 
a svou houfevnatostl 
převyšuje 
svěráky vyrobené 
z klasické šedé 
litiny. Vlastnostmi 
a kvali tou se tak řad i 
hned za sviráky 
kované. 

S kovadlinou, čel isti tvrzené na HRC 48-52. SG Iron 
obj .č. 

4752622 
popis 

100mm, 
bez DPH SOPH 

21&. I 033.06 1 250,-
hmotnost 8kg, rozevření až 110mm, 
upínací síla až 13kN 

4752623 125mm, 21•• , 528.93 1 850 ,-
hmotnost 12kg, rozevřen í až 135mm, 
upínací síla až l 7kN 

4752624 150mm, 21•• 202,.19 2 450,-
hmotnost 16kg, rozevřen í až 160mm, 
upínací síla až 25kN 



I svěrák s kovadlinou 

8812612 

8812613 

r 

popis bez DPH SOPH 

100mm, v,. 702,48 850,-
hmotnost 4,5kg,rozevření 65mm, 

upínací síla 8kN 

125mm, v,. 983,47 1190,-
hmotnost 6,8kg, rozevřen í 100mm, 

upínací síla 10kN 

8812614 150mm, 21, e 1380.11 1 670,-

hmotnost 10kg , rozevření 115mm. 

upínací síla 15kN I svěrák otočný multifunkční 

speciiln1 čeli st pro 
upnulí trubek o max. 
průměru 60mm 

S kovadlinou, čelist i tvrze né na HRC 48-52. 
obj .č. popis bez DPH S DPH 

8812630 125mm, 21• • 2603,31 3150,-
hmotnost 19kg, rozevření 125mm, 

upínací síla 16kN, 0 360° otočná čelíst 

v , 

SVERAKY 

I svěrák otočný s kovadlinou 

obj.č. 

8812622 

8812623 

poe_is MzOPH SOPH 

100mm, v,. 735,54 890,-
hmotnost 5kg, rozevření 65mm, 

upínací síla 8kN 

125mm, 21, e 1033.06 1250,-
hmotnost 7,5kg, rozevření 100mm, 

upínací síla lOkN 

8812624 150mm. 21, e 1611.57 1 950,-

I svěrák na stůl otočný 

obj.č. 

19217 

hmotnost 11kg, rozevření 115mm, 

upínací síla 15kN 

popis 

70mm 

upnuti ke stolu max. 
35mm silnému 

bez DPH SOPH 

"16 163,64 198,-
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PILY 

I pila ocaska 

indukčně kalené zuby 
pro delši životnost, 
rychli a přesné 
l"ed1nf obima směry 

ergonomicky 
tvarovaná 
dvousložková 
rukojeť 
měkčená TPR 
pryží 

Ut-tUtitA 
obj .č. popis bez DPH S DPH 

8812200 350mm, 6/2&e 111,s1 135,-
9 zubu na 25mm, trojbroušené tvrzené zuby 

8812201 400mm, 6/2•• 12a.10 155,-
9 zubu na 25mm, trojbroušené tvrzené zuby 

8812202 450mm, 6/2•• 1'7.9'3 179,-

9 zubu na 25mm, trojbroušené tvrzené zuby 
8812203 500mm, 6/26• 164.46 199,-

9 zubu na 25mm, trojbroušené tvrzené zuby 
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V naší nabídce je pro Vás při praven kompletní sortiment 
ručních i obloukových pil na řezání dřeva a pil na řezání 
různých typu kovu. K pilám s výměnnými plátky nabízíme 
náhradní pilové listy s indukčně kalenými broušenými 
zuby nebo listy bimetalické. Konstrukce dbá na pohodlné 
držení a funkčnost každé pily. 

O Ruční pily na dřevo mají navíc speciální trojbroušené 
tvrzené zuby pro rychlé a přesné řezání. 

I pila na dřevo - čepovka 

' 

'-o" "-°" . .. ~ .. 
,t.~~~ 

• 

ergonomická 
rukojeť z tvrdého 
plastu měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryži 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

8812220 350mm, 6/2•• 12a.10 155,-

I pila na dřevo - děrovka 

12 zubu na 25mm, 

trojbroušené tvrzené zuby 

ergonomická 
rukojeť z tvrdého 
plastu měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryži 

obj .č. popi& bez DPH S DPH 

8812215 300mm, 6/48• 111.S? 135,-

Szubu na 25mm, trojbroušenétvrzenézuby 



I pila na sádrokarton 

I pila ocaska 

obj.t. 

8812225 

obj.č. 

70076 

ergonomická 
rukoje( z tvrdého 
plastu měkčená 
proti,kluzovou TPR 
pryži 

popis bez DPH 

150mm. 12/&8• 95.o• 

trojbroušené tvrzené zuby 

SOPH 

115,-

li 

popis bH DPH S DPH 

400mm. 6/36 • 114.88 139,-
6 zubu na 25mm, trojbroušené zuby 

pila tesařská s ratanovým opletem rukojeti 

_,,,.~-----~ třibroušení, jemná 
zakalené zuby 

obj .č. 

8812241 
popis b1tz DPH SOPH 

205,-délka ó10/255mm 1120 169.42 

přípravek na řezání úhlů - pokosová pila 
ii 

obj.l. 

3915 
_ popis 

550mm 

díky nastavitelnému 
úhlu řezání vhodný 
pro řezáni rohových 
(ilit a rám6 

možnost řezání vícehranných 
rámů : 4hran - úhel nastavení 
- 45° . Shran - úhel nastavení 
-54° , 6hran- úhel nastavení 
- 60°, 8hran - úhel nastaveni 
-67,5°, 12hran - úhel nastavení 
-75° 

bez DPH 

2/6 . 702,48 

SOPH 

850 -
' 

PILY 

I pila na dřevo oblouková 

indu kčně kalené oboustranně 
broušené zuby pro delší 
životnost, rychlé a přesné 
řezání v obou směrech 

obj.č. popis 

8812284 300mm/12" 
8812285 533mm/21" 

8812286 610mm/24-

8812287 7ó2mm/30" 

8812289 914mm/3ó" 

6/24 . 

6/24 . 

6/24 . 

6/24 . 

6/24 . 

bez DPH SOPH 

86,78 105,-

103,31 125,-

120.66 146,-
128,93 156 -

' 
156.20 189,-

pilový plátek na mokré dřevo 

• pila japonská 

Japonská pila má plátek 
z tenke oceli a oproti běf ným 
pilám se pila zařezává do 
materiálu př tahu směrem 
k sobě a plátek•• tak 
během řezáni tolik neohýba. 
Výsledkem je čistý řez a i díky 
jemným zubům i méně 
vynaložené síly na řezáni. 

obj .č. popis 

8812275 533mm/21'' 
8812277 610mm/24" 
8812279 762mm/30" 

bu DPH 

!)11se 40.50 

!)118• 45.45 

!)11se 53,72 

použiti na přesné a čisté řezání 
rúzných typů dřeva, umělých 
hmot (např. PVC a ABS trubky) 
a j im podobným materiálům 

díky tenkému 
ohebnému plátku se 
s pilou dá řezat těsně 
u země nebo u stěny, 
kdy je plátek ohnutý 
do oblouku a o slinu 
se opirá 

obj.č. popis bez DPH 

8812258 220mm. 6/30 t64,46 

celková dél ka pily 380mm 

SDPH 

49-
' 

55,-
65 -

' 

li 
SOPH 

199,-

I plátek pilový pro japonskou pilu 

[ 

li 

• .... ' 
obj .č. popis bez DPH S DPH 

8812259 220mm. -./·- • 131,40 159,-
náhradní pilový l ist pro japonskou pilu 

Extol Premium č . 8812258 

- pila na pórobeton 

■ 

--.._ SK plátky široké 
3,6mm pro razantnl 
průchod pily 
řezaným materiálem 

obj ,č. 

8812231 

8812236 

~i• 

700mm, 

17 SK plátku 
700mm, 
34 SK plátků 

ergonomická 
rukojeť z tvrdé ho 
plastu měkčená 
protiskluzovou 
TPRgumou 

3/12 

btt DPH 

400.83 

SOPH 

485 -
' 

3/12 491,74 595,-
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PILY 

I pila na kovmožnosl nastavil 
, - plátek pro řez pod 
.li úhlem45° 

45° 

JI 

I pila na kov 

- pila s koso řezem 

obj.č. 

4772101 

obj.é. 

1708 

robustn1 provedení 
s maximAlně 
efektivním 
mechanismem pro 
napnutí plátku . 

popi& bez DPH SDPH 

300mm plátek, 6/24 239,67 290 -• 
kovový rám s hlin íkovou rukojetí 
potaženou ABS plastem a TPR pryží 

popis bez DPH 

300mm, 6/24• 131.,0 

obdélníkový profil rámu, 
rukojeť z ABS plastu 

SOPH 

159,-

obj .č. ~pis bez DPH S DPH 

8812111 150mm plátek, 10/&o e 132,23 160,-

STRANA 292 

kovový rám pilky s rukojetí z ABS plastu 
potaženou TPR pryží, hliníkový kosořez 
135x47x23mm s úhly řezu 45°a 90° 

I pila na kov 

I pilka mini na kov 

obj .č. popi& bez DPH S DPH 

8812102 300mm plátek, 6/24 1s1.02 190,-

obj.é. 

1709 

kovový rám s hliníkovou rukojetí 
potaženou ABS plastem a TPR pryží 

eopls bez DPH 

250mm, 6/36• 61.98 

pro plátky 300mm široké 12mm, 
rukojeť z ABS plastu 

SOPH 

75,-

I přípravek na řezání úhlu plastový 

obj .č. popi& bez DPH S DPH 

8812290 300x140x70mm, 5/20 148,76 180,-
úhly řezu 45° a 90° 



, 

PLATKY 

Tip Správné řezání kovu: 
• Řezáni je nejúčinnější při pohybu dopředu, proto i zuby by měly 

směřovat dopředu . 

• Obrobek by měl být upnut do svěráku pevně a co nejblíže 
k čeli stem svěráku. Obrobky, které po upnutí pruží, se špatně 
řežou a způsobuji nepřesný řez. 

e Při nařezáváni přední nebo zadní hrany obrobku má být pilový list 
skloněn pod malým úhlem. 

e Ocel a ostatní tvrdé materiály nebo tenkostěnné obrobky je dobré 
řezat s menší řeznou rychlostí (asi 30 řezů za minutu). Příliš rychlé 
řezání způsobuje dřívější otupení zubu. Měkké materiály mohou být 
řezány rychleji. 

• Ploché obrobky je vhodné upnout a řezat naplocho kvů li 
lepšímu vedeni pilového listu . Pokud je obrobek upnut na 
výšku , mohou se vylomit pilové zuby a hrozí nepřesný řez . 

Tip Volba 
pilového plátku: 
ROZTEČ ZUBŮ se určuje počtem zubů na délku 25,4mm 
(1 palec!. Podle této rozteče hovoříme o hrubých, 
středních a jemných pilových listech. 

~ , 

OBECNE PLATi: měkké materiály a velké průměry se 
řežou hrubými pilovými listy, tvrdé materiály a malé 
plné a duté průřezy se řežou jemnými pilovými listy. 

- plátek pilový na kov, Bi-metal, bal. 10ks 

optimt.lni velikost 
zubů (24 zubů na 
25mm) pro řezání 
většiny kovů , 
kovových s litin 
a tvrdých plastů 

zuby z rychlořezn6 
HSS oceli pro 
d louhou životnost 

obj.t. popjs bez OPH S DPH 

8812183 300mm, 3120 347.11 420,-
24 zubů na 25mm, Bi-Metal 

e Nestačí-li při řezáni výška pilového rámu, je dobré pilový list 

otočit o 90°. 

• Plechy je potřeba upínat mezi dva úhelníkové profily a řezat 
podél jejich hra ny pilovým listem s jemnou roztečí 28 - 32 
zubů na palec (25,4 mm). 

e Tenkostěnné trubky není dobré řezat v jednom směru příčně, 
protože zuby se mohou zachytit za stěnu trubky a mohou se 
rychle vylomit. Trubky je vhodné řezat pouze k vnitřní stěně, 

potom je pootočit a řezat ve stejné spáře. Opakujeme do 
přeříznutí celé trubky. 

• Silnostěnné trubky lze řezat pilovým listem s jemnou roztečí 
28 - 32 zubů na palec bez otáčení. 

e Před doříznutím je dobré zpomalit a snížit tlak na pilový li s t, 
zabrání se tak hrozícímu vylo me ní zub u a nebezpečí úrazu. 

očt zubů na 25,4mm (1 alec) 
rozteč zubů použiti 

Hrube p1love listy 

[14-16 zubů) 

Použiti pro měkké materiály, např. hliník, 

slitiny lehkých kovu, plasty, lisované 

materiály a také pro větší řezné délky 

a průměry. 

Střední pilové listy Použití pro středně tvrdé materiály, 

[18-24 zubů) např. ocel, měď, mosaz, a pro profily 

s tenčími tloušfkami stěn a kratšími 

řeznými délkami. 

Jemné pilové listy Použití pro velmi tv rdé materiály, např. 
[28-32 zubů) pro řezáni nástrojových oceli a pro 

tenké dráty, plechy, tenkostěnné trubky 

a profily. 

plátky pilové na kov, sada 10ks 
na kov do tvrdosti 
SOHRC 

obj .č. popis bez DPH SOPH 

8812112 150mm, 10/40• 53.72 

zakalené,24zub~ na 25mm, k pile 

s kosořezem 8812111 

plátky pilové na kov oboustranné 

indukčně kalené zuby 

obj.t. 

1724 

1727 

popis ~zOPH 

300mm, bal. 72ks 3/10 384.3-0 

300mm, bal. 3ks m,soe 30.58 

plátky pilové na kov a dřevo oboustranné 
indukčně kalené 
zuby.jedna strana 
plitku má zuby pro 
řezáni kovu. druhá 
pro řezání dřeva 

obj.i:. _ popis bez DPH 

1728 300mm, bal. 3ks m,soe 30.58 
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65,-

SOPH 

465 -• 
37 -• 

SOPH 

37 -• 
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PILNIKY A RASPLE 

• 

I pilník plochošp ičatý 

křiiovY sek stř·ední hrubos ti (č.2) pro 
bižná potfeby pi lováni v domácnos tech. 
zámečnických dílnách i ve výrobi 

-

ergonomická rukojeť 
z měkčenou TPR 
pryží a otvorem pro 
zavěšení 

obj .č. ~is 

8803600 200mm, sek 2 

I pilník úsečový 

C C•!blál obj .č. popis 

8803602 200mm. sek 2 

I pilník kruhový 

obj ,č. ~i.s 

8803604 200mm, sek 2 I pilník čtyřhranný 

obj.č . poe,!s 

8803606 200mm, sek 2 

STRANA 294 

bez DPH 

snoe n.ss 

bez DPH 

wio• 78.51 

bez DPH 

snoe 61.98 

bez DPH 

S/30 . 65.29 

SOPH 

89 -' 

SOPH 

95,-

SOPH 

75 -
' 

SOPH 

79,-

I pilník tříhranný 

~ w•tltttD 
I pilníky, sada, Jks 

I pilníky, sada 

o~.č. 

8803608 
popis 

200mm, sek 2 
bez DPH 

snoe 6s.n 
SOPH 

79,-

obj .č. popi& bez DPH S DPH 

8803610 200mm, pilník 5/20 194,21 235,-

obj .ě. 

8803611 

plochošp ičatý, úsečový a kruhový, sek 2 

popis btt DPH 

200mm, pilník s120 318.18 

plochošpíčatý, úsečový, kruhový, 
tříhranný a čtyřh ranný, sek 2 

SOPH 

385 -
' 



pilníky diamantové jehlové, sada 6ks 

na opracov,ni 
zvltiišlě tvrdých 
materiitU jako 
tvrdokovy, kalenou 
ocel, litinu, $klo 
a td . Pracovat stač-i 
s mirným přítlakem, 
zvlášti na hranách 

obj .č. 

8803806 
popis bez DPH S DPH 

160mm, pilník S/20 231,,0 280,-
plochý, půlkulatý, tříhranný, kulatý, 

čtyřhranný, nožový, materiál-uhlíková 

ocel tvrzená na HRC 38-42, ru kojeť 

máčená v PVC 

pilníky jehlové s plastovou rukojetí, sada 10ks 

~.é. 

8801 

-

popis 

150mm 

I ,. ,. ,, 
• ,' 

bez DPH S DPH 

S/30. 120,66 146,-

I rašple plochá 

= Ut•tUil~I 
• rašple úsečová 

• rašple kruhová 

□ 

, v 

PILNIKY A RASPLE 

křížový sek střední hrubosti (č.2} pro 
běžné potřeby pilování v domácnostech, 
zámečnických dílnách i ve výrobě 

obj ,č . 

8803750 

ergonomická rukojeť 
z měkčenou TPR 
pryží a otvorem pro 
zavěšení 

eoe!!_ 
250mm, sek 2 S/3oe 

b9z DPH 

81,82 

o~.č. 

8803752 
popis 

250mm, sek 2 
bez DPH 

S/30. 86,78 

obj .č. popis 

8803754 250mm, sek 2 
bez DPH 

S/30. 70,25 

• rašple, sada Jks 

m•tUttfl 
obj_J. popis bez DPH 

8803757 250mm, rašple S120 235,54 

plochá, úsečová a kruhová, sek 2 
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SOPH 

99,-

SOPH 

105,-

SOPH 

85 -
' 

SOPH 

285,-
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HOBLIKY 

- hoblík kovový 

poufiti na 
sáidrokarlon, 
d řevo, plast, 
měkké kovy 
apod. 

I plátek náhradní 

I hoblík kovový 

I plátek náhradní 

solidní rukojeť pro 
pohodln6 driení 
a efeklivní práci 

obj .č. 

8847105 

obj.t. 

8847106 

plátek z kvalitní SK2 
oceli. tito ze slitiny 
zinku 

popi& bez DPH 

250x40mm, J/16 190.oa 

použití: sádrokarton, dřevo, plast, 

měkké kovy apod. 

popis bez DPH 

250x40mm. ,. • 81.81 

pro 8847105, použití: sádrokar ton, 

dřevo, plast, měkké kovy apod. 

SDPH 

230 · • 

SOPH 

99,-

obj.č . 

8847120 
popis bez DPH S DPH 

~ ---' 

obj.i. 

8847121 

140x40mm, 6/30 133,06 161,-
použití: sádro karton, dřevo. plast, 

měkké kovy apod, 

popis bez DPH 

140x40mm, •. ,.. . 61,98 

pro 8847120, použití: sádrokar ton, 

dřevo, plast, měkké kovy apod. 

SOPH 

75,-
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I držák na brusnou mřížku 

obj.č. 

990225 
popis 

85x235mm 
bez DPH 

5/30 • 82. 6-4 

SOPH 

100,-

I brusné mřížky, balení 10ks 

obj.č. 

990209 

990210 

990211 

hoblík na sádrokarton 

popis 

93x280mm, PSO 

93x280mm, P100 

93x280mm, P120 

bezOPH 

10/50. 58.68 

10/50. 58,68 

10/50. 58.68 

SOPH 

71,-
71,-
71 · ' 

zadní břit 45° je pro 
sražení části hrany 
sá drokartonové de$ky ergonomický tvar snižuje 

námahu při práci 

lze dokoupit náhradní 
břity, pod ka talog. č1sly 

9145 a 9146 viz. oddll 
nože a nůžky 

ostrý břit z kvatitnf 
ocel i usazený pod 
úhly 15° a 45° 

přední břit 15° 
s na$tavitelnou hloubkou 
slouži k šikmému řezu 
celé 11ouitky okraje 
s6drokartonové desky 

ideální pomocnik pro rychlé a správné 
zkoseni hran sádrokartonových desek, 
diky kterému budou spoje kvalitnijší 
a pevnější 

obj.i. 

8847150 
popis bu DPH S DPH 

plastové tělo, sno 141,n 171,-

plastové tělo, ocelové břity jsou součástí 

balení 



, 

MICHADLA 
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KARTACE 

- kartáče malé, sada 3ks 

obj.i. 

8803901 

rukojeť z materiAhl 
odolných proti 
rozpou štědlům 

popis bez DPH 

11 ·"'111'11 111111, .• 
· Široký výběr ručních drátěných kartáčů s dřevěnou nebo plastovou 

rukojetí s dráty z nylonu, oceli, pomosazené oceli, mosazi a nere
zové oceli, které jsou určeny pro všestranné nasazení, např. čištění 
povrchů a materiálu, k odstraňování barev, nečistot, rzi a houževna
tých nánosu, ke zdrsňování, odjehlováni, odokujování apod. 

Způsoby použití podle typu drátu: 

nylonovýdrát:vyznačuje se dlouhou životností, vhodný v přípa
dech, kdy nechcete poškodit nebo poškrábat čištěný materiál 

ocelový drát:všestranné použití, zejména pro odstraňování 
silných nánosů, čištění svárů, odrezování apod. 

ocelový drát pomosazený: pro lehké opracování ploch a odjehlo
váni 

mosazný drát: pro P.()UŽití na mědi, mosazi a v místech, kde hrozí 
nebezpečí požárů nebo výbuchu, mosazné dráty nezpůsobují jiskry 

nerezový drát:v případech, kdy jsou nežádoucí stopy železa 
z běžných ocelových kartáčů např. pro opracování nerez ocelí, 
hliníku, hliníkových slitin a dalších neželezných kovů 

• kartáče ocelové, sada 3ks 

velký oc,e lový kartáč tliladý, 
délka drátú 14mm 

_____ menšf ocelový 

kartát třlřadý 
p omosazený, 
délka drátů 
14mm 

--._ velký ocelový 
kart il třířadý 
pom osazený, 
dé lka d rátů 14m m 

' 

' 

• 

180mm, 1vue S3,7l 

SOPH 

65,- obj .č. 

1848 
popi& bez DPH SDPH 

délka drátu 16mm, pruměr: 0,5mm 
nylon, 0,16mm mosaz a nerez ■li 

180mm, 3x7řad, [ll,ae 38,84 47,-
2x220mm, 3x12řad, vlnitý drát I kartáč ocelový, TPR rukojeť g kartáč ocelový 

■ 

rukojeť z materiálů 
odolných proti 
rozpouštědlům 

obj.č. 

8803911 
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poel!__ bez DPH 

4řadý, 250mm, 1m•• 61.,a 
délka drátu 28mm, pruměr 0,35mm 

SOPH 

75,-

■ 
obbt_ 

1854 
_P.opis bez DPH S DPH 

4řadý, 290mm, 121~• 21.21 33,-
ocel drát S 0,22mm, 4x15řad, PP rukojeť 



a kartáč ocelový 

li a kartáč mosazný 

obj.t. 

1855 

~.t. 

1864 

popis bez DPH S DPH 

5řadý, 290mm, 12160• 29,75 36,-
ocel drát S 0,22mm, 5x15řad, PP rukojeť 

~is bez DPH S DPH 

4řadý, 290mm, 12160 • 53.72 65,-
mosaz-vlnitý drát S 0,22mm, 4x15řad, 

PP rukojeť a kartáč mosazný malý 

obj ,č. 

1860 
popis bez DPH S DPH 

3řadý, 175mm, 12/60• 17.36 21,-

mosaz-vlnitý drát, 3x7řad, PP rukojeť 

kartáč ocelový Sřadý, plastová rukojeť 

obj.t. _ _,p=opis bez DPH S DPH 

li 960015 275mm, 12/36 • 38,84 47,-
ocel drát S 0,22mm, 5x15řad, PP rukojeť 

, v 

KARTACE 

kartáč ocelový pomosazený, plastová rukojeť 

obj.t. 

960016 
popis b4:z DPH 

240mm, 1213•• 35.54 

vlnitý drát S 0,3mm 

kartáč ocelový, plastová rukojeť 

li 
obj.i. 

960017 
e~pis Mz DPH 

240mm, 12160• 33.06 

vlnitý drát S 0,5mm 

kartáč nerezový, plastová rukojeť 

obj,č. 

960018 
popis Mi DPH 

240mm, 12/36• 61,98 

vlnitý drát S 0,3mm 

kartáč mosazný, plastová rukojeť 

obg. _ _,p=opis b.e2 DPH 

960019 240mm, 12/36• 10.25 

vlnitý drát S 0,3mm 
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SOPH 

43,-

SOPH 

40,-

SOPH 

75,-

SOPH 

85,-
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MERIDLA 

Svinovací měřidla Extolzahrnujíširokou nabídku různých 
modelů, takže si u nás vybere opravdu každý. Všechny 
svinovací metry se vyznačují třídou přesnosti li, což je 
profesionální standard na evropském trhu. Ve vyšší řadě 
Extol Premium navíc naleznete několik vylepšení, které 
vám zpříjemní měření. 

O Mezi nejpotřebnější vlastnosti dobrého svinovacího 
metru patří pevnost vysunutého pásku ve vztyčené 
a horizontální poloze. Použitím kombinace moder

ních materiálů a nápadité konstrukce dosahují zejména 
metry Extol Premiumvynikajícíchvlastností. 

I metr svinovací I metr svinovací NEREZ 

kovový pásek o síle 0 ,1 4mm 
je chráněn nylo novou vrstvou 
zvyšující až 1 Ox jeho životnost, 
prohnutí pásku zvyšuje pevnost 
pásma ve vysunuti poloze 

autostop: pásek 
zůstivá ve vysunuté 
poloze, stisk tlačilka 
způsobí a utomatické 
zasunutí 

magnetický háček 
na konci pásma pro 
snazší a přesnější 
měření 

li. tř. přesnosti, pryžový obal, 1x autostop, s magnetem 
~.ě. popis bez OPH S DPH 

4780203 3m, š. pásku 19mm 1V36e 119.83 145,-
4780205 5m, š. pásku 19mm 1V36 • 148.76 180,-

4780207 7.5m, š. pásku 25mm 6/ue 239.67 290,-

STRANA 300 

klip pro zavěšení za 
opasek 

nerezové tělo 
zvyšuje odolnost 
a prodlužuje 
životnost metru 

kovový pásek o síle 0,135mm 
je chráněn nylonovou 
vrstvou zvyšujfcí až 10xjeho 
fivotnost, prohnutí ~sku 
zvyšuje pevnost pásma ve 
vysunuté poloze 

magnetický háček 
na konci pásma pro 
snazší a přesnější 
měření 

li . t ř. přesnosti , pryžový obal 
o~.ě. popis bez DPH 

4780103 3m, š. pásky 16mm 121,ae 99.11 

4780105 Srn, š. pásky 19mm ,v,ae 132.23 

SDPH 

120,-
160 -

' 



I metr svinovací 

li. tř přesnosti, pryfový obal 
obj .č. popis bez DPH SOPH 

3152 2m, š. pásku l6mrrn6/12oe 43.80 53,-
3153 3m, š . pásku 19mmw12oe 57,02 69,-
3155 5m, š . pásku 19mm 2,ine 73.55 89 -

' 
3157 7,5m, š. pásku 25mm 121&ee 128.10 155,-
3159 10m, š. pásku 25mm 6/24 • 164,46 199-

' 

metr svinovací COMPACT 

I 
fada COMPACT 
se vyznačuje 
extra malým 

i) 

metr svinovací 
magnetický 
hdit ek na 
konci pásky 
pr osnažší 

~ 

a přesnější 
měření 

- metr svinovací 

rozměrem 
krabičky, který 
šetří místo 
v kapse 

li . tř. přesnosti , pryžový obal 
obj.C. ~s btz OPH 

8821032 2m, š. pásku 16mm 12160• 48.76 
8821033 3m, š . pásku 19mm 12112e 65,29 

8821035 5m, š . pásku 19mm 12112• 81.82 
8821036 5m, š . pásku 25mm 12112e 106.61 

8821037 7,5m, š. pásku 25mm12148e 147.93 
8821039 10m, š. pásku 25mm121,8e 205.79 

SOPH 

59 -
' 

79 -
' 

99,-
129 -

' 
179,-
249,-

k přibrfdění 

li. tf přesnosti. pryžový obal 
obj .č. popis bez DPH 

3122 2m, š. pásku 16mm wn• 53,72 
3123 3m, š . pásku 19mm 26/60• 78,51 

3125 5m, š . pásku 19mm 2,ine 95.o• 

' 
li . tř. přesnosti , pryž ovy obal 
obj.f:. J!!eiS bez DPH 

8821022 2m, š. pásku 16mm 12160• 40.50 
8821023 3m, š . pásku 19mm 12/36• 53.72 

8821025 5m, š. pásku 19mm 12/36• 10.25 
8821027 7,5m, š. pásku 25mm12/48e 114.88 

8821029 10m, š. pásku 25mm 6/24 • 147.93 

S OPH 

65,-
95,-

115,-

SDPH 

49-, 
65 -

' 
85,-

139,-
179,-

v v 

MERIDLA 

metr svinovací, 3m 
klip pro zavěšeni 

za opasek 

autos top: 
pásek zůstává 
ve vysunut6 
poloze , stis k 
t lačítka zp ůsobí 
automatické 

• met r svinovací 

I metr svinovací 

I metr svinovací 

~ 

./ 
li. tř přesnosti, pryfový obal \/ 

obj ,č. popis laz DPH SOPH 

8821003 3m, š . pásku 19mm 12/36• 86,78 105,-
8821005 5m, š. pásku 19mm 12/36• 111.57 135,-
8821007 7,5m, š. pásku 25mm 6/24 • 173.SS 210 -

' 

pryžový oba l 
s e rgonomic kou 
protis kluz ovou 
ópravou ch rání 
plastově ti lo 
metru 

11. tř přesnosti, pryžový obal 
obj.l:. eopls bu DPH 

3142 2m, š. pásku l6mmw12oe 30.58 

3143 3m, š. pásku l6mrrn4112oe 38.84 
3145 5m, š . pásku 19mm w12e 56.20 
3147 7,5m, š. pásku 25mm121,0e 95,04 

3149 10m, š. pásku 25mm121•8• 12s.10 

obj .č:-. 

3102 

3103 
3105 

3110 

popis bez DPH 

2m, š, pásku 16mm 26/60• 24,79 

3m, š. pásku 19mm 26/60• 38,84 
5m, š . pásku 19mm 26/60• 45,45 

10m, š. pásku 25mm121ue 107.44 

11. tř. přesnost i 
obj.f:. poe!_s bu DPH 

3193 3m, š . pásku 16mm 12/60• 10.2s 

STRANA 301 

SOPH 

37-, 
47,-
68,-

115,-
155,-

SOPH 

30,-
47,-
55,-

130,-

SDPH 

85 -
' 



v v 

MERIDLA 

I metr svinovací přívěšek 
tilo z kvalitního ABS 
plastu potafené 

I pásmo ocelové 

obj.,. 

910200 
popis bez DPH 

1m, š. pásku 6mm fD'96• 22.31 

SOPH 

27,-

- · 

i~-~ . ' . . 
"""' l i 

kovový pásek 
o llouštce. 0,16mm 

li. tř. přesnosti, obal kombinace ABS/pryž 
obj .č. popi, bez DPH 

8821092 20m, S/'lO 206.61 

š. pásku 13mm, 

SOPH 

250 -
' 

vnitřní mechanismus je pro rychlejší 

navíjení převodován v poměru 3:1 

8821093 30m, S/20 231,40 280,-
š. pásku 13mm, 

vnitřní mechanismus je pro rychlejší 

navíjení převodován v poměru 3:1 

8821095 50m, Sl'lO 326,45 395,-
Š. pásku 13mm, 

vnitřní mechanismus je pro rychlejší 

navíjení převodován v poměru 3:1 I metr skládací dřevěný kvalitní bukové 
dřevo s pevnými 
mosaznými spoji 

obj.č. 

3021 

3022 

STRANA 302 

~ 
1m 

2m 

a vlcevrstvou 
povrchovou úpravou 
odolnou proti 
oděru, odloupnutí, 
povětrnostním 
vlivům a UV záření 

bez DPH 

0120• 40.50 

lCl/SOe 70.25 

SOPH 

49,-

85 -
' 

I pravítko ocelové nerez 

li I úhelník kovový 

I úhelník hliníkový 

obj., . 

459 

460 

461 

obj.č. 

50400 

•• .. 

obj .č. 

3325 

3327 

po~s bez DPH SOPH 

500mm, a,2,e 65,29 79,-

šířka 30mm, ti. 0,9mm 

750mm, 10/120. 95,04 115,-

šířka 30mm, ti. 0,9mm 

1000mm, 10/60. 123,97 150,-

šířka 30mm. ti. 0,9mm 

bez DPH S DPH popis 

400x600mm 6/U. 125,62 152,-

popi, 

300mm 

400mm 

bez DPH SOPH 

s120e 114,0S 138,

S/'lOe 1S6.20 189,-



R metr l aserový digitální 40M 
laserová technologie 
umožňuje měřit 
rychleji a taki na 
hůře přístupných 

místech ~ 
přistroj disponuje 
krytlm IP 54 

funkce 
automatickjho 
vypnutí laseru po 
20s, automatické 
vypnuti přístroje po 

,-,c.;uw'w...i; ečinnosti 
chránící ýdri baterií 

,nmiosťvolby 
miřenlod přední 

nebo zad nf hrany 
přístroje 

a 
-------• 

S=axb V=axbxc 

!:';l a 
t ... ;i b ---c •---------"'•'"a 

--• b ----c 
c=a+b c=a-b 

l11G9 ft 

/5Jj6 J M 

č'H116 M 

]9,998 m 

obi.č. 

8820042 
popis 

funkce automatická 
kalibrace - přístroj 
lze dle potřeby 
kalibrovat 

instalovat 
na stativ se 
závitem 1/4" 

bez DPH S DPH 

rozsah měření 

3/S e 950.41 1150,-

0,05-40m 
8820043 
rozsah měření 

přesnost 

3/S e 1363,64 1 650,-

0,05-80m 

+-1 5-2mm 
' 

dle měřené vzdálenosti 

minimální r ozlišení 

baterie 

1mm 

2xl,5V AA 

výdrž baterií 

typ laseru 

displej 

~covní teplota 

měrné jed notky 

hmotnost 

příslušenství 

až 8000měření 

2 třída, 635nm, <1mW 

čtyřřadý LCD/FSTN 

s podsvícením 

o-40°c 

m/ft/in/ft-in 

128g bez baterií 

- ---'-'n,y0l"'onové pouzdro, 

2ks baterieAAA, 

cílový terč, návod 

, 

LASEROVE METRY 

metr laser ový 40m v kombinaci s 5m svinovacím 

nabíjení Li- ion 
akumulátoru 
přes USBmicro 
port, SV DC 

klip pro zavěšení 
za opasek 

autostop: pásek zůstává 
ve vysunuté poloze , 
s tisk tlačítka z pUsobí 
automatické zasunutí 

li. tf. přesnosti svinovacího metru 

šířka pásku 19mm 
s magnetickým 
háčkem na konci 
pásku pro snazif 
a přesnijšt miřent 

a ........ ~ 

S=axb 

o=2a+2b 

obj .č. popis 

4780275 
laser 

rozsah měření 

přesnost 

minimální rozlišení 

baterie 

výd rž baterií 

typ laseru 

displej 

pracovní teplota 

měrné jednotky 

hmotnost 

(!i Uf •§!Uf.O příslušenství 

I metr l aserový digitální 40M 

w•tU!tA 

S=axb V=axbxr 

2.158 
I 

obj.č. popis 

920201 
rozsah měření 

přesnost 

minimální rozlišen í 

baterie 

výdrž baterií 

typ laseru 

displej 

pracovní teplota 

měrné jednotky 

hmotnost 

příslušenství 

bez DPH S DPH 

3/Se 1148,76 1 390,-

0,129 - 40m !laserem lze 

měřit pouze od zadní strany 

p řístroje) 

laser: 0,129 - 40m 

laser: +-2mm 

1mm 

Li- ion 3,7V, kapacita 

380mAh 

cca 5000 měření na jedno 

plné nabití 

červený paprsek třída li. 

630-670nm; <1mW 

dvouřadý LCD inverzní 

di~ej 

0°c - (+.40J 0 c 

m/ft/in 

280g 

USB-USBmicro nabí'ecí 

kabel, návod 

funkce 
automatického 
vypnutí laseru po 
30s, automatické 
vypnutí přistroje 
po 3min . nečinnosti 
chránídvýdrž baterií 

přístroj kompaktních 
rozměrů 
100x40x24mm 
s podsvíceným 
dvouřádkovým LCD 
displejem 

přistroj disponuje 
kryl1m IP 54 

__ ,:,:bez DPH 

3/S e 694.21 

0,15-40m 

SOPH 

840 -
' 

+-2mm 

1mm 

2x1.5V AAA 

min.5000 měření 

2 třída , 620-690nm <lmW 

dvouřadý, LCD 

o-40°c 

m/ft/in 

85g 

2ks 1,5V AAA baterie, návod 

STRANA 303 



, v v, 

POSUVNA MERITKA 

měřítko posuvné digitální nerez 

velký a dobře čitelný 
displej 

■ I mě řítko posuvné digitální nerez 

■ I mě řítko posuvné digit.nerez 

r'L I 

11m11111pml 

■ 
STRANA 304 

stupell krytí IP54 

••'••a , .c. .. • • 1• • 5• ,, .. .. •., ••a ln 
1CXJ 110 1ao 130 1ao 1so EXTDI! 

PREM IUM bwJ11ulm1l1111lmů.UJ mm 

patentované zakončení, kde 
je na tělo přidána ploška pro 
přesnější milení hloubky 

přepínací tlačítko pro 
měření v milimetrech 
nebo palcích 

automatické vypnutí 
po Smin nečinnosti 

velký a dobře čitelný 
displej 

• • • '• • " ' • • • • • ~••s · • • • • ., ., • •o i" 
S 100 110 120 13 0 140 150 

přepínací tlačítko pro 
měření v milimetrech 
nebo palcích 

možnost zapnout 
a vypnout podsvíceni 
displeje 

mm 

90 100 110 1ii0 130 140 1:50 tntn 

~1 "1 "1 •1 '1 •1 •t\J..jjj :w.:i.;1;1°1 ~•1 :al i•1 l_"1 •1 "1
6I 11'1 

přepínací tlačítko pro 
měřeni v milimetrech 
nebo palcích 

obj.l. 

8825227 

automatické zapnutí 
při pohybu čelisti 
a automatické 
vypnuti po Smin. 
netinnosti 

EXTDI! 
PREMIUM 

obj.l. 

8825220 

8825223 

automatické vypnutí 
po Smin. nečinnosti 

EXTOI! 
PREMIUM 

obj.t. 

8825226 

popis bez DPH 

0-150mm, 3110• 001.65 

IP54, rozlišení 0,01mm, 

přesnost t0,02mm I0-70mml. 

SDPH 

970 -
' 

přesnost t0,03mm 1,70mm), baterie 3V 

typ CR2032, baleno v plastové kazetě 

popis bez DPH S DPH 

0-150mm, 3/1oe s10.zs 690,-

rozlišení 0,01mm, přesnost t0,02mm 

I0-70mml. přesnost t0,03mm l>70mml. 

baterie 3V typ CR2032, v plastové kazetě 

0-300mm, 3110• 1148.76 1 390,
rozlišení 0,01mm, přesnost t0,02mm 

I0-70mm), přesnost t0,03mm (>70mm), 

baterie 3V typ CR2032, v plastové kazetě 

popis 

0-150mm, 
bez DPH 

3/10. 776.86 

SDPH 

940,-
podsvícení displeje, rozlišení 0,01mm, 

přesnost t0,02mm I0-70mml. přesnost 

t0,03mm l>70mml. baterie 3V typ 

CR2032, baleno v plastové kazetě 



- měřítko posuvné digitální plastové 

' ' ? "•, • • • • • • •••s , " a • • • , • •e ln 
10 110 1 

~~ 

li 
- měřítko posuvné kovové 

• 

EXTOI! 
CRAFT 

, v v, 

POSUVNA MERITKA 

obj.C. popis bt:z DPH S DPH 

925200 0-150mm, s,20 314.0$ 380,
rozlišení 0,01mm, přesnost +· 0,03mm, 
baterie 1,5V typ LR44H, 
baleno v plastovém pouzdru 

O 1 ) ,) 4 ~ ~ 'I a 9 10 l I ,., l.) 14 .,. 16 \1 Hl '" X, (ffl ExtorPREMIUM • 

llllJllillllJ.illl~Uf hť~'P!~Pjl.iy\1~!~~11 li 111111111III111111111111111111111 IIIIIIIIIIIII I I I I I I IIIIIIIIIIII I I I 11111111111111111111111111111111111 111111111111 11111111111111111111 1111111111 I 1111 I 11111 Ill 1111I _I __ ._;-~-

• 

- mikrometr digitální 
extra tvrdé 
ka rb idové čelisti 

odoln6 vůči 
opotřebení 

přepínací tlačítko pro 
měření v milimetrech 
nebo palcích 

obj ,č. eopis b9i: DPH S DPH 

3422 0·200mm, s,20 351,2, 425,
rozlišení :1: 0,05mm, dva typy čelistí pro 
rl\zné typy měření, h loubkoměr, 

baleno v plastové kazetě 
3425 0-150mm, s,20 231.,0 280,

rozlišení :1: 0,05mm, dva typy čelistí pro 
rl\zné typy měření, hloubkoměr, 

baleno v plastové kazetě 

~.Č-. mis b9z DPH S DPH 

8825320 0-25mm, 3/IOe I 314,0$ 1 590,· 
rozlišení 0,001mm, přesnost :1:0,002mm, 
baterie 3V typ CR1632, 
baleno v plastovém kufříku 

STRANA 305 



, 

VODOVAHY 

■ PROFESIONAL 
FORTUM 

Vodováhy Fortum pro profesionální užití se vyznačují velice kvalitním provedením, 
zesíleným profilovaným tělem, zvýšenou odolností proti nárazům a vysokou přesností 
měření 0,5mm/1m = 0,0285°. 

■ HOBBY 
EXTOL CRAFT 

Vodováhy Extol Craft jsou ideální do domácnosti, pro kutily i řemeslníky. Vyznačují se kla
sickým obdélníkovým profilem těla, s hladkými bočním i stěnami z lehkého kovu s jednou 
vertikální a jednou horizontální libelou s přesností 1 mm/1 m = 0,058°. 

Sortiment je dále rozšířen o nabídku specifických typů vodováh Extol Premium, které usnadní práci 
v mnoha různých oborech stavební činnosti. 

I vodováha profesionální 

• -~ horizontální libela má speciální válcovitý 
tvar, díky kterému je bublina při pozorováni 
z rozličných úhlů dobře vid itelná bez obvyklého 
lomu. jak tomu bývá u hranaté kostrukce libel 

• 
obě akrylové nárazuvzdorné libely 
jsou naplněny vjborni viditelnou 
íluorescenění ka palinou se zvýšenou 
odolnosti proti UV záření 

pevný, na povrchu 
anodizovaný hlinikový 
profil o rozměrech 
21x49mm a tloušťce stěny 
1,5mm s plastovými 
koncovkam i se zvýšenou 
odolnosti proti nárazu 

Přesnost: O,Smm/lm;:;0,0285, elektronicky testováno. 
obj.t. popis bet DPH SOPH 

4783574 400mm, 3/10 157.02 190,-
dvoulibelová 

4783576 600mm, 3/10 177.69 215,-
dvoulibelová 

4783578 800mm, 3/10 202.48 245,-
dvoulibelová 

4783580 1000mm, 3/10 227.27 275,-
dvoulibelová 

4783582 1200mm, 3/10 260.33 315 · 
' 

dvoulibelová 
4783584 1500mm, n,10 338.8-4 410,-

dvoulibelová 
4783588 1800mm, n,10 380.17 460,-

dvoulibelová 
4783590 2000mm, n,10 396.69 480,-

dvoulibelová 

STRANA 306 

I vodováha kovová 

1,0,: 
6~/lff 

~-- měřítko 
v centimetrech 
u vodováh d0dólky 
12 0cm 

Přesnost: 1 mm/lm=0.058°, elektronicky testováno. 
obf.t. p~ls bet DPH 

3574A .\OOmm, E}'12 105.79 

dvoulibelová 
3575A 500mm, &12 121,'9 

dvoulibelová 
3576A 600mm, E}'1S 137,19 

dvoulibelová 
3578A 800mm, E}'1S 164,46 

dvoulibelová 
3580A 1000mm, E}'IS 202.48 

dvoulibelová 
3582A 1200mm, EV,2 219.01 

dvoulibelová 
3585A 1500mm, n,10 322.31 

dvoulibelová 
3588A 1800mm, 6'10 338.8-4 

dvoulibelová 
3589A 2000mm. n,10 359.50 

dvoulibelová 

SOPH 

128,-

147,-

166,-

199,-

245 • • 

265,-

390,-

410,-

435,-



vodováha s dig itálním úhloměrem 

funkce ZERO pro 
vynulová ní úhloměru 
a měřeni relativního 
rozdHu úhlů 

napájení: baterie 3V 
typ CR2032 

6XTOCPREMIUM 

obj.č . 

8823501 

pohybl ivé rameno 
úhloměru pro miřen1 
úhlu do 225° 

automatické vypnutí 
při nečinnosti 

digitální zobrazení 
úhlu na LCO di spleji 

popis bez DPH 

305mm, 311oe 619,83 

SDPH 

750,-
dvoulibelová vodováha, přesnost: 

0,5mm/1m, 2 libely 0°a 90°, úhloměr: 
rozsah měření 0-225°s rozlišením 0,1° 
a přesností ±0,3° 

I vodováha kovová s magnety 

Přesnost: 1 mm/lm, elektronicky testováno. 
obj.č. 

~ 
8823890 

sklonoměr digitální 
• 

látkové 
pouzdro 
chrání 
sklonoměr 
proti 
poškození 

funkce HOLO pro 
zachování hodnoty 
naměřeného úhlu 
na displeji, grafická 
s ignalizace změny 
polohy sklonoměru vúCi 
nas tavenému úhlu 

obi ,č, 

4780200 

popis bez DPH SOPH 

250mm, 3/15 . 156,20 189,-
3 libely 0°, 45° a 90° 

použití k rychlému , 
přesnému a snadnému 
zjištění úhlu 
s klonu předmětů, 
což umožňuje 
např. nastaveni 
požadovaného s klonu 
p racovnlho ni stroje 
u dřevoobráběcích 
i kovoobráběcích strojů 

siln6 magnety 
na spodní straně 
sklonoměru pro 
uchycení na kovových 
předmětech 

automatické vypnutí po 
5 minutách nečinnosti 

popi, bez DPH S DPH 

0°-360°, s magnety, 3/se 900.83 1 090,
rozsah měřeni ,180° (0°-360°), přesnost 
±0,1°, rozlišení 0,1 °, LCD displej, baterie 
3V typ CR2032, automatické vypnutí 
po 5 min.,funkce HOLD pro zachování 
hodnoty změřeného úhlu na displeji 

, 

VODOVAHY 

- úhloměr digitální s pravítkem 

ti ,., 

I vodováha kapesní 

automatické vypnuti 
po 6 minutách 
nečinnosti 

EXTOl!PREMIUM 
I 

obj.t. _ popis Mz DPH S DPH 

8823510 200mm, s12oe 528.93 640,-
s pravítkem, rozsah měření 0°-360°, 
přesnost ±0,3°, rozli šení O, 1°, pravítko 
400mmx35mm, LCD displej, ba terie 3V 
typ CR2032, možnost zajištění v určitém 
úhlu, použití k měření úhlu nebo jako 
pravítko 

libela obsahuje další dvojici rysek 
s nastaveným s klonem 2° což je 
obvyklá hodnota spádu odpadu. 

malá velikost umožňuje snadné 
přenášeni vodováhy např. 
v kapse pracovního oděvu 

Přesnost: O,Smm/ l m•0.0285° 
obj.C. popis btz DPH SDPH 

8823891 100mm, S/20 136.34 165 -• 
jednolibelová, rozměry: 100x51x21mm I pokosník nastavitelný nerez 

obJ.C. 

8825110 
popis btz DPH S DPH 

před značené úhly si20 144.63 175,-
na rukojeti: 15-30-45-60°, měřící lišta 
z nerez. oceli se stupnicí, libela uvnitř 

rukojeti pro nastavení vodorovné polohy, 
možnost aretace úhelníku ve zvolené 
poloze 

STRANA 307 



DETEKTOR A KAMERA 

detektor digitální 
funkce elektronické vodováhy s grafickým 
zobrazení na displeji, rozsah (·90°až 
+90°), přesnost +•0,5° 

funkce ZOOM pro 
přesnou lokalizaci 
hledaného objektu 

baleni je 
i nylonové 
pouzdro 
a baterie 

akustická 
a světelná 
signalizace 

la> - 01 +0,5° 

~<[! 
D 0 4 min ....... 

LCD • o 

198x li li '8i1 
88x ~ ~ 
23 cm - 146g 

obj.,. 

8831321 

STRANA 308 

slouží k odhaleni skrytých 
materiálů napřiklad ve zdi 
nebo v podlaze, de tekovateln6 
materiily: fe leznj a neželezn6 
kovy, měděné vodiče pod 
napětím, d řevo 

~is 

hloubka detekce: 
bez DPH 

3/Se 1 396,69 

SOPH 

1 690,-
železné kovy 100mm, neželezné kovy 

(měďl 80mm. měděné vodiče pod 

napětím 50mm, dřevo 20mm, baterie 

1x9V typ 6F22 

g kamera inspekční USB 

funkce pořízeni 
fotografie snimaného 
objektu 

LEO osvětlení na kameře s možností L------ volby jeho intenzity umožňuje dobr, 
osvitlení monitorova ného prostoru 

díky stupni krytí IP67 
lze hlavu kamery 
ponořit do vody 

rozlišení kamery 640x480px, 
snímaný obraz se zobrazí 
na displeji notebooku, ke 
kterému ie kamera připojena 
pomoci USB 2.0 konektoru 

použiti pro obrazovou kontrolu obtifně přístupných 
míst, např. motory aut, kanalizace, s toupací hchty 
v domech, prohlídky komínových těles, elektrických 
rozvaděčů bez přítomnosti napětí apod. 

Pracuje s operaěnfmy systémy: 
Windows XP. Vista, 7 a vyšlími, macOS. 
obj .č, popis bez DPH S DPH 

8831315 hlava kamery. 311oe 776,86 940,-

0 průměru 14mm. rozsah zobrazení 56°. 

délka ohebného nástavce 60cm, délka 

kabelu 190cm, napájení pomocí USB 2.0 

konektoru , LED osvětlení s možností 

volby intenzity, příslušenství: nástavec 

s magnetem a hákem, CO s insta l. 

softwarem 



Měření bezkontaktním teplo
mě rem je velmi rychlé a snadné 
a lze tak zj i šťova t teplotu objektů, 
u kterých to není možné provést 
kontaktním způsobem, na p ř. po
hybujících se objektu (rotující h ří

dele nebo výrobku na dopravním 
pásu), dále vodičů pod napětím, 
potravin, kapalin a předmětu jinak 
těžce měřite lných nebo špatně 
přístupných a vzdá lených. 

teploměr bezkontatktní IR se sondou 

12: 1 

12-ti bodové laserové ukazovátko s ignalizuje celou kruhovou 
plochu. ve které probíhá měření. Optické rozlišení, tedy poměr mezi 
vzdilleností přistroje a průměrem této kruhové měřené plochy je 
konstantně nastaven na 12:1. 

možnost 
kontaktního 
měření 
sondou od 
-SO' C do 
soo·c 

přístroj d isponuje možnosti UV 
nasvícení (vl. d . 400-435nm) pro 
de tekci látek viditelných pouze 
pod UV dřením 

LCD barevný displej 
s indikacemi funkci 
včetni nab iti baterie 

@ 
LAMP 

AUTO 
·•·IJJ • o 

15sec 

't"', , ' 

9 v (6f221 
- . . 
a 

~ 
±0,1°C 

MANUAL 
EMISSIVITY 
01-1 
' 

ii~ 
160g 

obj.t. popis 

4780401 
rozsah měření 
p řesnost 

minimální rozlišení 
baterie 
typ laseru 

displej 

pracovní teplota 
měrné jednotky 
hmotnost 
p říslušenství 

Světelná, 

barevná indikace 
při kontrolním 
měření libovolně 
nastavené 
teploty. Lze 
nastavit indikaci 
pokud je teplota 
pod/nebo 
nad zvolenou 
hodnotou. 

možnost nastavení 
emisivity (vyzařování 
j ednotlivých 
materiálU) v rozmezí 
0.1 -1.0 {dle hodnot 
v návodu) umožňuje 
dosihnout 
přesn6jl(ch výsl edkó 
měření 

bez DPH S DPH 

3/toe 900.s3 1 090,
· 500až 800°c 
+-1,5 až 3°C, nastavitelná 
emisívita0,1-1,0 
!doporučené hodnoty jsou 
uvedeny v návodu) 
0.1°c 
9V (6F22/6LR61) 
laser ukazovátko-červeně, 

měřen í teploty metodou 
infračerveného záření, UV 

lam pa 
LCD barevný displej 
s indikacemi funkcí včetně 
nabití baterie 
o-4□0c 

°C/°F 
160g 
sonda pro kontaktní měření, 
nylonové pouzdro, 9V 
baterie. návod 

v , 

TEPLOMER BEZKONTAKTNI 

tep loměr bezkontatktní IR 

12: 1 

LCD podsvícený s indikaci 
funkci věetni nabiti baterii 

molnos t nastavení emisivity 
(vyzařov,ní jednotlivých 
materiál ů) v rozmezí 0,1-1 ,0 
(dle hodnot v návodu) spolu 
s možností vlastní kalibrací 
přístroje lze dosáhnout 
přesnějšfchvýsledkij měření 

MIN~i'"X 

(<•. •>) 

2ó,8 

+0,1°C 

MANUAL 
EMISSIVITY 

0,1-1 

AUTO 
IN„DFF 
• o 
6sec 

I~~ 

lii 
146g 

Jednobodové laserové ukazovitko signalizuje 
střed kruhové plochy, ve které probíhá měřeni. 
Optické rozlišení, tedy poměr mezi vzdá leností 
přistroje a průměrem této kruhové měřené plochy 
je konstantně nastaven na 12: 1. 

obj.l. popis 

8831302 
rozsah měření 

přesnost 

l>tzOPH 

3/10. 404.96 

-so•až 550°C 

SOPH 

490 -
' 

minimální rozlišení 
baterie 
typ laseru 

displej 

pracovní teplota 
měrné jednotky 
hmotnost 

+-1,5 až 3°C. nastavitelná 
emisivita 0,1· 1.0 
(doporučené hodnoty jsou 
uvedeny v návodu) 
0,1°c 
2xl.5V AAA 
laser ukazovátko- červeně, 

měření teploty metodou 
infračerveného záření 

LCD podsvícený s ind ikací 
funkci včetn ě nabití baterií 
o.4o•c 
°C/°F 
146g 

STRANA 309 



, 
LASER LINIOVY 

0 laser zelený 3D liniový, křížový sam onivelační 
U 30 model umožňuje zobrazit linie 

všech základních rovin najednou, 
popř. jednu po druhé a výkonný, dobře 
viditelný zelený laserový papr$ek 
dovoluje přistroj použit i ve vnějších 
prostorách 

přístroj disponuje 
krytím IP 54 

samonivelační 
funkce: díky 
vysoce kvalitní 
závěsné 
mechanice se 
paprsek laseru 
bihom krátké 
chvile samočinně 
nastaví do přesné 
polohy 

součástí dodávky je také platforma pro 
jemný posuv pfístroje ve vertikilním směru 

spodní horizontální rovina 
byl umístěna co možná 
nejniže, aby bylo možno 
promfnout paprsek co 
nejnífe směrem k podlaze 

otoěný podstavec 
lze přichytil pomoci 
vrutu nebo hřebíku 
na trám zeď atd či 
pomoci vestavěného 
magnetu na kovovou 
zárubeň, zábradlí 
apod .. pfístroj lze 
na podstavci otiěet 
v rozsahu 360° 

JO, horizontální 360°+ 2x vertikblní 360° v obou zbylých 
rovinách 
obj.é. popis 
4780216 

typ 

přesnost 

doporučená max. 

bez DPH SOPH 

2/3. 3677.69 4 450,-
30 

+-1mm/5m 

vzdálenost měření 30m, určeno pro vnitřní 

i vnější prostory 

závit pro uchycení na stativl/4 .. , 5/8„ 

napájení 3,7V/5200 mAh Li-ion 

příslušenství 

nabíjecí akumulátor nebo ze 

sítě 230V/50Hz adaptérem 

s mikro USB-C kabelem 

loba součástí dodávky! 

vyztužený nylonový kufřík. 

nabíjecí 3,7V/520mAh 

Li-ion akumulátor, sírový 

napájecí adaptér s micro 

USB-C zakončen ím, otočný 

magnetický podstavec, 

platforma, vícejazyčný 

návod 

STRANA 310 

I laser zelený liniový, křížový samonivelační 

I 

otočná základna se 
třemi aretačními 
nožkami pro přesné 
usazeni do vodorovné 
polohy, přístroj lze 
na zikladně otáčet 
v rozsahu 360° 

lil~ 
1111!1 lffil 

•• 
■li 
lm■ 
1MB 

samonivelaCni funkce: 
dlky vysoce kvalitní 
závisn6 mechanice se 
paprsek laseru během 
krátké chvíle samoči nně 
nastaví do přesné 
polohy 

výkonný a dobře 
viditelný zelený 
laserový paprsek 
dovoluje přístroj 
použH i ve vnijších 
prostorich 

výhodou tohoto modelu 
je možnost napájení 
přístroje pffmo ze sHě 
skrze adaptér s micro 
USB zakončením nebo 
lze využít dodávaný Li
ion akumulátor. Lze také 
použit nabíjecí baterie 
1,2V NiMh typAA nebo 
1,5V alkalické typAA 

1 horizontální+ 4 vertikální• 1bod na podlaze pod 
laserem(• bod v každé z linií) 
obj.é. popis 

4780212 
typ 

přesnost 

doporučená max. 

vzdálenost měření 

bez DPH SOPH 

2/5. 2933.88 3 550,-
1H4V60 

+-1mm/5m 

30m, určeno pro vnitřní 

i vnější prostory 

závit pro uchycení na stativ 5/8„ 

napájení 3,7V/1150 mAh Li-ion nabijecí 

příslušenství 

akumulátor nebo ze sítě 

230V/50Hz adaptérem loba 

součástí dodávky! popř. 

3x1,2V nabíjecí NiMh baterie 

lypAA nebo 1,5V alkalické typAA 

vyztužený nylonový 

kufřík, nabíjecí3,7V Li- ion 

akumulátor, sí(ový napájecí 

adaptér s micro USB 

kabelem, vícejazyčný návod 



, 
LASER LINIOVY 

laser zelený liniový, křížový samon ivelačn í laser červený liniový, křížový samonivelační 

samonivelačnl funkce: d lky vys oce kvalitní 
mechanice se paprsek laser u během krátk6 
chvíle samočinně seřídí do přesné po lohy 

1 horizon tální• 1 ver tikál ní 

dobře viditelný 
zelený laserový 
paprsek dovoluje 
přístroj použít i ve 
vnějších pros to rách 

obj.C. popis 

8823306 
typ 

přesnost 

dopo ručená max. 

bez DPH S DPH 

3/S e 1 198.35 1 450,-
1H1V 

1,5mm/5m 

vzdá lenost měřen í 25m 

určeno pr o vnitřní i vnější prostory 

závit pro uchycení na stativ 1/ 4„ 

napáj ení 

příslušenství 

2x1,5V AA baterie 

L typ magnetický držák s 1/4 
šroubem, nylonové pouzdro, 

zelený přijímací terč 

výhod ou tohoto modelu 
je možnost napáj eni 
přistroje přim o ze síti 
skrze a da ptér s micro 
USB zakončením nebo 
lze využít dodávaný Li
ion a kumulátor. Lze také 
použit nabijeci baterie 
1,2V NiMh typAA nebo 
I.SV a lkalické typ AA 

I 

samon ivelační 
funkce: díky vysoce 
kva litní mechanice 
se paprsek la seru 
během krátké chvlle 
samočinni seřidi do 
p řesn, polohy 

otočná základna 
se třemi 
aretačními 
nožkami pro 
přesné usazeni 
do vodorovně 
polohy, přistroj 
lze na základně 
otáčet v rozsahu 
360° 

1 horizontální „ 4 ver tikál ní„ 1bod na podlaze 
pod las erem (,. da lš ích S bodů v ka ždé z linií) 
obj ,č. f!Opi& bez DPH S DPH 

8823311 u,e 1 S61.98 1 890,-
typ 1H4V6D 

přesnost 

doporučená max. 

+-1mm/5m 

vzdálenost měřen í 20m 

určeno pro vnitřní prostory 

závit pro uchycení na stativ 5/8" 

napájení 3,?V/ 1150 mAh U- ion nabíjecí 

akumulátor nebo ze sítě 

230V/ 50Hz adaptérem (oba 

součástí dodávky) popř. 3x1,2V 

nabíjecí NiMh baterie typ AA 

příslušenství 

nebo 1,5V alkalické typ AA 

vyztužený nylonový 

kufřík ,brýle, nabíjecí 3,7V 

Li-ion akumuláto r, síťový ---
napájecí adaptér I laser liniový, kř ížový samonivelační I laser liniový, křížový samon ivelační 

. ~ 

■I! 
•• 1111 
•• li 

samonivelační funkce: díky vysoce 
kvali tní mechanice se paprsek l aseru 
bihem krá tké c hvlle samočinně seřidi 
do přesn6 polohy 

1 horizonl. • 1 vertikální paprsek 

ii ■II 
bozOPH SOPH •• obj ,č. popis 

8823301 
typ 
přesnost 

doporučená max. 

vzdá lenost měřen í 

3/S e 1 148.76 1 390,-
lHlV 

2,5mm/5m 

10m 

určeno pr o vnitřní prostory 

závit pro uchycení na stativ 1/ 4„ 

napájení 2x1,5V bater ie typAA 

1111 
1111 
fflll 

samonivelačni 

funkce: d fky kvalitní 
mechanice se 
paprsek laseru 
během krá tké chvíle 
samočinně seřídí do 
přesné polohy 

t-'i11 f" ... 

1 horizontální „ 1 ver tikál ní pa prsek 

t říf 
;fjj 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

34900 3/Se 111S.70 1 350,-
typ 

přesnost 

doporučená max. 

1H 1V 

2,5mm/5m 

vzdá lenost měřen í 10m 

určeno pr o vnitřní prostory 

závit pro uchycení nastativ5/8-

~ ájení 2x1,5V typAA 

příslušenství otočný podstavec, v r ozsahu 

360° 

STRANA 311 



v , 

DRZAK LASERU 

držák-klip nastavitelný na laser/kameru 
l - . 

se šroubem 1/4" pro 
uchycení koncov6ho 
(laserového či 
jiného) zařízení 
na desku stolu 
popř. hranolovou 
konstrukci až do 
tloušťky 4,5cm, 
dvojice samostatných 
kloubových ramen 
dovoluje nastavení 
libovolného s klonu/ 
úhlu do potřebné 
pozice koncového 
zařizení 

obj.č. 

8823923 
~is bez DPH SOPH 

1/4" šroub, 3110 161.16 195,· 
max. rozevření klipu 4,5cm, se dvěma 

klouby pro nastavení libovolného sklonu I držák L-typ magnetický na laser/kameru 

se š roubem 114• pro uchycení 
koncového (laserového či jiného) 
zařízení 
a dalšími možnostmi upevnění 

L-držáku: 
• skrze závit S/8" který je na 
drfáku a lze jej našroubovat na 
tento průměr šroubu např. na stativ 
• pomocí magnetů např na kov. 
zárubně, kons trukce, zábradlí atp. 
• šroubem/vrutem jej lze upevnit 
na z:ed, sádroka rton, dřevinou 
konstrukci a td. 
• nylonovým (jiným) piskem na 
tyč, hranol, kons trukci atp. 

~.č. 

92323 
popis 

1/4" šroub, 
btz DPH 

s12o e 123.97 

možnosti upevnění: magneticky, 

šro ubem/vrutem, páskem 

STRANA 312 

• 

SOPH 

150 • 
' 

- držák-stativ nastavitelý, magnetický na laser/kameru 

obj .č. 

8823920 

výškově stavitelná základna 
se šroubem 1/4„ pro uchyceni 
koncového (laserového li j iného) 
zařízení a da lšími možnostm i 
upevnění držáku : 
• pomocí magnetů např na kov. 
zárubně, konstrukce. zábradlí atp. 
• šroubem/vrutem jej lze upevnit 
na zed', sádrokarton, dřevěnou 
konstrukci atd. 
• nylonovým (j iným} páskem na 
tyč, hranol, konstrukci atp. 
• položením na vodorovnou ploch u 

poeis btz DPH S DPH 

1/4" šroub, 1110 289,26 350,· 
výškově stavitelná základna, možnosti 

upevnění: magneticky, položením na 

plochu, šroubem/vrutem, páskem 



stativ výsuvný, 650-1800mm, Extol Premium 
kruhová libela pro . . 

,---,.,...--1',wivýšková aretace . . .. ,. 
součásti balení je 
redukce závitu z 5/8" 
na 1/4" 

obj,t. 

8823903 

• 

-poe!!._ bez DPH 

650-1800mm, závit 311oe 652.89 

,. 
-. ; 

SOPH 

790 -
' 

5/8" (16mm), hliníková konstrukce, 

součástí je i redukce závitu z 5/8" na 1/4'' 

a nylonové pouzdro, váha 1,3kg 

li tyč-stativ k laserům, teleskopická/šroubovací 
li laserové nebo jiné koncové zařízení se upíná na posuvný 

držák se šroubem 1/4 .. (redukcí 5/8"). Výšku držáku na tyči 
lze potom velmi rychle měnit fixací aretační páky. Držák 
je dále opatřen otočným adaptérem a jemným posuvem 
koncového př1stroje ve vertikál nim směru 

pokud není možno (nebo potřeba) rozepřit tyč mezi podlahu 
a strop, napil. tam kde strop chyb1 a nenl k dispozici jiná horní 
opora lze tuto sestavu doplnit poufilfm podpůrného stativu 
8823906B (příslušenství k dokoupení) 

základní podlahová 
1yč s teleskopicky 
nastavitenou 
výškou od 75-
124cm a vnitřním 
pružinovým 
vymezením 
ovladaným pomoci 
nášlapu 

obj.č. 

8823906 
popis 

výšku lze dále zvyšovat 
libovolně našroubováním 
další přídavné hliníkové tyče 
8823906A (přislušenslvi 
k dokoupení) 

_,,,.,..__ další tři hliníkové 
tyče o délce 59cm 
lze dle potřeby 
k té základní 
našroubovat. na 
poslední nejvyšší tyč 
se potom přišroubuje 
plastovo-pry!ovi 
stropní opěrka 

bez DPH S DPH 

dosah až 3m, 3/10 . 1115,70 1 350,-
průměr 32mm, sestava je tvořena 

základní podlahovou teleskopicky 

nastavitenou tyčí s nášlapem a třemi 

dalšími šroubovacími tyčemi (každá 

0 délce 59cm], dále rychloaretačním 

posuvným držákem se šroubem 1/4" pro 

instalaci koncového zařízen í a stropní 

opěrkou . Vše j e zabalenou v nylonovém 

vaku s popruhem. 

Váha celé sestavy 1,9kg 

I stativ výsuvný 

přídavná tyč 

lehká přídavná 
hliníková tyč se 
šroubením na 
jednom konci 

obj.l. 

8823900 

a vnitřnim zévitem 
stejné velikosti na 
konci opačném sloufi 
ke zvýšení dosahu 
tyče-stativu 8823906 
až do libovolné výšky 

STATIV 

e!.e!.s bot DPH S DPH 

420-1200mm, závit 11a 462,81 560,-
5/8" (16mm), Alu konstrukce, součástí 

balení je redukce závitu z 5/8'' na 1/4" 

a nylonové pouzdro 

~.~ popis bez DPH S DPH 

8823906Apro 8823906, . .J.. 161,16 195,-
pruměr 32mm, délka 59cm. pro zvýšení 

dosahu 8823906 do libovolné výšky, váha 

tyče je 0,24kg 

- přídavný podpůrný stativ 

/ 

i 

'--- s aretačním šroubem 
pro zafixováni tyče 
v tibovoln8 výšce 
a středfdtibelou 

~ použití tohoto 

' 

stativu je vhodné 
zejména tam, kde 
není k dispozici 
např strop a není 
tak možno (nebo 
potřeba) rozepř1t t'yč 

mezi podlahu a strop 

obj ,č. popis btt DPH S DPH 

88239068 pro 8823906, -./-· 450.41 545,-
410-695mm, nastavitelná výška stativu 

410-695mm, průměr střed. otvoru 

32.3mm, lehká hliníková konstrukce 

STRANA 313 



VODO-TOPO 

I nůžky na plastové trubky 

obj .č, 

4775010 
popis bez DPH S DPH 

0 0-42mm, 3/12 297.si 360,· 
břit z SK5 oceli, na plastové trubky 
z materiálO PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB, 
PVDFapod. 

ft nůžky na plastové trubky 

U břit trjůhelníkového tvaru potažený 
teflonem pro lepši pronikáni materiálem 

obj .č. 

4775011 

STRANA 314 

p~i• bez DPH S DPH 

0 0-42mm, 3112 314.0S 380,· 
trojúhel. břit, břit z SK5 oceli , na 
plastové trubky z materiálu PVC, PPR, 
PP, PE, PEX, PB, PVDF apod. 

g nůžky na plastové trubky 

~----:. 

obj .č. 

8848003 
popis 

0 0-42mm, 
bez DPH SOPH 

3/10 23S,S4 285,· 
břit z nerezové oceli, na plastové trubky 
z materiálů PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB, 
PVDFapod. g řezaC trubek s odhrotovaCem 

li 

vyminitelné ko lečko z HSS 
rychlořezně oceli 

dva kalené vodlcl válečky 
zajišťují přesn6 vedení řezu 
na trubce 

o~ 

8848011 

použití na trubky 
z materiálů: mid', 
hliník. mosaz. ocel, 
nerezavá ocel do 
t loušťky stěny 
menši než 1,2mm 
a plastové trubky 
(PVC, PP, PE, PEX, 
PB, PVDF, a pod .) 

zasouvaci 
odhrotovaě trubek 

popis bez DPH S DPH 

0 3-30mm, 6/30 202.•a 245,• 
10 1/8"-1 1/8"), řezací kolečko 18x4x4,8mm 



I řezač trubek s odhrotovačem 

li 

zasouvací 
odhrotovač trubek 

použití na trubky z materiálů: měcf, hliník, 
mosaz . ocel, nerezová ocel do tlouštky 
stěny menší než 1,2mm a plastové trubky 
(PVC, PP, PE, PEX. PB, PVOF, apod.) 

čtyři kalené vodící válečky s kvalitními ložis ky 
zajiš(ují přesné vedení řezu na trubce 

vyměnitelná kolečko 
z HSS rychlořezné oceli 

lehké otáčení 
nastavovadho 
kolečka pro rychlé 
přenastavení 
pracovního rozsahu 
s možností uložení 
náhradního řezného 
kolečka do rukojeti 

obf,l. ~s bt:OPH 

8848013 0 3-35mm, ~r.; 446,28 

SOPH 

540 -• 
(0 1/8"-1 3/8"1, řezací kolečko 20x6x4,8mm 

8848015 0 3-42mm, 3/18 462,81 560,-

(0 1/8"-1 5/8"1, řezací kolečko 20x6x4,8mm 

odhrotovač trubek vn itřn í i vnější, plastový 

li 
I kolečko řezací 

li 

obj.<:. 

8848031 

obj.C. 

popis bez DPH S DPH 

0 4-38mm, 11/60 173.ss 210,-
(0 3/16"-11/2"1, plastové tělo, tři kalené 

broušené břity z HCS oceli , použití na 

odhrotování vnitřních i vnějších hran 

všech typO trubek 

e_opis bex DPH SOPH 

8848011A 2ks. 18x4x4,8mm, -./··• 95,04 115,-

pro 8848011 

8848013A 2ks, 20x6x4,8mm, -./·· • 132.23 160,-

pro 8848013 a 8848015 

I čistič odpadU zvon 

obj.t. 

5462 

VODO-TOPO 

popis 

délka 320mm, 

prtlměr 127mm 

b4z DPH 

1113•· 95,04 

protahovací pero bubnové na čištění odpad U 

SOPH 

115,-

manuální 
otáěenf 
pomocí 
kliky 

možnost otáčení 
perem pomocí 
vrtačky 

obj.i. 

5464 
popis 

délka 6m, 
MzOPH 

/,/12 371,90 

průměr spirály 6mm 

pero protahovací na čištění odpadU 
v idlicovité zakončení 
pera pro snad nější 
a efektivnější vyči štěni 
ucpaného potrubí 

dle potřeby lze 
vybrat z několika 
délek a průměrů 

při práci používejte 8859022 
ochranné rukavice 8859024 

8859026 
8859028 

pozinkovaný povrch 
drátu zvyšuje 
o dolnost spir6ly 
proti agresivnímu 
prostředí 

popis 

5mx 0 6mm 

3mx 0 9mm 

5mx 0 9mm 

10m x 0 9mm 

15mx 0 9mm 

pero protahovací na čištění odpadU 

obj.i:. _ popis 

546 3mx 0 5mm 

b<zOPH 

W20 131,40 

W20 164,46 

W20 227.27 

W10 421,49 

~IO 570.25 

bu DPH 

lijl2oe 58.68 

STRANA 315 

SOPH 

450,-

SOPH 

159,-
199,-
275,-
510,-
690,-

SOPH 

71 -• 



v v o 

REZACKY OBKLADU 

I řezačka obkladů profesionální 

profesionální kompaktní 
řezačka s revolučni 
rychle rozkládatelnou 
základnou 

rozměry rozložené 
základny 

jednoduché, nastavitelné hlavové 
uložení obsahuje 27 lofisek pro 
nekompromisni přesný a zároveň 
lehký posuv při řezáni 

řezacf kolečko ze slinutého karbidu 
s lof:iskem (pr.22x6x6mm)zajiš!uje 
přesnost při řezání a d louhou životnost 

díky konstrukci a nízké váze usnadi\uje 
manipulaci a šetří prostor 

o~.č. 

4770808 

4770810 

4770812 

I kolečko řezac í ložiskové 

obj.C. 

4770805 

STRANA 316 

popis 

800mm, 
bez DPH SDPH 21,. 3214,88 3 890,-

max. tloušťka řezaného materiálu 18mm, 

max. délka řezu 820mm, hmotnost 17kg 

1000mm, 21,e 3110.1, 4490,· 

max. tloušťka řezaného materiálu 18mm, 

max délka řezu 1060mm, hmotnost 18,5kg 

1200mm. 21,e , 289,26 5 190,

max. tloušťka řezaného materiálu 18mm, 

max délka řezu 1260mm, hmotnost 21kg 

popis bez DPH S DPH 

22x6x6mm, 3/IO 334.71 405,-

řezaci kolečko s ložiskem pro přesnější 

a snadnější řezání, ze slinutého karbidu 

s títanovou povrchovou úpravou, které 

zvyšuje jeho tvrdost a životnost, SK 

I řezačka obkladů ložisková 

úhlové pravítko 
s a re tací pro řezání pod 
různými úhly 0° - 45° 

~.!. 

4770816 

4770817 

4770818 

I koleč ko řezací ložiskové 

ob~č. 

4770815 

Široký výběr řezaček pro 
profesionály, řemeslníky 
i domácí ku t ily. Nabízíme 
tř i kvali tativní řady, ze 
kterých si vybere opravdu 
každý. 

A Pro vyšší řady 
W Fortum a Extol 
Premium je samozřej
mostí kvalitní ložiskový 
posuv zaručující velmi 
přesné řezy a pro většinu 
modelu také odpružená 
pohyblivá základna. 

A Kutilská řada Extol 
W Craft se vyznačuje 
spolehlivost í a příznivou 
cenou . 

10Ži$kové kolečko 
22x6x5mm z titan• 
wolframové oceli 

max. tloušťka 
řezan6ho materiálu 
16mm 

vodícl lišta ve 
tvaru X a šest 
zapouzdřených 

kvalitních ložisek 
umožňuje pře$ně 
vedení řezu 

popis bez DPH S DPH 

600mm, 21, e 2140.so 2 590,· 
rozměr základny 810x200x25mm, 

max. délka řezu 600mm, hmotnost 6,8kg 

800mm, 21• • 2388,43 2 890,
rozměr základny 1010x200x25mm, 

max. délka řezu 800mm, hmotnost 9,1kg 

1000mm, 2" • 2636.36 3190,
rozměr základny 1210x200x25mm, 

max. délka řezu 1000mm, hmotnost 11kg 

popi, bez DPH S DPH 

22x6x5mm, w,o 235.54 285,-
řezaci kolečko s ložiskem pro přesnější 

a snadnější řezání, ze slinutého karbidu 

s titanovou povrchovou úpravou, které 

zvyšuje jeho tvrdost a životnost 



řezačka obkladu ložisková úhlové pravítko s aretací pro 
řezání pod různými úhly 0° -45° 

vodicí lišla ve 
tvaru X a šest 
zapouzd řených 
kvalitních ložisek 
umožňuje přesně 
vedení řezu 

max. tlouš!ka 
řezaného materiálu 
16mm 

obj .č. 

8841076 

řezací kolečko 22x10,5x2mm 
z titan„wolframové oceli 

popis 

600mm, 
b•z OPH S DPH v,. 1446.28 1 750,-

rozměr základny 810x200x25mm, 

max. délka řezu 600mm. hmotnost 6,1kg 
8841078 800mm, 2/4 e 1611.57 1 950,-

rozměr základny 1010x200x25mm, 

max . délka řezu 800mm. hmotnost 7,2kg 

řezačka obkladaček 600mm, ložiskové uložení 
max. rozměry řez. materiálu: 600mm, max. 
tloušťka řezaného materiálu 5-14mm 

řezací ko lečko 
22x6x2mm ze 
slinu tého karb idu 

obj.č . 

100610 
popis 

600mm 

kluzn, uloženi je 
opatřeno ložisky 

bez DPH S DPH 

2/4 • 9so.,1 1 150,-

řezačka obkladaček 600mm, nylonové uložení 

max. rozmiry obkladačky: 600mm, max. 
tlouštka řezaného materi61u 5- lO mm 

řezací kolečko 
22x&x2mm ze 
slinutého karbidu 

obj,č. 

9752 
popis 

600mm 

kluzné uložení je 
opatřeno nylonovou 
vložkou 

b1tz DPH 

2/4 652.89 

g řezačka obkladaček STANDARD 

r--~ max. rozmiry obkladačky: 400mm. max. 

• 

tloušťka řezaného materiálu 5-8mm 

řezací kolečko 
22x&x2mm ze 
slinutého karbidu 

SDPH 

790,-

~.č. 

80493 
popis 

400mm 
btz DPH S DPH 

2/6 384.30 465,-

v v o 

REZACKY OBKLADU 

řezačka obk ladaček s vykružovacím vrtákem 

obj.l . 

687 

688 

průměr otvoru 30-SOmm. úhloměr 
pro řez 0-45°, max. rozměry 
obkladačky: 600mm, max. tloui(ka 
řezaného materiAlu 6-16mm 

popis 

600mm 

400mm 

řezací kolečko 16x6x3mm 
ze slinutého ka rbidu 

bu DPH SOPH v,. 983.47 1190,-

21,e 861.11 1 050,-I řezač otvoru do kachliček 

obj.é. popis 

103900 0 20-90mm. 

uchycení do vrtačky 

řezač otvoru do kachliček s krytem 

obj .č. 

103940 
popis 

0 20-94mm, 

uchycení do vrtačky 

I řezací kolečko~\. 
. ;., 

pro řezačku 80493 
obj .č . popis 

Lze poulit pro 80493 8841000 15x6x1,5mm 

I řezací kolečko 

pro řezačky 687,688 
obj,č. popi• 

103160 16x6x3mm 

I řezací kolečko 

pro řezačky 100610. 9752 
obj.č. po~ 

1032 20 22x6x2mm 

bt-z DPH SDPH 

s14oe 109.92 133,-

bez DPH S DPH 

3/12 210.74 255,-

101soe 
bez DPH 

41.32 

bet DPH 

5/10. 50.41 

SDPH 

50 -• 

$DPH 

61 -
' 

bu DPH SOPH 

10/30. 58.68 71,-

STRANA 317 



, 

MICHADLA 

I bruska na nože a nůžky 

□ 
obg,_ 

10622 

STRANA 318 

• 

Á --

popis 

0 55mm, 
bez DPH 

t}'soe ,o.so 
upínání do sklíčidla vrtačky 

SOPH 

49,-

- míchadlo do vrtačky SDS Plus spirálové 

f~I 

SOS Plus ůchyl do 
vrtacich kladiv SOS Plus 

pozinkovaný povrch 
chrá ní míchadlo proti 
korozi 

obj,t, 

707270 

707271 

707272 

spirálový tvar míchadla se dvěma 
rameny umožňuje důkladné 
promichání stavebních hmot, lepidel, 
barev a jim podobným materitlům 

pqpi$ bezOPH SOPH 

80x500mm, s120• 103,31 125,-

SOS Plus úchyt, pozinkované 
100x500mm, s12oe 132,23 160 -

' 
SOS Plus úchyt, pozinkované 
120x500mm, s12oe 163.6-4 198,-

SOS Plus úchyt, pozinkované 

R míchadlo do vrtačky spirálové 

□ 

obj.č. _poe!.!__ bez DPH 

707265 80x400mm, s12oe 86.78 

šestihranný úchyt, pozinkované 
707267 100x500mm, s120• 132,23 

šestihranný úchyt, pozinkované 

míchadlo do vrtačky spirálové drátové 

šestihranný úchyt 

obj .č. popis bez DPH 

9747 80x400mm, s12oe 70,25 

pozinkované 

□ 
9748 100x600mm, 5/30. 101,65 

pozinkované 

SOPH 

105,-

160,-

SOPH 

85 -
' 

123,-



I guma upínací s karabinami 

karabina ze speciální slitiny 
lehkého kovu pro snadné 
a rychli upnutí, uchycená 
v plastu se zesflenou tvrdosti 

silná a kvalitní 
upínací guma 

otij.č. popis bez DPH 

8861112 80cmx 0 10mm 10/soe 10.25 

8861114 120cm x 0 10mm 1015o e 85.95 g gumy upínací, balení 2ks 

~é. 

96002 
96012 

popis 

100cmx 0 8mm 
120cm x 0 10mm 

bez DPH 

20/80 • 33.88 

10/50 . 58.68 

I gumy upínací - pavouk 

obj.č. 

96015 
popis bu DPH 

80cm x 0 10mm. 10/30 • 85.95 

8 ramen 

I gumy upínací - pavouk 

S DPH obj .č. 

85,- 9605 

104,-

popi, 

80cmx 0 8mm. 

8 ramen 

bu DPH 

1015o e 54,55 

vesta reflexní 

SDPH ~.č. 

41 ,- 9727 
71 -• 

popis b-tz DPH 

univerzální 10/soe 77.69 

velikost. polyester 

SDPH 

104 -• 

v 

AUTO DOPLNKY 

• gumy upínací pl oché, balení 2ks 

o~.č. 

82370 
popis 

100cm 

I popruh elastický 

bez DPH 

101s0• 81.a2 

SOPH 

99,-

S DPH obj ,č. popi, 

20mx 0 8mm 

20mx 0 10mm 

bti DPH SOPH 

66,- 10000 "12 198,35 240,-

SOPH 

94,-

10012 "2A 276.86 335,-

háčky na elastický popruh 8mm , 
balení 20 ks 

obj,C. 

10011 
popi, btt DPH S DPH 

20ks, 512S 133,06 161 ,-
kovové háčky s plastovým krytím jako 
ochranou proti korozi a s otvorem pro 
elastický popruh 0 0 8mm 

STRANA 319 



AUTO DOPLŇKY 

pás upínací ráčnový s háky 
páka račny 
potažená pryži 

háky potažené 
plastem 

■ [t-'1.0] ":N 12195-2 
obj,č. popis bez DPH 

8861131 Srn x 25mm 6n, 111.57 

max. 800kg 
pevnost pásu při opásáni 800 daN 

v tahu 400 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 
8861133 8mx25mm 6/18 13t.4o 

max. 800kg 
pevnost pásu: při opásání800 daN 

v tahu 400 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 
8861136 Srn x 25mm 

sada 2ks 
"12 202.48 

max. 800kg 

pevnost pásu: při opásání800 daN 
v tahu 400 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 

I lano tažné - popruh s háky 

■ obj,č. 

8861160 

ocelové háky 
s pojistkou na obou 
koncích popruhu 

popis bez DPH 

4m x 50mm 6n, 190.08 

max. tažnost - 2800kg 
max. tažná sila 2746 daN 

S DPH 

135,-

159,-

245,-

SOPH 

230 -
' 

ocelové háky s poj istkou na obou koncích 

STRANA 320 

- pás upínací ráčnový s háky 

pika r6čny 
potažená pryží 

pozinkovaný 
dvojitý hák 

11 (MEN 12195-2 
O!J.t, popis bez OPH S DPH 

8861141 5m x 35mm 6112 202.48 245,-
max. 2000kg 

pevnost pásu při opásání 2000 daN 
v tahu 1000 daN 
upínací pás ze 100% polyesteru 

8861143 Bm x 35mm 3/9 252.01 305,-
max. 2000kg 
pevnost pásu: při opásáni2000 daN 
v tahu 1000 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 
8861146 5m x 35mm 3/6 376.03 455,-

sada 2ks 

max. 2000kg 
pevnost pásu: při opásáni 2000 daN 
v tahu 1000 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 

I pás upínací ráčnový 

■ obj.é. 

96700 

J 
popis bez DPH S DPH 

Srn x 25mm 101,o e 10.25 85,-
max. 500kg 
pevnost pásu při opásání 500 daN 

v tahu 250daN, upínací pás ze 100% 

polyesteru IPES], pevná pozinkovaná ráčna 

pás upínací ráčnový s háky 

■ obj.č. 

96701 
popis 

Smx 25mm 

max. 500kg 

háky potaženi 
plastem 

bez DPH 

10/40 e 90,08 

SDPH 

109,-

pevnost pásu při opásání 500 daN 
v tahu 250 daN, upínací pás ze 100% 

polyesteru IPESI. pevná pozinkovaná ráčna 

pás upínací ráčnový s háky 
páka ráčny 
potažená pryží 

pozinkovaný dvojitý 
hák ráčna s pákou 
potaženou pryží 

1111 [t®] EN 12195-2 
obj ,č. 

8861151 
popis bez DPH 

3m x 50mm 3/6 212.13 

max. 4000kg 

pevnost pásu při opásáni 4000 daN 
v tahu 2000 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 

SOPH 

330 -• 

8861153 6mx50mm 3/6 338.84 410,-
max. 4000kg 

pevnost pásu: při opásání 4000 daN 

v tahu 2000 daN 

upínací pás ze 100% polyesteru 
8861155 10mx 50mm 3/6 421.49 510,-

max. 4000kg 

pevnost pásu: při opásáni 4000 daN 

v tahu 2000 daN 
upínací pás ze 100% polyesteru 

I pás upínací ráčnový 

------

■ obj.č. 

9680 
popi, 

Smx 28mm. 

max. 150kg 

bez DPH 

10/60 . 51.24 

pás upínací ráčnový s háky 

li 
obl.t_ 

9681 
popis 

5mx28mm 

max. 150kg 

bez DPH 

10/60 . 58.68 

SOPH 

62,-

SOPH 

71,-
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9 STUPNU NABJJENI RIZENYCH 
VYSOKOFREKVENCNIM MIKROPROCESOREM 

1 VYHODNOCENÍ 
STAVU BATERIE 

2 ZOTAVENÍ 
BATERIE 

3 POZVOLNÉ 
ZAHAJENI 
NABÍJENÍ 

4NABÍJENÍ 
KONSTANTNÍM 
PULZNM PROUDEM 

5 REGENERACE 
(DESULFATACE) 

6NABÍJENÍ 
KONSTANTNÍM 
PROUDEM 

7 SNIÍOVÁNÍ 
NABÍJECÍHO 
PROUDU 

S KONTROLA 
STAVU 

9 KONSTANTNÍ 
NAPĚTÍ,UDRžOVACÍ 
PULZNÍ PROUD 

o e E) ' o 

- -
-

- -• 

Možnost nabíjení autobaterie přes kabel připojený 
do cígaretového zapalovače automobilu. 

Regeneruje a nabijí hluboce vybité 
baterie {desulfatace). 

Nabíječka dodává baterií jenom tolik energie, 
kteroo ztratí, tak muže být připojena k baterií 
několik měsku a udržuje baterii plně nabitou. 

Nabíjí až do 10096 púvodní kapacíty 
akumulátoru. 

v 

AUTO DOPLNKY 

e · '8 ' I : I 

' ' 

r!lr:i 
WET, GEL, VRLA 

AGM, Ca- Pb/H2S04 

* Nabíjíi při nízkých teplotách. 

<+5°C 

Integrovaná ochrana proti jiskření, zkratu 
a přepólování. 

il Pamě(puvodního nastavení po 
-,C: S výpadku napájeni. 

Koncovka pro napájení 12V spotřebičú 
s max. ph'konem WN {model aa97301) 

NAPETI 

PROUD 

R autonabíječka 9stupňová, řízená mikroprocesorem I autonabíječka 9stupňová, řízená mikroprocesorem 

6V/12V 

vybaveno třemi typy koncovek 
pro připojeni baterie: svorky. 
cigaretový zapalovač a očka 

pamatuje si původní 
nastavení při 
výpadku napětí a po 
obnovení dodávky 
proud u pokračuje 
dále v nabíjení 

umožňuje nabljet baterii 
přes kabel pfipojoný do 
cigaretov6ho zapalovače 

integrovaná ochrana 
proti jiskření. zkratu 
a přepólování 

regeneruje a nabíjí 
hluboce vyb ité 
baterie (desulfa tace) 
a umofňuje nabíjet 
baterie i při nízkých 
teplotich 

Určena pro nabljenl 12V nebo 6Volověných 
akumulátorů s.e zaplavenou elektrodou 
WET i Calcium, MF VRLA akumulátorů, AGM. 
i gelových v roz sahu jmenovité kapacity 
baterií 1,2-80Ah. 
obj.l. poeis 

8897300 12/6V, 4A 
bez DPH S DPH 

3/6 . 1115.70 1 350,-

vybaveno třemi typy koncovek 
pro připojení baterie: svorky, 
cigaretový zapalovač a očka 

po nabiti baterie. dod6v6 
jen proud rav nající 
se samovybíjejícímu 
proudu baterie 

integrovaná ochrana 
proti jiskření, zkratu 
a přepólování 

možno použít pro napájení 
12V spotřebičů s odběrem 
proudu do SA 

pamatuje s i původní 
na,tavení při 
výpadku napiti a po 
obnoveni dodávky 
proudu pokračuje 
dále v nabíjení 

regeneruje a nabiji 
hluboce vybité 
baterie (desulfata ce) 
a umožňuje nabíjet 
baterie i při nízkých 
teplotách 

12V 

umožňuje nabíjet baterii přes kabel 
připojený do cigaretového zapalovače 

Určeno pro nabljenf 12Volověných 

akumulátoría se zaplavenou elektrodou 
WET i Calcium, MF VRLA akumulátorů, AGM. 
i gelových v roz sahu jmenovité kapacity 
baterií 6-160Ah. 
obj.l. 

8897301 
poe_is 

12V, 8A 
bu DPH 

3/6. 1776.86 

STRANA 321 

SOPH 

2 150,-



AUTO DOPLŇKY 

autonabíječka 6stupňová s LCD, řízená mikroprocesorem 

režim pulzního 
nabijeni umožňuje 
dlouhodobé 
plipojenf nablječky 
k akumulitoru, 
aniž by dochizelo 
k jeho přebíjení, 
což je vhodné při 
dl ouhodobém 
odstaveni vozidla 

integrovaná ochrana 
proti jiskřen1. zkratu 
a přepólováni 

nabíječka automaticky 
rozpozná, je-li připojena 
k 6V nebo 12V akumulátoru 
a mikroprocesor sim řfdi 
jednotlivé fáze nabíjení 

na LCO displeji 
múfete vidit úroveň 
nabiti akumulitoru 

po nabiti akumu1'toru 

letni/zimni režim 
(pod +5°Cl 

se nabíječka přepne 
do režimu pulzního 
nabíjeni. při kterém 
pouze kompenzuje ztráty 
způsobené přirozeným 

vyb(jenlm a udržuje tak 
akumulátor plně nabitý, 
nepřebíjí jej a prod lužuje 
jeho životnost 

obj.č. 

417300 
~s bez DPH SOPH 

6/12V, 3,8A 3/10. 702.48 850,-

I autonabíječka udržovací 

v závislosti na typu nabíjeného akumulátoru 
nemusi být akumulátor touto nabíječkou 
dobít do plného nabití, (gelové akumulátory 
např. potřebují do plného nabiti výstupni 
napětí nablječky 14,4V) 

není tolik citlivá na poškození 
akumulátoru (zasažení sutfatací) 
jako mikroprocesorové nabíječky, 
což umožňuje použít tuto 
nabíječku i pro pokus o oživení 
oloviných akumulitorů, které 
mikroprocesorové nabíječky 
vyhodnotí jako poškozené 

udržovací 
nabíječka je určena 
k dlouhodobému 
připojení 
k akumulátoru 

nabíječka je velice 
mala, snadno 
s kladovate lná 
a přenosni 

- " 
obj.l. 

417302 
popis 

12V, 500mA 
SDPH 

270 • 
' 

STRANA 322 

- autonabíječka Sstupňová, řízená mikroprocesorem 

režim pulzního nabíjení 
umožňuje dlouhodobé 
připojeni nabíječky 
k akumulátoru, aniž 

nabtječka automaticky 
rozpozná, Je•li připojena 
k 6V nebo 12V akumulá:toru 
a mikroprocesor sám řídí 
jednotlivé fáze nabíjení 

by docházelo k jeho 
přebfjenf, což je vhodné při 

dlouhodobém odstavení 
vozidla 

kontrolky na 
nabíječce s ignalizují 
stav nabíjení baterie 

integrovaná ochrana 
proti j iskření , zkratu 
a přepólování 

obj.č. 

417301 
~opis 

6/12V, 1A 

po nabití akumulitoru se 
nabíječka přepne do režimu 
pulzního nabíjení, při kterém 
pouze kompenzuje ztráty 
zpú5obené přirozeným vybíjením 
a udržuje tak a ku mulátor plně 
nabitý, nepřebiji jej a prodlužuje 
jeho životnost 

bez DPH S DPH 

3/12 . 388.43 470,-I dobíječka autobaterií, solární 

Solární dobíječka autobaterií 
je určena k udržovacímu 
dobíjení olověného 
akumulátoru osobních, 
užitkových a obytných vozů, 
lodí apod. při delším odstavení 
dopr'1Vního prostltdku 
z provozu, např. během 
dovolené, zimního období 
apod„ při kterém dochází 
k přirozenému samovybíjení 
akumulátoru, protože 
akumulátor není dobíjen 
při provozu vozidla. Solární 
dobíječka tak odstraňuje 
probthmy se startoviním 
vozidla po delším odst'1Vení 
vozidla z provozu. Nabíječka je 
určena pro všechny typy 12V 
autobaterií. 

Solární dobíječku jednoduše 
položíte blízko okna 
automobilu a připojíte ji do 
12V zásuvky cigaretového 
zapalovače automobilu 
prostřednictvím dodávané 
koncovky. 

přítomnost napětí 

je signalizováno 
blikající LED diodou 

pro dobíjen1 
autobaterie stačí 
při rozené denní 
světlo 

pro bezpečné 
používání je 
vybavena pojistkou 

solární dobíječka je určena 
k dlouhodobému nabíjení, aniž 
by došlo k přebiti akumulátoru 

12V 

' UPOZORN~NÍ: Nabij tni akumulátoru vozidla pres 12V zásuvku 
cigaretového zapalovače lze pouze v případě. že po vypnutí 
motoru a vytažení klíčku ze $lartování vozidla je v zásuvce 
přítomno napětí. 
obj.f. popis 

417310 1,5W, 100mA 
bHOPH 

3/10 . 491.74 

SOPH 

595 • 
' 



jump startér, 700A, pro naftové a benzínové motory, 
powerbanka SV, 19V 

je vybaven 
integrovanou 
ochranou proti 
zpi tnému proudu, 
zkratu, přehřiti 
a přebití 

LEO svítilna se 
Jmódy sv/ceni 
(nepřerušovan6, 

přerušované a SOS 
s ignalizace) 

Lehká miniaturní kompaktní 
startovací a energetická 
stanice v jednom {jump 
startér/ powerbanka), 
slouží jednak jako pomocný 
startovací zdroi (booster) 
naftových a benzínových 
vozidel s 12V olověnou baterií 
a obs.ahem do 4000ccm tj. 
osobních a užitkových vozů, 
dál• motocyklů, lodi, apod.), lak 
diky USB výstupu pro nabijení 

mobilnkh telefonů. tabletů. 
fotoaparátů, videokamer, MP3/ 
MP4 přehrávačU a podobných 
digitálních zařízení. Díky 
19V výstupu jde také použít 
k provozu notebooků, Wifi 
routerů a podobných zařízení 
vyžadujících toto napětí. A díky 
12V výstupu s.e dstrčkou pro 
zapalovač lze napájel 12V 
spotřebiče jako kompresor. 
lednička ... s odběrem 
nižšfm než 10A. Velmi často 
vede k vybití akumulátoru 
opomenutí zhasnuti 
světtometU nebo vnitřního 
osvětleni odstaveného vozidla 
a powerbanka může snadno 
a rychle vyřešit poHfe se 
startováním vozidla, když ie to 
nejvíce zapotřebí. 

díky malému 
rozměru, váze 
a pevnému 
pouzdru ve kterém 
je ulože n spolu 

s nadné a pohotové 
nastartováni vozidel 
s vybitou baterií 

s přfslušenstv1m je 
lehce přenosný 

s louti tak6 jako USB powerbanka 
i záložní zdroj pro notebooky {19V, 8 
různých koncovek) a zd roj pro 12V 
zařízení (do 10A) 

ot,;.č. popis 

8897321 
baterie 
kapacita baterie 

startovací proud 
max. proud 

obsah válce 

výstup 

bez DPH SOPH 

2/3e 2801.65 3 390,-
3,7V DC, Li-polymer 
18000mAh (66,6Whl 

350A 
700A 

benzín nebo nafta do 4000ccm 

5V/1A-2,1A USB, 12V/10A, 
19V/3,5A, 12V startovací 

provozní teplota přístroje +10°C až 40°C 

teplota okolí -15°C až +40°C 
hmotnost 680g 

R tester autobaterie a alternátoru, digitální 

snadn6 měřeni 
napití autobaterie 
bez nutnosti 
otevírání kapoty auta 
a připojování kabelů 

12V 

' 

EXTOCPREMIUM 

~.č. 

8897310 

tester se vsune 
do 12V zásuvky 
(k zapalovači) 
v autě a okamžitě 
Vám změří 
napití baterie 
a zkontroluje stav 
alternitoru 

-popis bu DPH 

2funkce: 31se 367,TJ 

SOPH 

445 -
' 

měří hodnotu napětí baterie a stav 
alternátoru, LCD displej s podsvícením, 
k provozu nejsou nutné baterie 

v 

AUTO DOPLNKY 

jump startér, 400A, pro benzínové motory, powerbanka 
sv jump star tér lze nabíj et 

ze sítě 230V nebo z 12V 
díky malému rozměru 
a váze j e lehce přenosný 

zásuvky zapalovače 

lehká miniaturní kompaktní 
startovací a energetická 
stanice v jednom (jump 
stu tér/ powerbanka), 
slouží jednak jako pomocný 
startovací zdroj {booster) 
benzínových vozidel s 12V 
olověnou baterií a obsahem 
do 4000ccm tj. osobních 
a užitkových vozů, dále 
motocyklů, lodí. zahradních 
traktorů, čtyřkolek, apod.), 
tak k nabíjení mobilních 
te:lefonU. tabletů, fotoaparátú, 
videokamer, MP3/ MP4 
přehrávačů a podobných 
digitálních zařízeni. 
Velmi často vede k vybití 
akumulátoru opomenutí 
zhasnutí světlometů 
nebo vnitřního osvětleni 
odstaveného vozidla 
a powerbanka může snadno 
a rychle vyřešit potife se 
startováním vozidla, když je to 
nejvíce zapotřebí. 

- kabel startovací 

použiti pro 
nouzové 
nastartováni 
osobnich 
i nákladnich 
automobiló 
z jin6ho 
a kumulátoru, 
vhodné pro 
systémy 
s napětím 12 
a 24V 

I kabel startovací 

LEO svililna se 
3módy svícení 
(nepřerušované, 

přerušované a SOS 
signalizace) 

obj.č. popis 

8897320 
baterie 
kapacita baterie 

startovací proud 

max. proud 

obsah válce 
výstup 

snadné a pohotové 
nastar tování vozidel 
s vybitou baterii 

je ideilní součistí 
výbavy vozide l a pro 
cestování 

slouží také jako USB 
powerbanka pro 
nabiti mobilnich 
zařízení 

bez DPH S DPH 

us e 1 561,98 1 890,-
3,7V DC, Li-polymer 
9000mAh (33,3Whl 

200A 

400A 

benzin do 4000ccm 
5V/1A-2,1A USB, 

12V startovací 
provozní teplota přistroje+ 10°C až 40°C 

teplota okolí -1 5°C až +40°C 
hmotnost 380g 

obj.č. 

8864320 

obj.č. 

9608 

9609 

izolace kabelu 
z materiálu TP R 
s odolností až do -30°C 

popis bez DPH S DPH 

800A, v,. 1 148,76 1 390,-
délka kabelu 5m, CE 

popis bez OPH S DPH 

200A, s120 190,08 230,-
délka 3m, pro osobní benzínové vozy 

s baterií do 55Ah, CE 
400A, " 16• 3ZZ,31 390,-
délka 3,5m, pro osobní naftové vozy 
s baterií do 74Ah, CE 

STRANA 323 



AUTO DOPLŇKY 

I kompresor auto 12V v tašce s příslušenstvím 

Autokompresor je určen 
k plnění a přifukování 
pneumatik kol, motocyklů, 

osobnlch. užitkových 

kvalitní a s ilný 
motor s ochrannou 
pojistkou proti 
přehřátí 

manometr je 
vybaven upoušticim 
ventilem, který 
umožň uje odpustit 
vzduch v pneumatice 
bez odpojení hadice 
z ventilku 

12V 

' 

celokovoví tilo 
kompr esoru 
a chladiče 
s plastovými 
nožkami 

4,Sm spirálová 
vzduchová hadice 
s tvarovou paměti, 
manometrem 
a rychlospojkou pro 
rycht, nasazení 

a nákladních automobilů 
(vzhledem k délce napájecího 
kabelu a vzduchové hadice 
daného modelu), dále 
sportovních a cvičebních 
balónů, nafukovacích matrací 
a lehátek, gumových člunů 
atd., což jej činí užitečnou 
součástí výbavy automobilu 
také pro relaxační a ?abavní 
pobyty. 

obj.!. 

8864001 
popl.s bez DPH S DPH 

STRANA 324 

12V, 10,3bar, 3/6• 1 033.06 1 250,· 
12V DC cigaretová zástrčka, 2,9m kabel, 
4,5m s pirálová hadice, nylonové pouzdro 

I kompresor auto 12V, automatický s LCD a světlem 

veslaviný digitální 
manometr 
s podsvíceným 
displejem 

kompaktní vzhled
všechny kabely, hadice 
a konektory isou uloženy 
v úschovných prostorech 
v těle kompres oru 

Aulokompresor je určen 
k plnění a přifukování 
pneumalik kol, motocyklů, 

os.obnlch, užitkových 
a nákladních automobilů 
(vzhledem k délce napájecího 
kabelu a vzduchové hadice 
daného modelu). dále 
sportovních a cvičebních 
balónů, nafukovacích matrací 
a lehátek, gumových člunů 
atd., což jej činí užitečnou 
součástí výbavy automobilu 
také pro relaxační a zabavnl 
pobyty. 

12V 

' obj .č. 

8864006 
popis 

kvalitní a s ilný motor 
s ochrannou pojistkou 
proti přehřáti 

velmi jednoduchá 
obs luha : po připojení 
nastavíte požadovaný 
tlak a zmáčknete tlačilko 
s ta r t, kompresor se 
sám vypne při dosažení 
nastaveného tlaku 

při práci na s ilnici. 
lze zapnout 
výstražné svlitlo, 
k teré upozorní 
kolemjedoucí a uta 

bez DPH SDPH 

12V, 6,9bar, 3/6. 1148.76 1 390,-
12V DC cigaretová zástrčka , 2,8m kabel, 
65cm plnící hadice, výstražné světlo, 
LCD podsvícený displej 



I kompresor do auta 12V 

12V 

' Autokompresor j e určen 
k plnění a přifukování 
pneumatik kol, motocyklů, 

osobníc:h, užitkových 
a nákladních automobilů 
{vzhledem k dtlce napájecího 

kabelu a vzduchové hadice 
dan6ho modelu), dá;le 
sportovních a cvičebních 
balónů, nafukovaclch matrací 
a lehátek, gumových člunů atd„ 
což jej činí užitečnou součástí 
výbavy automobilu také pro 
relaxační a zábavní pobyty . 

kvalitn1 a silný motor 
s ochrannou pojistkou 
proti přehřátí 

celokovov6 lilo 
kompresoru 
a chladiče 
s plastovými 
nožkam i 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

8864000 12V, 6,9bar, 21se 694.21 840,-

12V DC cigaretová zástrčka, 2,9m kabel, 
lm plnící hadice 

. pneuměřič digitální EMERGENCY 5 v 1 

obj.č. 

8863050 
popis bez DPH 

5 funkcí S/20 2n.s2 

pneuměřič 3-150PSI (jednotky psi, 

SOPH 

360,-

bar, kPa), LED světlo bílé, LED světlo 
výstražné červené, nuž na bezpečn ostní 

pásy, kladívko na sklo, baterie 2x1,5V 
typ AAA (nejsou součástí balení), LCD 

displej s podsvícením I zvedák hydraulický pojezdový 

obj.č. 

80110 
popjs bez DPH S DPH 

21. u,. 950,41 1150,-
zdvih 135-340mm, hmotnost 8,5kg, TOV/GS 

I mini kompresor 12V 

12V 

' 

obj.i:. 

252 

v 

AUTO DOPLNKY 

popis bez DPH 

12V/10A, S11oe 214.88 

manometr 250PSl/1,7MPa, 

délka napájecího kabelu 3m, 

SOPH 

260 -
' 

připojen í do autozásuvky 12V, vzduchová 
hadička 0,5m, 3 typy koncovek, CE 

pumpa na kolo s manometrem a upouštěcím ventilem 

ergonomická rukojeť 
s dutou vnitřní 
č6st1 pro ulofení 2 
koncovek pro rlJzn6 
typy ventilků 

j ednoduchý ventil 
pro auto i galus kový 
ventilek s pojistkou 
proti vyklouznutí 

obj .č. 

8864200 

manometr pro 
přesné odečítání 
tlaku 

upouštěcí ventil 
umožňuje snižení 
tlaku vzduchu 
v pneumatikáich na 
potřebnou úroveň 

popis btz DPH 

120PSl/8bar, S120 :i.11.11 

výška 57cm, průměr 35mm 

;;:;s ' . ,. 
i 

SOPH 

420,-

I pumpa na kolo s manometrem 

obj.č. 

9615 
_ popis bez DPH SOPH 

100PSl/7bar S/15 194,21 235,-

STRANA325 



AUTO DOPLŇKY 

I kanystr ocelový na benzín 

o 

obj .č. 

8863200 
popis 

201, 
bez DPH 

3/Se 528,93 

SOPH 

640,-
vhodný na benzín, naftu a olej e 

I hubice na kanystr 

obj.č. popis 

8863201 pro 20! kanystr 

8863200 

I nálevka dvoudílná plastová 

obj.é. 

245 
popi, 

sítko pr oti 

nečistotám 

olejnička s flexibilní hadičkou 

~.l. 

9621 
~is 

170ml, 

bet DPH 

10/20 148.76 

SOPH 

180 -
' 

bez DPH SOPH 

E)'soe 38.a. 47,-

bez DPH 

s120• 9S.°' 
SOPH 

115,-

s pistolovým pumpováním 

STRANA 326 

I klíč L teleskopický 

~x 
"--... L•lvar rukojeti pro 

maximátni vyufití 
kroutfcího momentu 

c,v G!it 

tele5kopická ru kojeť 
umožňuje nastaveni 
délky klíče 350-530mm 

zakončení klíč·e 1/2" čtyřhranem 
s možností nasazeni oboustranné 
hlavice o velikosti 17mm nebo 19mm, 
která je součásti balení 

ob~č. popi, 

6670 17-1 9mm. 1/2" 

I klíč křížový na kola 

o~.č. 

6651 

I klíč křížový na kola 

obj .č. 

6650 g měrky spárové, 20ks 

obj.č. 

3220 

popis 

17-19-21mm-1/2" 

popis 

17-19-21-23mm 

popis 

0,05-1mm 

6/20 

bez DPH 

223,14 

S OPH 

270,-

bez DPH SOPH 

,,16 173,55 210, -

bez DPH SOPH 

!/16 148,76 180,-

bez DPH 

101soe 1,.38 

SOPH 

90 -
' 



v 

AUTO DOPLNKY 

Stahováky 
Mechanické stahováky Extol Premium se vyznačují vysokou kvalitou použitého materiálu 
i opracování. 
Jsou vhodné pro univerzální použití v pru mys lové sféře, pro stahování ložisek, řemenic, ozu
bených kol apod. 

• stahovák dvouramenný, kovaný profilovaný nosník 
trapézového tvaru je kovaný 
z jednoho kusu, což zvyšuje 
jeho odolnost vůči zatížení 

šestihran 
pro snadné 
a rychlé 
utahování 
a povolování 
pomoci klíče 

tlakové vřeteno 
s pozvolným závitem 
zakončené kuličkou 
pro zvýšenou 
odolnost při 
maximálním zatížení 

li 

obj.č. ~e!.!__ 
8816721 rozpětí 80, 

hloubka 100mm 

8816722 rozpětí 120. 

hloubka 100mm 

8816723 rozpětí 150, 

hloubka 150mm 

8816724 rozpětí 200, 

hloubka 150mm 

8816725 rozpětí 250. 

hloubka 205mm 

stahovák dvouramenný, kovaný - mini 

8816741~ 

■ 

■ ■ 

,, < 

8816748 

Ill 

obj.č. popis 

8816741 rozpětí 60mm, 

hloubka 50mm 

8816742 

8816748 

rozpětí 70mm, 

hloubka 70mm 

rozpětí 80 mm. 

hloubka 80mm g stahováky, sada Jks 

obj.t. 

9788 

• 
popls 

hloubka , 

75-100-150mm 

• • 
----~ (i'.PJ 

b1tz DPH SOPH 

S/20 471,07 570,-

S/20 S37.19 650,-

3/6 983.41 1190,-

3/6 1 066.12 1 290,-

3/6 2471.07 2 990,-

bez DPH S DPH 

S/20 163.64 198,-

S/20 202.48 

S/20 244,46 

bez DPH 

""· 338.84 

245,-

320,-

SOPH 

410,-

• stahovák tříramenný, kovaný 

šestihran pro 
snadné a rychlé 
utahování 
a povolováni 
pomocí klíče 

li 

• • 

profilovaný nosník 
trapézového tvaru 
je kovaný z jednoho 
kusu, což zv,yšuja 
je ho odolnost vůči 
zatížení 

tlakové vřeteno 
s pozvolnjm závitem 
zakončené kuličkou 
pro zvýšenou 
odolnost při 
maximálním zatíženi 

obj.t. _e!I!!!._ 
8816731 rozpětí 120, 

hloubka 100mm 

8816732 rozpětí 200. 

hloubka 150mm 

1>tz DPH 

3/8 735.54 

S DPH 

890 -
' 

3/6 1553.72 1 880,-

stahovák tříramenný, kovaný - mini 

8816751 

8816752-3 

Ill 
- náhradní rameno 

li 

........ 

obj.é. popis 

8816751 rozpětí 60mm. 

hloubka 40mm 

8816752 

8816753 

rozpětí 65mm. 

hloubka 65mm 

rozpětí 80mm. 

hloubka 80mm 

obib_ _ _,p~• cpisc._ 

8816711 ke stahovák~m 

l>tz DPH S OPH 

S/20 163.64 198,-

S/20 202,48 

S/20 264,46 

b.e2 DPH 
_.,__ 161.16 

245,-

320,-

SOPH 

195,-

8816721, 8816722, 8816731. 

STRANA 327 
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organizace nářadí 
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ULAMOVACI NOZE 

•• 
~, ,J,, 
~~,,,, 

ft nuž ulamovací s výztuhou 
U pomocí tohoto t latltka a jeho 

přidržením (nezávisle na funkci 
Auto- lo ck) lze čepel nože rychle 
povysunout, pokud je tlačítko puštěno 
č,epel se opět automaticky zasune 

e. AIJTOtMTlC 

I nuž ulamovací celokovový 

ex tra tvrdý 7dftný břit z materiálu 
SK2 s ostrým úhlem špice, který je 
vhodný k vyřezivini 

li obj .č. 

4780028 

břit z vysoce odolného 
materiálu SK2 

~ bez DPH SDPH 

18mm, 6/30• 138.02 167,-
Auto-lock, s funkcí rychlého povysunutí 

a automatického zasunutí čepele 

Ui•tňE4 
... 

il 
popis bez DPH SOPH 

9mm 2,1120• 37.19 45,-I nuž ulamovací s kovovou výstuhou a zásobníkem 

l 

rukojet s pryžovými 
prvky pro dobrý 
úchop 

s aretačním šroubem 
a 3kusy náhradních 
břitů 

obi,L_ 

8855015 

STRANA 330 

~ bez DPH 

18mm Auto-lock, 12160• 10.25 

zásobník se 3kusy náhradních břitu 

SOPH 

85,-

\ 

nuž ulamovací kovový s kovovou výztuhou 

rukojeť s pryžovými 
prvky pro dobrý 
úchop 

o~.č. 

8855012 
popis 

18mm, Auto-lock 
bez DPH 

1(1/60. 81.82 

SOPH 

99,-

I nuž ulamovací kovový s kovovou výztuhou a ko lečkem 

r uko je( s pryžovými 
prvky pro dobrý 
úchop 

obj .č. 

8855014 
popis 

18mm 

aretační kolečko 
s možnosti fixace 
v dané pozici zabraňuje 
posunutí bři lu př i práci 

j 

I 
I 

bez DPH SOPH 

\(1/60. 86.78 105,-I nuž ulamovací s kovovou výztuhou 

obj.f. 

8855022 
popis 

rukojeť s pryžovými 
prvky pro dobrý 
úchop 

18mm, Auto-lock 
bez DPH 

12/36. 35.56 

SOPH 

43 -• 



- nůž ulamovací s kovovou výsluhou a zásobníkem 

s aretačním šroubem 
a 3kusy náhradních 
břitů 

obj ,č. popis bez DPH S DPH 

8855023 18mm Au to-lock 12112e 53.72 65,-

nůž ulamovací kovový s výstuhou 

rukoj eť s plastovo
pryfovými prvky pro 
dobrý úchop 

ut•t@M1 
~.é. popis bez DPH S DPH 

8855025 25mm Auto-lock 121.ae 119.83 145,• 

nůž ulamovací kovový s výsluhou 

ut•ti1tt9 
obj .č. popis b1tz DPH 

8855024 18mm Au to-lock 12112• 61.98 
SOPH 

75,-

, v 

ULAMOVACI NOZE 

nůž ulamovací celokovový s výztuhou 

obj ,č . 

80049 
e_oe!!_ Mi DPH S DPH 

18mm, Auto-lock 12112e s,.ss 66,-

nůž ulamovací celokovový s výztuhou 

o~.č. 

80048 
popis bez DPH S DPH 

9mm, Auto-lock 12112• 35.54 43,· I nůž ulamovací celokovový nerez 

obj ,č. 

80055 
80043 

p~is Mi DPH 

18mm, Auto-lock 20/100• 34.71 

9mm, Auto-lock 201120e 18.18 

STRANA 331 

SOPH 

42,-
22,-



, v 

ULAMOVACI NOZE 

núž ulamovací celokovový s výztuhou 

obj .č. 

80059 
popi, bez DPH 

18mm, Auto- lock 1zn2e •2.a1 

núž ulamovací celokovový s výstuhou 

SOPH 

76,-

t I 
obj.č. 

955000 
popis bez: DPH 

18mm. 12me 48.76 

s aretačním šroubovacím kolečkem 

núž ulamovací s kovovou výstuhou 

obj .č. 

955006 
popis 

rukojeť z pevného 
ABS plaSlu 

18mm Auto-lock 
bez DPH 

1zn2• 23.97 I núž ulamovací s kovovou výstuhou 

obj.č. 

955007 

STRANA 332 

rukojeť z pevného 
ABS plastu 

~ 
18mm, 

bez DPH 

12n2 • 21.21 

s aretačním šroubovacím kolečkem 

SOPH 

59,-

SOPH 

29,-

SOPH 

33,-

R núž ulamovací 

obj.C. 

9129 
popis 

18mm 
bez DPH 

Eli)'1ooe 9.92 

SOPH 

12,-

O núž zavírací s výměnným břitem a zásobníkem 
U extra tvrdý břit 

z materiálu SK2 
a dallími 3ku sy 
náhradních břitů 

bři t lze zafixovat 
ve třech rllzných 
pozicích pod úhly 
90°-1 35°-180° 

I 
90' 

;:::.u::\ obj.l-. 

4780031 
popis bu: DPH S DPH 

19mm, 121,8• 152,89 185,-

61x 19mm zásobník se 3kusy náhradních břitu 

núž kovový s výměnným břitem 

c-:\ 

dsobnlk na břity 

uvnitř rukojeti se 4ks 
náhra dních břitů 

obj.č. 

8855001 
popi, 

19mm, 

ergonomická rukojeť 
měkčená TPR pryži. 
kovové tělo ze slitiny 
zinku 

5/20 

bez DPH 

141,32 

SOPH 

171,-

61x 19mm 4ks náhrad nich břitu 

núž zavírací s výměnným břitem 
pojistka proti nechtinému 
samovoln6mu zavření nofe 

celokovo vá ergonomická 
rukojeť s klipem pro 
zavěšení nože za opasek 

~ 

~--~ ochranni krytka 
čepele 

obj.č. 

8855000 
p~ 

19mm, 
bu DPH 

6/36. 117,36 

61x 19mm 5ks náhradních břitu 

SOPH 

142,-



- nůž s výměnným břitem, samozasouvací 

rr\ 
61 x19mm 

obj ,č. popis 

bezpečnoslnipružinový 
mechanismus 
automatického zasunuti 
břitu po uvolnin( 
přítlaku palce na tlačilko 
vysunovače 

8855020 19mm 
bez DPH 

12/'8. 54.55 I nůž s výměnným břitem 

IX\ 
61x19mm 

• 

obj.f. 

745107 
popis ~-- bH DPH 

5ks náhradních 6/U e 98.35 

břitil . tlačítko pro výměnu břitu 

SOPH 

66,-

SOPH 

119 -
' 

, v 

ULAMOVACI NOZE 

- škrabka univerzální llačltko 
pro 
vysunutí 

ideální na 
či štění oken, 
sklokeramic:kých 
desek a jiných 
hladkých povrch6 

- škrabka s ručkou 

o 

obj.č. 

8855062 

a zasunutí 
břitu 

snadr\6 a rychli 
výměna břitu 

popis bt:z DPH 

břit 38x19mm, 121ue 82.64 

vyměnitelný břit (Ex tol břity 9141 J, 
rukojeť zABS plastu měkčená 
protiskluzovou TPR gumou 

SOPH 

100,-

obj.l . popis bot DPH S DPH 

8855065 30cm, !;llOe 152.89 185,-
jako čepel je zde použit běžný 18mm 
široký náhradní břit o délce 100mm 
(např.91 23A. 9125. atd.I 

I škrabka barvy na sklo 

obj .č . 

9130 
popis 

I nože na vyřezávání, sada 14ks 

bez DPH 

m,100• 12.40 

obj.i:. _ popis bu DPH 

91350 v krabičce z ABS pi. 5/40 164.46 

STRANA 333 

e 

1 
SOPH 

15,-

SOPH 

199 -
' 
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ULAMOVACI NOZE 

EXTOI! 
PREMIUM 

B břity ulamovací do nože 

obj.é. 

4780002 

B břity ulamovací do nože 

nejtvrdšl ulamovacf břit s 67HRC 
vyrobený z materii lu SK2 
s l aserovou technologií ULTRA 
SHARP a postupným 3x broušeným 
ostřím prodlužuje životnost břitu 
až Sx oproti běžně užívaným břitům 
z oceli s vyšším obsahem uhlíku 

Fortum břity l iroké 
18mm disponují 
navíc i zvýšenou 
tlouš(ku 0,7mm 

popi, bez DPH SOPH 

18mm, 10ks, 101soe et,82 99,-
tl.0,7mm, 7 od lamovacích segmentu 

nejlvrd š l ulamovací bfit s 67HRC 
vyrobený z materiá lu SK2 
s laserovou technologií ULTRA 
SHARP a postupným 3x broušeným 
ostřím prodlužuje životnost břitu 
až Sx oproti běžně užívaným břitům 
z oceli s vyš ším obsahem uhlíku 

Fortum břity š iroké 
18mm disponuji 
navfc i zvýšenou 
tlou šťku 0,7mm 

núž je složen ze 14 odlamovacfch segmentů a prodloužuje tak 
navk svoji iivotnost tam. kde je dúlefitt\ udržovat přední fást břitu 
a špičku neustále velmi ostrou (např. rozřezávání papírových krabic, 
plošné řezáni papíru, podlahových krytin atd) 

obj.t. 

4780003 

STRANA 334 

~ bez DPH SOPH 

18mm, 10ks, 101soe 81.82 99,-
tl.0,7mm, 14 od lamovacích segmentů 

břity ulamovací do nože 
velmi tvrdý ulamovací břit s 64HRC vyrobený 
z materiálu SK4 s postupným Jx broušeným 
ostřím prodlufuje životnos t břitu až 3x oproti 
bifni uživaným břit6m z oce li s vylšfm 
obsahem uhlíku: t louštka břitu je 0,5mm 

obj.f. 

8855091 
popis bez DPH 

18mm, 10ks, 101soe 40.50 

tl.O,Smm, 7 odlamovacích segmentu 

SOPH 

49,-

• břity ulamovací do nože velmi tvrdý ulamovací břit s 64HRC 
vyrobený z materi6lu SK4 s postupným 3x 
broušeným ostřím prodlu!uje f ivotnost 
břitu až 3x oproti běžně užívaným břitům 

z oceli s vyšším obsahem uhlíku; tlouš(ka 
břitu je 0,5mm 

li 
obj.C:. 

8855092 

břit je složen ze 14 
odlamovacfch segmentů 
a prodloužuje tak navíc 
svoji životnost tam, kde 
je důležité udržovat 
přední část břitu a špičku 
neustále velmi ostrou 
(např. rozřezávání 
papírových krabic, 
plošn6 řezání papfru, 
podlahových krytin atd) 

popis bez DPH S DPH 

18mm, 10ks, 101soe 40,50 49,-
tl.0,Smm, 14 odlamovacích segmentů 

• břity ulamovací do nože velmi tvrdý ulamovací břit 
s 64HRC vyrobený z materiálu SK4 

7 4 z 

I. rr+L 

, 

li g břity do nože 

li 

• 

s postupným Jx broušeným ostřím 
prodlužuje životnost břitu až Jx 
oproti běžně užívaným břitům z oeeti 
s vyššlm obsahem uhllku 

tento břit je kvůli své šířce 
25mm a zvýšení tuhosti zesílen 
na tloušťkou 0,7mm 

obj,č. 

8855093 

obj.é. 

8855099 

popis bez DPH S DPH 

25mm, 10ks, 101so e 86,78 105,-

6 odlamovacích segmentů 

velmi tvrdý 
ulamovacíbřit 
s 64HRC vyrobený 
z materiáilu SK4 
s postupným 3x 
brouieným ostřím 
prodlužuje životnost 
břitu až 3x oproti 
běžně užívaným 
břit Um z oceli 
s vyššim obsahem 
uhllku; tloušťka břitu 

je 0,5mm 

LY:\ 
61 x19mm 

popis bez DPH S DPH 

19mm, 10ks, 101soe 40.50 49,-
trapezoid , břit o rozměrech 61 x 19mm 



I břity ulamovací do nože 

obj .č. 

9125 

I břity ulamovací do nože 

obj.t. 

9122 

I břity ulamovací do nože 

I břity do nože 
...,....._ 

obj,C. 

9123A 

obj.f. 

9124 

I břity do nože - háček 

obf.č. 

9121 

I náhradní břity do škrabky 

obj ,č. 

9141 

popis b•z DPH S DPH 

18mm, 10ks, 14 211/160 • 22,31 27,-

odlamovacích segmentů 

popis bez DPH S DPH 

9mm. 5ks, ID~ • 10.1• 13,-

12 odlamovacích segmentů 

e!Pis bez DPH 

18mm, 10ks, 1212,oe 14.05 

7 odlamovacích segmentů 

popis 

19mm, 5ks, 

IX\ 
61x19mm 

bez DPH 

ty,ee 11.57 

rozměr břitu 61 x 19mm 

SOPH 

17,-

SOPH 

14,-

popis bez DPH S DPH 

5ks, pro nože, 12112 • 31.,0 38,-

745107, 8855000, 8855001, 8855020 

popis bez DPH SOPH 

10ks, D'•o• 20.66 25,-

pro škrabku 8855062 

břity do hoblíku na sádrokarton- l ichoběžník 

obj.C. J!!eiS 

9145 5ks 

břity do hoblíku na sádrokarton-čtverec 

obj.C. _ popis 

9146 5ks 

btz OPH 

20/60 e 45.45 

bez DPH 

20/60. 45.45 

SOPH 

55,-

SOPH 

55 -• 

I • 
t 
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EXTOI! 

PREM IUM 
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' f!!fflffl'I 

I . - , , nuz zav1rac1, nerez 
čepel z nerezové oceli 
s elegantní černou povrchovou 
úpravou a laserovi ním 

částečně zoubkované / 
ostří čepele pro 
snadnější řezáni 
tvrdých materiálů na 
zpUsob pilky 

pojistka proti 
samovolm\mu 
zavření nofe 

obj.i. 

4780300 
popis bez DPH 

207/120mm, S/20 289.26 

SOPH 

350,-

li délka otevřeného noze 207mm, 
délka zavřenéh o nože 120mm I núž zavírací, nerez 

ru kojeC je z kvalitního 
dřeva tepelně a tlakově 
vytvrzeného tzv. 
Pakkawood 

li 

čepel z nerezové oceli 
v titanově Šedo-černé 
barvě s laserováním 

•bJ·~·t_. --
4780301 

STRANA 336 

pojistka proti 
samovolnému 
zavření nože 

popl.s bez DPH 

205/120mm, s120 214.ss 

délka otevřeného nože 205mm, 
délka zavřeného nože 120mm 

SOPH 

260 -
' 

I núž zavírací, nerez 

pojistka proti nec htinému 
samovolnému zavření nože 

rukojeť z kvalitní 
aluminiové slitiny 
s kovovým klipem 
pro zavěšení nože 
za opasek 

li 

čepel z nerezové 
oceli s povrchovou 
úpravou SHA-RAY 

\ vroubkování čepele pro 
snadnější řezání určitých typů 
materiálů , může sloužit i jako 
malá pilka 

obj.č. 

8855120 
popi& bez DPH 

205/115mm, 5/20 148,76 

délka otevřeného nože 205mm, 
délka zavřeného nože 115mm 

SDPH 

180,-

o ... , • 
nuz zav1rac1, nerez 

li 

čepel z nerezové oceli v titanově 
šedé barvě s laserovanými 
konturami ve s tylu damašské oceli ruko je( proložena 

světle hnědým 

d řevem 

obj.é. 

8855121 

1•• ~Tilio1. 
PREMIUM 

pojistka proti 
samovoln6mu 
zavření nože 

eopls bez DPH S DPH 

160/90mm, 6/26 161.16 195,-
délka otevřeného nože 160mm, délka 
zavřeného nože 90mm 

Ill núž štěpařský zavírací nerez 

li zářez na čepeli pro 

li 

snadn6 otevfeni 

čepel z nerezové 
oceli 

tvar rukojeti mírně zahnutý 
s přirozeným rozšifenim 
na konci umožňuje pevn6 
uchopeni nofe v d lani 

obj.č. 

8855110 
popis bez DPH 

170/100mm, S/20 148,76 

délka otevřeného noze 170mm, 
délka zavřeného nože 100mm, 
kvalitní dřevěná rukojeť 

SOPH 

180,-

g núž zavírací, nerez 

li 

čepel z nerezové 
oceli 

obj,t. 

91360 

rukojeť z ABS plastu 

pojis tka proti 
samovoln6mu 
zavře nf nofe 

popis btt DPH S DPH 

195/115mm, 6/2A 136,36 165,-
délka otevřeného nože 195mm, délka 
zavřeného nože 115mm 



a nUž zavírací nerez SAM 

■ 
obj,č, 

91363 a nUž zavírací nerez TOM 

obj.f. 

91369 

popis 

193mm 

popis 

197mm, 

aluminiová rukojeť 

bez DPH 

6/24 148.76 

bHDPH 

6/36 . 123.14 

nUž univerzální s plastovým pouzdrem 

plastové pouzdro 
chráníci čepel nože 
s možností zavišení 
na opasek 

obj .č. 

8855101 

čepel z tvrzené 
chromované oceli 

popis bez DPH 

223/120mm, 612• • 128,10 

celková délka nože 223mm, 

délka rukoj eti 120mm 

I -IJ 
JI 

SOPH 

180,-

I 

I ' w 
SOPH 

149 -
' 

SOPH 

155,-

nUž na odizolování kabelU oboubřitý,s plast. pouzdrem 

plastové pouzdro 
chránfcí čepel nože 
s mofnost1 zavěšení 
na opasek 

obf,I. 

8831101 

~ - - oboustranně ostřená 
čepel z tvrzené 
chromované oc.eli 

popis btz DPH 

155/120mm, 6/36 • 11s.10 

celková délka nože 155mm, 

délka rukoj eti 120mm 

SOPH 

140 -
' 

v o v 

NOZE A NUZKY 

a nUž s rukojetí ve tvaru klíče 
čepel nole z nerezov6 
oceli, rukojeť ve tvaru 
klíče z lehké hliníkové 
slitiny, sou částí nože je 
řetízek na klíče 

obj ,č. popis laz DPH S DPH 

91394 100/60mm, 10/60• 42,98 52,-

■ 
délka otevřenéh o nože 100mm, 

délka zavřeného nože 60mm, nerez 

nUž na stavební izolační hmoty nerez 

ll 

plastová rukojeť. 

~ čepel z nerezovi ocel 

obj.t . 

8855150 

EXTOI! 
PREMIUM 

1>tz DPH e!e!.s 
480/340mm, !;120 227.27 

celková délka 480mm, 

délka čepele 340mm, 

SOPH 

275 -
' 

šířka čepele 1,5mm, plastová rukoj eť 

STRANA 337 



v o v 

NOZE A NUZKY 

nůž-kleště multifunkční z nerezové oceli. složeni: 
kleště, pilník+S.Smm 
plochý šroubovák, pilka, 
střenka nože, malý 

Ill 

obj.C. 

8855133 

nožový bodec,šroubováky 
PHh-plochý 3mm, otvíráky 
na konzervy+na láhve 

popis bez DPH S DPH 

160/ 116mm, 9dílů, l/12 326,45 395,-
délka otevřeného nože 160mm, délka 
zavřeného nože 116mm, s vyztuženým 
nylonovým pouzdrem na opasek 

nůž-kleště kapesní multifunkční s nářadím 

Ill 

I 1 2xpi lnik, pilka, 
sťfenka nože, 
šroubováky 
plochý+PH, 

;\ 2xotevírá k 
(konzervy. nápoje) 

z nerez oceli 

obj.č. 

8855130 
~is bez DPH SOPH 

100/67mm, 9 dílu, 4n,e 139,67 169,
délka otevřeného nože 100mm, 
délka zavřeného nože 67mm, nerez 

klip na nehty s nožem a nůžkami , 4 dílný 

• 

/ 

složení:klešti na 
nehty, nůf, nůžky 
a pil ník , 

z nerez oceli 

'iii I I t I 

dJ 
obj.é. 

8855135 
popi, bez DPH S DPH 

55mm, 1ot,oe 90,oa 109,-
délka zavřenéh o klipu 55mm, nerez 

nůž kapesní zavírací 11dílný, nerez 

Ill 

rukojeť v kombinaci 
kov•plast 

obj.č. 

91370 

STRANA 338 

11 různých č·epeli 
včetně pilky, 
šroubováku, 
otv1ráku, nože. 
nůžek a pilníku 
pro mullifunkční 

-.::.-~ ~~:=::i:!I!,,, použití 

popl.s bez DPH S DPH 

90mm, 1om1e ,o.oa 109,-
délka zavřeného nože 90mm, multifunkční 

nuž s 11 čepelemi k různému použití 

• nůž kapesní zavírací Jdílný nerez 

čepel z nerezové ocel 

obj.é. 

91373 

dřevěná rukojet. 

popi& bu DPH S DPH 

85mm, 1otsoe 61,98 75,-
délka zavřenéh o nože 85mm, složeni: 
nuž, vývrtka, otvírák, dřevěná rukojeť 

I nůž lovecký nerez 

GXTOCPAEMIUM 

v nylonovém pouzdru 
s nýty zabraňujícími 
proříznu tí švů pouzdra ~ 

Ill 

obj.č. 

8855320 
popis 

270/145mm, 6/2' 

celková délka 270mm, 
délka čepele 145mm, 

btz DPH 

173,55 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

I nůž lovecký nerez 

Ill 

4-)(TO,CPRtW..IUM 

.. / v nylonovém pou zdru 
V s nýly zabraňujícími 

proříznutí švů pouzdra 

obj .č. 

8855321 
popis bez DPH 

275/150mm, 6/24 177,69 

celková délka 275mm, 
délka čepele 150mm, 
s nylonovým pouzdrem na opasek 

I nůž lovecký nerez 

Ill 

v """""'._,,...,...,, ..,; ~J 

~ 8XT0t:PAEMIUM ~--
v nylonovém pouzdru 
s nýty zabraňuj ícím i 
proříznuti švů pouzdra 

obj .č. 

8855322 
popí, bez DPH 

318/193mm, 6/2' 210.1, 

celková délka 318mm, 
délka čepele 193mm, 
s nylonovým pouzdrem na opasek 

SDPH 

210 -
' 

SOPH 

215,-

SDPH 

255 -
' 



I nUž lovecký nerez 

• nUž lovecký nerez 

• nUž lovecký nerez 

obj.č. 

8855300 

obj.!. 

8855302 

~.č. 

8855304 

• sekera trampská 

popis 

230/110mm, IJ36 

celková délka 230mm, 

délka čepele 110mm, 

bez DPH 

181,82 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

~s 
270/150mm, IJ36 

celková délka 270mm, 

délka čepele 150mm, 

bez DPH 

210,74 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

popis bez DPH 

290/170mm, /J36 231,40 

celková délka 290mm, 

délka čepele 170mm, 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

~.t. _ __,p~oe!!_ bez DPH 

8855310 270mm, 1J18 • 268.60 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

SOPH 

220,-

SOPH 

255 -
' 

SOPH 

280,-

SOPH 

325,-

v o v 

NOZE A NUZKY 

I lopatka skládací s motyčkou 

obj.t. _pyis 

8877030 délka 40cm, 

šířka 9,5cm, 

S/20 

bez DPH 

181.82 

s nylonovým pouzdrem na opasek 

dodáváno s nylonovým 
pouzdrem 

čepel z nerezové oceli 
s elegantní černou 
povrchovo u úpravou 

obj .č. 

8877202 

dodáváno s nylonovým 
pouzdrem 

speciální tvar čepele do 
písmene "V. umožňuje 
jednodušší zaseknuti 
zv16šti do e xtra tvrdých 
materiálú 

obj.t. 

8877203 

rukojeť v komb inaci 
tvrdého polypropylenu 
5 měkkou TPR pryží 

popis bez DPH 

400/135mm, IJ24 338,84 

celková délka mačety 400mm, 

délka rukojeti 135mm 

čepel z nerezové oceli 
s elegantní černou 
povrchovou úpravou 

rukojefv kombinaci 
tvrdého 
polypropylenu 
s měkkou TPR pryži 

popis ~z DPH 

395/135mm, u1, 297.S2 

celková délka mačety 395mm, 

délka rukoj eti 135mm 

STRANA 339 

SOPH 

220,-

SOPH 

410,-

SOPH 

360 -
' 



v o v 

NOZE A NUZKY 

I nůžky víceúčelové nerez 

Ill 

zámek nůžek pro 
aretaci ve třech 
po loháich čelistí: 

zavřeno-poloviční 
rozevření-plné 
rozevření 

obj .č. 

8855202 
popi& bez DPH S DPH 

210mm, na stříhání 6/24 144,63 175,-
papíru, text ilu, kůže, provazů, pryže 

a zahradního drátu do průměru 0,5mm 

nůžky multifunkční-úhlové na plast. lišty/profily 

I nůžky 

Ill 

obj.č. 

8831190 

obj .č. 

9107 I nůžky víceúčelové nerez 

Ill obj.l. 

60076 

STRANA 340 

vhodné na střfhiní róznorodého 
sor timentu plastových komponent& 
(lišty, profily, trubky) pro elektrikáře, 

podlaháře, ins talaté ry, nábytkáře atd 

~is bez DPH SOPH 

240mm, 3110 305.79 370,-
s možností nastavení vodicího úhelníku 

do poloh 90°- 45°-22,5° 

popis 

190mm 

popis 

200mm 

bez DPH SOPH 

S/30• 42.15 51,-

bez DPH 

12/36. 38,84 

SOPH 

47-• 

I tužka tesařská PROFI 

popis 

175mm 
bez DPH S DPH 

2,1120• 7,44 9,-

I tužka tesařská 

obj,t:, 

109180 

středně tvrdá-HB 

~pi1 

180mm 
b.i:OPH 

fn'm • 3,31 I tužka tesařská, sada 12ks 

obj.f. 

109182 
popis 

180mm 
bez DPH 

12/36. 38,84 I ořezávátko na tesařskou tužku 

obj.f. 

109185 
popis bu DPH 

s br ouskem na 12/60• 35.54 

zabroušení špičky tužky 

Ill ostřič univerzální, s olejničkou 
EI ostřící břit ze „ 

s linutého kar bidu 

■ 
obj.é. 

8877010 
popis 

120mm, 

olejnička uvnitř 
rukojeti 

bez DPH 

S/30e 138,02 

na všechny druhy nůžek a nožů 

- ostřič na nože a nůžk pro rychlé a bezpečné broušeni většiny 
nožů, nůžek a dalších domácich pomOcek 
určených k ručnímu broušen1 

e rgonomická uzavřená plastová 
rukoje( chrání prsty proti poraninf 

brusné destičky s možností jej ich 
přenastaveni a tím výrazného 
prodloufenf f ivotnos ti ostřiče 

SOPH 

4,-

SOPH 

47 -• 

SOPH 

43,-

SOPH 

167,-

obj .č. 

10620 
popis 

115mm 
bez DPH SOPH 

I brousek elipsovitý 

obj .ě. 

8877015 
popis 

250x33x 18mm I brousek dě lený, 2 zrnitosti 

~.ě. 

3940 
- ~o_eis 

200x50x25mm, 

P120/180 

5120• 98.35 119,-

bez DPH 

!.\136. 51,24 

bez DPH 

m,soe 22.31 

SOPH 

62 -• 

SOPH 

27,-



a řezač skla s karbidovými kolečky 

ot,t.C. popis bez DPH S DPH 

105153 6ks řezacích 

koleček 

12/60. 51.24 62,-

šňůra značkovací s rychlonavíjením 

blokování p ohybu 
šňůry za klapnutím 
kl ičky 

díky konstrukci těla 
a jeho hmotnosti lze 
značkovací šňůru 
použít také j ako 
olovnici 

obj.f. _popis 

8847300 30m, 

tělo z ABS plastu 

šňůra značkovací malířská s křídou 

mechanismus 
rychlého navíjení 
v p omi ru 3:1 

b.:DPH 

6/48 . 106.61 

SDPH 

129 -
' 

obj,č. 

9881 
popis bez DPH S DPH 

a křída značkovací malířská 
"' 

a provázek stavební 

obj.C. 

547 

obj.C. 

8847212 

30m, 6136 • 77.69 94,-

modrá křída 50g, kovové tělo 

~is 

1009, modrá 
bti DPH 

6136 . 46.28 

popis bez DPH 

1,7mm, 50m, žlutý 21111ooe 36.36 

SOPH 

56,-

SDPH 

44,-

a štětec plochý 

přírodní štětiny 

, , , , , 
NATIRANI A MALOVANI 

obj.!. 

91501 

91502 

91503 

91504 

91505 

popis Mt DPH s DPH 

25mm, délka w12oe 14.88 18,-

38mm, tloušťka 12mm, plastová rukoj eť 

38mm, délka 24/120e 23.14 28,-
44mm, tloušťka 12,5mm, plastová rukojeť 

50mm, délka w120e 30.58 37,-
44mm, tloušťka 13mm, plastová rukojeť 

63mm, délka 24/&0e 54.55 66,-
51mm, tloušfka 13mm, plastová rukojeť 

75mm, délka 121,8• 77.69 94,-

56mm, tloušťka 14mm, plastová rukoj eť a štětce ploché, sada 4ks 

přírodní štět iny 

obj.!. 

91510 

a štětce ploché, sada 5ks 

popis Mz DPH 

25-38-50-63mm, 11l/soe 125.62 

plastová rukojeť 

SOPH 

152 -
' 

obj,č. 

9153 
popis Mi DPH S DPH 

12-25-38-50- lll/SOe 38,84 47,-

63mm, dřevěná rukojeť 

fólie na přikrytí při malování 

AF011C•oLIC .~0 

A811■c,cll'OLI& , .••"'~"' 
COVI R 
~ILM DE PflOT■CTION 
TILO c oPIUTUTTO 
TO LD() 

ob.1:L _ __,p~o,cpis,,__ 

25001 4x5m, 

transparentní, PE 

bez DPH 

IDso• 21." 

STRANA 341 

SDPH 

26,-



SPONKOVACÍ PISTOLE 

I 

I -

I pistole spon kovací 6funkč n í 

extra s ilný 
úderový 
mechanismus 
pro aplikaci i 1ěch 
největších spon 
do tvrdého dřeva 

I max. 15mm 

Jmax. 15mm 

n 10-14mm 

n 6-14mm 
šířka spon 

10,6 a11 ,3mm 

n n n J 1 
S x 100pcs 

obj.,. 

4770704 

STRANA 342 

masivní 
celokovové tělo 

nastaveni síly 
úderu (dvě 
úrovni) 

--

J 

kovový h'k 
k zavěšení 
na opasek 

~is bez DPH SOPH 

6-14mm 3/12 619.83 750,-

včetně 100ks spon, vhodné ~ro 6 typ~ 

spon: 10,6x1,2mm, 10,6x0,75mm, 

1!,3x0,75mm, kabelové spony 7,6mm, 

h řebíky s hlavičkou i bez hlavičky 

A 11 ,30 10,60 

c =-____ _:o~.s~2'--_..::o:.::,s.:..2 __ o::,,s::2'--_..:o::.:.s.::.2 __ .;.:o.""s2'--__ o-'-.s_2_ 

420101 6-14mm 6-14mm 

402900 4-lOmm 10mm 

4770704 6-16mm 6-16mm 10-14mm max.15mm max.15mm 

4770701 6-16mm 14-16mm 

4770702 6-16mm 14-16mm 

8851112 6-14mm 6-14mm 10-14mm 10-15mm 

8851100 

~ 8851120 

~A 9175 

~ 9176 -
~ .:,!!1 9180 

podobně 
typy spon 

9181 

4-14mm 

6-lOmm 

4-14mm 

4•14mm 10-12mm 10-14mm 

6-lOmm 

6-lOmm 6-lOmm 

Arff1N JT21, Arraw TSO, 
Esco 530. Esco 11. 
KWB 053. KWB 057, 
Rapid Sl. Rapid 140. 

NOYU$ A/53. NOYU$ G/11, 
R~fht 3. Roc&fix. 4, 

Stanley Stanley 
"153 G/11 

ArrTJNT18, 
Rapid 28, 

NwusS/28. 
Rocafix 8 

Arrow T2S, 
Rapid 36, 

Novus U36. 
Roeafix 7 

Esco 300. Rocafix No9 
KWB 

0411'055. 
N<wus FJJ. 

RoQ)fiX No8, 
Stonley E/J 



I pistol e spon kovací 

nastaveni síly 
úderu se silným 
maximálním ůderem 
pro dlouhé spony 
a tvrdé materii ly 

J 14-16mm 

n 6-16mm 

šířka spon 11,3mm 

~t. 

4770701 
popis bez DPH S DPH 

6-16mm, 3112 520.66 630,-
možnost nastavení sil}'. úderu, šířka sgor,y 

11,3x0,7mm. hřebík 14-16mm x tl.1,2mm 

R pistole spo n kovací 

' 

ergonomická rukojef s gumovou 
výstelkou pro snadn6 a dlouhodob6 
nastřelování spon jednou rukou 

šroub pro nastaveni 
síly úderu dle 
velikosti spony 
a tvrdosti materiálu 

✓ 
poufití pro klasické 
obdélníkové spony 
v rozsahu 4-14mm 

í ' l 
celokovovi 
odolná 
konstrukce 

J rnax15mm 

l rnax15mm 

r,4-14rnrn 
popis 

zásobnlk s velkou kapacitou pro 
dlouhodobou práci bez polfeby 
doplňování, rychlá výměna spon 

bet DPH obj.t. 

8851100 4-14mm. m• ,21.,9 

S OPH 

510,-
možnost nastavení síly úderu,, __ 

šířka spon 11,3 x tl. 0,7mm 

patentovaný 
zámek 
rukojeti 

odolná kovová konstrukce 
a vnitřní úderový 
mechanismus 

J 14-16mm 

n 6-16mm 

šířka spon 10,6mm 
obj.t. 

4770702 
popis bez DPH S DPH 

6-16mm, 3112 520.66 630,-
možnost nastavení síly úderu, šířka spony 
10,6x1,2mm, hřebík 14-16mm x tl.1,2mm I pistole sponkovací 3funkčn í 

šroub pro nastaveni sily úderu dle 
velikosti spony a tvrdosti materiililu 

použili pro 
obdél níkové a obl é 
spony a hřebíky 

celokovová 

J 10-14mm 

n ,o-12mm 
n 4-14mm 
obj.l. 

9176 
po.e.!!._ bez DPH S OPH 

4-14mm, 5120 190.os 230,-

možnost nastavení síly úderu, šířka spon 
10,6mm, hřebík 10-14mmx tl. 1,2mm 

, 
SPONKOVACI PISTOLE 

- pistole sponkovací 4funkční 

nastaven1 slly 
úderu (dvě 
úrovně) 

kovový hák 
k zavěšení 
na opasek 

přepínač mezi 
různými typy spon 

J 10-15mm 

n ,o-14mm 
n 6-14mm 
obj.t. popis bot DPH S DPH 

8851112 6-14mm, 3/10 367,17 445,-
vhodné pro 4 typy spon: 10,6x1,2mm, 

11,3x0,7mm, kabelové spony 7,6mm 

a hřebíky s hlavičkou 

I pistole sponkovací 

' 

obj.! . 

9175 
popis 

4-14mm, 
~z DPH 

-~~ 

5120 181.82 

možnost nastavení síly úderu, 

šířka spon 11,3mm x tl. 0,7mm 

STRANA 343 

SOPH 

220,-



, 
SPONKOVACI PISTOLE 

I kladivo spon kovací 

velmi ma5ivni 
kovové tělo o vyšší 
hmotnosti, která a le 
na druhou s tranu 
pomáhá vyvinot 
vyšší sílu úderu 

- kladivo spon kovací 

"' 

STRANA 344 

díky velm i nízké 
hmotnosti kladiva 
je práce s n1m vemi 
s na dná a rychlá 

obj.t. popis bez DPH S DPH 

8851120 6-l Omm, vhodné v12 776.86 940,-

obj,t, 

9180 

9181 

pro spony: 10,6x1,2mm 

I 

I „ I 
'"I 

~ 
popis bez DPH S DPH 

6-10mm/tl.0,7m!TI, S/20 239.67 290,-
vhodné pro spony: 11,3x0,7mm, 
13x0,7mm 
6-10mm/ tl.1,2mm, S/20 239,67 290,· 

__ v_h_od_né pro s_pony: 10,6x1,2mm, 
11 ,3x1,2mm 

I spony, balení 1000ks 

11,3mm 
obj.é. 

8852501 

8852502 

8852503 

8852504 

8852505 

8852506 

popis 

6mm, 
11,3x0,52x0,70mm 
8mm, 
11,3x0,52x0,70mm 
10mm, 
11,3x0,52x0,70mm 
12mm, 
11,3x0,52x0,70mm 
14mm, 
11,3x0,52x0,70mm 
16mm, 
11,3x0,52x0,70mm I spony, balení 1000ks 

bez DPH 

1ivsoe 19,83 

,ivsoe 23,97 

,ivsoe 27.27 

1ivsoe 30,SS 

1ivsoe 32.23 

1ivsoe 38,84 

10,6mm 
obj.é. 

8852201 

8852202 

8852203 

8852204 

8852205 

poe!_s 

6mm, 1ivsoe 
10,6x0,52x1,2mm 
8mm, 1ivsoe 
10,6x0,52x1,2mm 
10mm, ,ivsoe 
10,6x0,52x1,2mm 
12mm, 11V30 . 

10,6x0,52x1,2mm 
14mm, 1ivsoe 
10,6x0,52x1,2mm 

I hřebíky, balení 1 OOOks 

obj.é. poe!!.._ 

8852403 10mm, 1ivsoe 
2,0x0,52x1, 2mm 

8852404 12mm, 1ivsoe 
2,0x0,52x1,2mm 

8852405 14mm, ,ivsoe 
2,0x0,52x1,2mm 

bez DPH 

25.62 

Tl,27 

29.75 

32.23 

3',71 

bet OPH 

3-4,71 

36.36 

38,84 

I spony oblé, balení 1000ks 

SOPH 

24,-

29-
' 

33,-

37,-

39,-

47,-

SOPH 

31,· 

33 • ' 

36,-

39,-

42 • ' 

SOPH 

42,· 

44 • ' 

47-
' 

o~ popis bez DPH S DPH 

8852305 14mm, 1ivsoe •2.98 52,· 
7,55x0,52x1,2mm 



a sponkovačka/hřebíkovačka, 45W 

J 6-14mm 

n 6-14mm 

šířka spon 11,3mm 

Elektrická sponkovaHa/ 
hřebíkovačka je určena 
k připevňování textilií. fólií. 
kůže. lepenky. dekoračních 
a izolačních materiálů na 
dřevěný nebo dřevu podobný 
materiál s použitím hřebíků 
a spon. 

obj ,č. e_o'3'i5 

420101 
napětí/frekvence 

příkon 

počet úderu 

bezpečno5tní 
pojistka proti 
náhodnému stisku 

n1zká hmotnost, malé 
rozměry a příjemné 
drienfsponkovačky 

zajišťují pohodlnou 
práci 

bez DPH 

3/10. 574,38 

230V/50Hz 

45W 

60/min 

max. obsah zásobníku 

šířka x výška spon 

šířka x výška hřeb íku 

hmotnost 

110ks 

11,3x6-14mm 

2x6-14mm 

0,5kg 

• 

SOPH 

695,-

, 
SPONKOVACI PISTOLE 

sponkovačka/hřebíkovačka aku, 3,6V Li-ion, 1300mAh 

odnímatelný 
adaptér určený pro 
sešíváni papíru 

' n 
10mm 

6-10mm 

šířka spon 11,3mm 
Velmi praktická 
akumulátorová sponkovačka/ 
hřebíkovačka s adaptérem 
pro sešívání papíru je 
určena k připevňování 
textilií, fólií, plachet. igelilu, 
kůže, lepenky, dekorač:níeh 
a izolačních materiálů apod, 
na dřevěný podklad nebo 
dřevu podobný materiál 
pomocí spon a hřebíků. Díky 
LJ-ion akumulátoru je možné 
aku nástroj kdykoliv dobijel, 
aniž by se tím snifovata 
kapacita akumuláloru. Li-ion 
akumul.\tor ztrácí energ ii 
vlivem s.amovybljení velmi 
pomalu a vydrž I dlouho nabitý, 

::::;;;~~=--- světelný 
ind ikátor 
nabití 

kvalilnl pryf na tile sponkovačky zvyšuje 
pohodlí při práci. umožňuje časté používání 
a snižuje v ibrace přecházející na uživatele 

obj.č. popis 

402900 
baterie 

kapacita bater ie 

počet úderil 

b-tz DPH 

4/8e 818.18 

3,6V Li- ion 

1300mAh 

30/min, 

900 na jedno nabití 

SOPH 

990,-

max. obsah zásobníku 

šířka x výška spon 

výška hřeb íku 

nabíjení baterie cca 

příslušenství 

hmotnost s baterií 

110ks spon, 60ks hřebíků 

11,3x4-10mm 

10mm 

3-5h 

adaptér na papír 

0,6kg 
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VYTLACOVACI PISTOLE 

I 

• 

pistole vytlač . otočná PROFI s přepínačem dávkování a z pětného kroku 

masivní posuvny segment 
umofňujfd práci bez 
prokluzu vodící tyče 

zesllený plišf 
otočný o 360° knofllk pro přepinanl 

zpětn6ho kroku - pomocí 
tohoto knoflíku lz e pis toli 
nastavit do dvou poloh : 
zapnutí fu nkce zpětného 
kroku nebo její vypnuti. 
Zapnutím zpětného 
kroku se zamez1 tmelu ve 
vyték6ní z kartuše pot6, co 
j e tlak na spo uš( uvolněn 

fl pistole vytlač . otočná PROFI s přepínačem zpětného u kroku vodící tyč je 
zesílený plášť speci~lně 
otočný o 360° k alena 

masivní posuvný segment umožňující ~ 
práci bez prokluzu vodicí 1yče 

knofltk pro přepinanl zpitného kroku; pomoct tohoto 
knoflfku lze pistoli nas1avit do dvou poloh - zapnuti 
ne bo vypn uti funkce zpi tn6ho kroku; za pnutím 
zpětného kroku s e za mezí tmelu ve vytékání z kartuše 
poté.co je tlak na spoušť uvoln ěn 

obj.i. 

4770821 
popis bez DPH S DPH 

225mm/310ml, "12 355.37 430,· 
na kartuše, výtlačná síla až 4000N, 
dávkování 37cyklÚ I pistole vytlačovac í otočná PROFI vodící tyč je 

speciálně kalena 

zesHený pláš( otoěný 
o 360° 

mas ivní posuvný segment 
umofňujicí práci bez 
prokluzu vodící lyče 

konstrukce z lehkých slitin s vysokou pevnos tí 
prod lužuje funkčnost a živo tnost lisu 

obj.!. 

4770820 

STRANA 346 

popl.s bez DPH S DPH 

225mm/310ml, ,112 305.79 370,-
na kartuše, výtlačná síla až 4000N, 
dávkování 45cyklu 

vodfd tyč je speci6lně 

kalená 

---• knoflík pro přepínání dávkováni- knoflíkem lze 
pistol i nastavit do dvou poloh dávkování : 37cyklú 
nebo 78cyklů. 37/78 cyklů znamená počet plných 
sti sků spoušti, při k terých píst (naprázdno bez 
ka r tuše) urazí ce lou/max. prac. vzdilenos t 

obj.é. 

4770822 
eopls bez DPH S DPH 

225mm/310ml, "'2 409.09 495,-
na kartuše výtlačná síla až 4000N, 
dávkování 37 nebo78cyklu 

fl pistole vytlačovací PROFI „TUBUS" 
U přesné soustr užené t loušťka stěn hlinikového 

fB 
závity tubusu 1,8mm 

masivní kovové 
matice 

vodící tyč je 
speciálně ka le ná 

popi, bez DPH SDPH obj .č. 

4770826 400 ml, "12 268,60 325,
pro tmely a lepidla balená v ALU střívcích 

fl pistole vytlačovací PRO FI „TUBUS" 
U masivní kovové tloušťka stěn hliníkového 

matice 

přesné sous tružené 
závity 

tu busu 1,8mm 

vodící tyč je 
s peciá lni ka lená 

obj.!. 

4770827 
popis bttDPH SDPH 

700 ml, "'2 347.11 420,-
pro tmely a lepid la pro tmely a lepidla 
balená v ALU střívcích 



I pistole vytlač. rámová PROFI 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

4770825 225mm/310ml, 6/24 136,36 165,-

na kartuše, výtlačná s íla až 1600N, 

dávkování20cyklů 

pistole vytlačovací vaničková 

zesílený pojezdový 
mechanismus 

kovový trn na 
odstraniní zaschl6ho 
tmelu 

obj.f. popis bHDPH 

8845102 225mm/310ml, 6/24 113.55 

zesílená konstrukce rukojeti 

pistole vytlačovací vaničková 

polouzavřena otočná 
konstrukce pláště 

zesílený pojezdový 
mechanismus 

obj ,č. 

8845104 
popis 

225mm/310ml, 

na kartuše g pistole vytlačovací vaničková 

obj.t. 

9699 
popls 

225mm/310ml, 
na kartuše 

6/24 

bez DPH 

181.82 

bez DPH 

6/24 . 111,57 

SOPH 

210 -• 

SOPH 

220,-

SOPH 

135 -• 

v , 

VYTLACOVACI PISTOLE 

g pistole vytlač. se zpětným krokem 

tyč se šestihranným profilem 
ke zvýšeni přenosu tlaku na 
aplikační plst 

funkc,e zpětného posuvu, která 
po vytlačení tmelu zabrání jeho 
dalšímu vytékání z kartuše 

obj.t. 

9689 
popis 

225mm/310ml, 
b4:z DPH 

121,ee 77.6, 

na kartuše, šestihranná tyč 

pistole vytlačovací rámová standard 

popis MzOPH obj.i. 

9686 225mm/310ml, 6/•e• 58.68 

na kartuše, šestihranná tyč 

pistole vytlačovací vaničková 

obj,č. 

554 
popis 

225mm/310ml, 

na kartuše 

Mi DPH 

612• • 77,69 

pistole vytlačovací vaničková, plastová, 225mm 

SOPH 

94,-

SOPH 

71 -• 

SOPH 

94,-

obj.t.. 

945101 
popis bez DPH S DPH 

225mm/310ml, 
na kartuše 

6/U e 90,91 110,-
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PISTOLE NA PU PENU 

I pistole na PU pěnu PROFI 

všechny čisti 
jsou potaleny 
nejkvalitnějším 

teflonem 

také všechny vnitřn1 
čisti pistole jsou 
speciálně upraveny 
tak aby eliminovaly 
zůstatky pěny a její 
ulpívání 

- pistole na PU pěnu s 8mm úzkou trubicí 

Ut•Ytittl 

8mm úzká ocelová t rubice, která snese 
hrubé zacházení (odstraněni zbytku pěny 
nožem atd .) 

na trubici lze navíc nasadit dodávanou 
plastovou špičku , k terá 6s11 do vnějšlho 
próměru 4mm a proto je pistole vhodná 
pro aplikaci pěny do úzkých prostorů, dir 
a štěrbin „ 

o~j.č. 

4770830 

obj .č. 

8845207 

) 

popis 

regulační šroub pro 
nastavení průtoku 
pěny 

měkká pffjemná 
e rgonomická rukoje( 
z pryže a plastu 

s regu lací prú toku 3/10 

bez DPH 

561,98 

regulační šroub pro 
nastavení průtoku 
pěny 

SOPH 

680,-

popi& bez DPH S DPH 

s r egulací prú toku 5/20 371,90 450,-
a plastovou špičkou (ústí pr.4mml I pistole na PU pěnu I pistole na PU pěnu PROFI 

rám s chromovou 
povrchovou úpravou 
zvyšuje odolnost 
proti korozi 

upínací hlavice je potažená 
teflonem pro snadné odstranění 
přebytečné PU pěny po práci 

tryska potažená 
teflonem 

regulační šroub pro 
nastavení prútoku 
pěny 

obj.l. 

8845206 
pop..!!_ 

s regulací prú toku 
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S/20 

bez DPH 

l.47, 11 

SOPH 

420 · 
' ■ 

obj.ě. 

8845200 
_po_pis 

s regulací prútoku, 

chromovaný rám 

bez DPH 

s12oe 491.74 

SOPH 

595 · 
' 



I pistole na PU pěnu celokovová 

upínací hlavice ~----. 
a jehla jsou potaženy 
teflonem proti 
ulpívani PU piny 

tělo z lehké zinkové 
slitiny 

obj,č, 

8845205 

I pistole na PU pěnu 

regulační šroub 

popis 

s regulací průtoku 

s přijemným zvukem 
pro nastavení 
prótoku pěny 

elegantni COLT 
design rukojeti 

5/20 

bez DPH 

305,79 

~ .é. 

85012 
popis bez DPH 

s regulací průtoku 5120 185.95 

I 
o 

SOPH 

370,-

SDPH 

225,-

v 

PISTOLE NA PU PENU 

I pistole na PU pěnu 

cst 

regulační š roub pro 
nastavení průtoku 
pěny 

obj.t. 

85020 
popis 

s regu lací průtoku, 5120 

kovový rám 

b4:z DPH 

210,74 

I pistole na PU pěnu 

regulační šro ub pro 
nastavení průtoku 
pěny 

obj.i. 

85011 
popis Mz DPH 

s regulací průtoku, 5/20 141.32 

plastový rám 
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SDPH 

255,-

SOPH 

171 -
' 
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v v, o 

ZEBRIKY A SCHUDKY 

, 

, __ 

aretace jednotlivých 
příček pomocí 
bezpečných zarHek 

speciální tvar 
dotykových ploch se 
zemí pro bezpečné 
používání 

prak1ický systém 
vysouvání a aretace 
umožňuje nastavení 
potřebn6 d6lky 
febfíku af do jeho 
maximální výšky 

možnost složení do velmi 
malého rozměru pro snadnou 
přepravu, manipulaci 
a skladování 

TOVNi~ [EN 131] 
G=-

obj .~. 

8849000 

8849001 

popis 

3,2m, 

max. výška 3,2m, 

bez DPH S DPH 

u, . Z933.88 3 550,-

výška složeného žebříku 0,73m, nosnost 

150kg, 11 příček (10 nastavitelných 
délek), hmotnost 9,3kg, max. šířka 

51cm, šířka žebříku v místě dotyku se 

zemí 47,5cm 
3,8m, 

max. výška 3,8m, 

21,. 3760,33 4 550,-

výška složeného žebříku 0,79m, nosnost 
150kg, 13 příček (12 nastavitelných 
délek). hmotnost 11, 2kg, max. šířka 

51cm, šířka žebříku v místě dotyku se 

zemí 47,5cm 

STRANA 350 

žebřík teleskopický - štafle 

kloub pro nastavení 
ramen žebříku pod 
úhly 30° a 180°, 
s jehož pomoci je 
možné iebřik použit 
i jako ltafle 

praktický 
syst6m 
vysouvání 
a aretace 
umožňuje 
nastaveni 
potřebně 

délky iebřlku 
a štalll af 
do jej ich 
maximální 
výšky 

teleskopický 
systém 
umožňuje 

postavit 
štafle i na 
schodech 

aretace 
jednotlivých 
příček pomocí 
bezpečných 

kovových zaráfek 

výška 0,86m, 
možnost 
složeni do 
velmi malého 
rozměru 
pro snadnou 
přepravu, 

manipulaci 
a skladování 

max. výška 1,9m max . výška 3,85m 

TOVNt~ [EN 131] 
G=-
moínost složení do velmi malého rozměru pro 
s nadnou přepravu, manipulaci a skladování 

obj.č. popis bez: DPH S DPH 

8849010 3,85m, 213 • 4619.83 5 590,-
max.výška 3,85m, výška šta flí 1,9m, 

výška složeného žebříku 0,86m, nosnost 
150kg, 12 příček, hmotnost 15,5kg, šířka 

žebříku 47,5cm, šířka žebříku v místě 

dotyku se zemí 63,5cm 

jednoduchě 

s loženi ž:ebř1ku 
do velmi malého 
rozm ěru 
umožňuje 
snadné 
skladování 
a přepravu 

bezpečnostní zámek 
bráni nechtiněmu složen1 
konstrukce febřfku 

pevná konstrukce žebříku 
z kvalitní a luminiové s litiny 
s nosností 

speciální tvar dotykových ploch 
se zemí pro bezpečné pouííváni 

[EN 131] 
obj .č. 

8849020 
popis 

1,8m, 
bezOPH S DPH v,. 2,11.01 2 990,-

max. výška štaflí 1,8m, nosnost 150kg, 

5 příček, vzdálenost mezi p říčkami 

30cm, rozměr rozloženého žebříku 

180x133x45cm, rozměr složeného 
žebříku 188x10,5x8,5cm, aluminiová 

konstrukce, hmotnost 9,0kg 



I schůdky skládací ocelové 

měkčen• madlo 

gumový povrch 
schůdků s úpravou 
proti uklouznutí 

jednoduché 
složení 
konstrukce 
schůdků 
umožňuje 
snadné 
skladováni 
a přepravu 

[EN 131] 

pevná ocelová 
konstrukce 

ob~č. 

8849031 
popis bez DPH S DPH 

3 stupně, 21,e 983.47 1190,-

nejvyšši schůdek 68cm, nosnost 

150kg, vzdálenost mezi schody 25,5cm, 

rozměr schodu 38x26cm, rozměr 

r ozložených sch ůdků 107x67x47cm, 

rozměr složených sch{idku 123x6x47cm, ---
hmotnost 6,2kg, CE, EN 131 

R schůdky skládací ocelové 

měkčené madlo 

gumový povrch 
schúdkú s úpravou 
proti uklouznutí 

jednoduché 
s lofenf 
konstrukce 
schůdků 
umožňuje 
snadné 
skladování 
a p1epravu 

~- pevn, ocelov, 
konstrukce 

[EN 131] 
obj.č. 

8849032 
popis bei DPH S DPH 

4 stupně, 2/4 • 1198,35 1 450,-
nejvyšši schůdek 92cm, nosnost 150kg, 

vzdálenost mezi schody 25,5mm, 

rozměr schodu 38x26cm, rozměr 

rozložených sch ůdku 130x86x47cm, 

rozměr složených schudkú 150x6x47cm, 

hmotnost 7.9kg, CE, EN 131 

I vozík-rudl skládací .._ 

~.c. _pJ!P~ 
8856000 nosná plocha 

bez DPH S DPH 

21,e 1033.06 1 250,-

28x48cm, nosnost 80kg, upínací guma 

? 8mm x 120cm zakončená háky, 

velikost složeného vozíku 78x48x6cm, 

konstrukce z kvalitní hliníkové slitiny, 

hmotnost 4kg, GS I vozík-rudl skládací 

obj.C. 

9987 
popis bez DPH S DPH 

nosná plocha 21,e 6S2,89 790,-

27,5x42cm, nosnost 70kg, velikost 

roz loženého vozíku 98x42x42,5cm, 

velikost složeného vozíku 70x42x5cm, 

konstrukce z oceli , hmotnost 

4kg,průměr koleček 15cm, GS 

vozík skládací 
výsuvná rukoje( 
s mofnosU nastavení 
její výšky 

min.53cm 
max. 74cm 

• • """'"" I 

obj .č. 

8856010 

nastavitelná délka 
nosní plochy. 53•74cm 

popis bez DPH S DPH 

nastavitelná nosná 21,e 1,s..ss 1 760,

plocha 53-74x44cm, nosnost 150kg, 

velikost složeného vozíku 53x44x24cm, 

konstrukce z hl iníkové slitiny 

a kvalitního plastu, železná výsuvná 

rukojeť s možností nastavení její výšky, 

hmotnost 6,5kg, GS 

v v, o 

ZEBRIKY A SCHUDKY 

I pracovní plošina skládací 

~ 
~ 
~'_J 

obj.č. 

8849040 

Ut•ttittA 
popis bez DPH S DPH 

rozměry: d.103 x 21s e 1148,76 1 390,-
š.41 x v.51cm, nosnost 150kg, vyrobeno 

z hliníku v kombinaci s ocelovými prvky I sedák montážní pojízdný 

obj .č . 

8863300 
popis bez DPH S DPH 

nosnost do 120kg, 2/4 e 900,83 1 090,-
s extra vyztuženým sedákem, 

max.rozměry v rozloženém stavu 

(v/š/h): 340x375x375mm, váha 3,5kg, 

4ks otočných koleček z propylenu 

podstavec nastavitelný skládací 

obj,C. _pl!Pi• btt DPH SOPH 

850 -9994 810-1300mm, ,,,oe 102.,8 

nastavitelná výška 810-1300mm, 

nosnost 150kg, 

půdorysné rozměry 680x580mm 

STRANA 351 
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v v, o 

ZEBRIKY A SCHUDKY 

- rukavice polstrované 
pevněné dlaně s vycpávkami 
větrací otvory na boční straně prstů 

hřbet rukavic pružná manžeta se 
a vnější strana prstů zavíráním na suchý 
z pružného, odolného z ip pro stabilní 
a prodyšného polohu rukavic na 
materiilu SPA NDEX ruce 

obj,č. popis bez. DPH SDPH 

8856602 ve likost L/1 0" snoe 243.80 295 • • 
8856603 ve likost XL/ 11 • 6/20. 243.80 295 • • 
8856604 velikost XXL/12" 6/20. 243.80 295,-

8856605 velikost XXXL/ 13" 6/20e 243.80 295 • • 

rukavice bavlněné po lomáčené 
v latexu zvrásněná povrchová úprava 

latexu • pro lepšt úchop 

obj.I. ~ bez DPH SOPH 

8856640 velikost 8" 12/60. 27.27 33,-

8856641 velikost 9· 12/60. 27.27 33,-

8856642 velikost 10" 12/60. 27,27 33,-
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dlaně z jemné 
vepřové kůže 

I 
\ 

hřbet r ukavic a vnějši strana prs tú 
z pružného, odolného a prodyšného 
materiálu SPANDEX 

obj.I. popis 

8856655 velikost 8" w•• 
8856656 velikost 9" 6/'J.4 . 

8856657 velikost 10" 6/'J.4 . 

8856658 velikost 11· 6/'J.4 . 

rukavice LUREX 

obj.I. 

8856650 
88566 51 
8856652 
8856653 

dlaně z kva litní 
umělé kůže 

hřbet rukavic a vnější 
strana prstů z jemného, 
o dolného a prodyšného 
ma1eriá lu LUREX 

popis 

velikost 8" 6/'J.4 . 

velikost 9" 61'J.•• 
velikost 10" 6/'J.4 . 

velikost 11· 6/'J.4 . 

bet DPH 

IM.46 

1'4.46 

IM.46 

IM.U 

bez DPH 

77,69 

77,69 

77,69 

77,69 

SOPH 

199 • • 
199 • • 
199 • • 
199 • • 

5 DPH 

94,-
94,-
94 • • 
94,-

rukavice zahradní 
dlaně z kvalitn1 umělé kůže 
s ge lovými terčíky na dlani a prstech 

pružná ma nžeta 
se zavíráním na 
suchý zip pro 
s tabilní polohu 
rukavic při práci 

hřbet rukavic 
a vnějli s t.rana prstů 
z je mného, odo lného 
a prodyšného 
ma teriálu LU REX 

obj.t. popis 
8856676 velikost 9" 

bez DPH 

1,/24 . 125.62 

1,/24 . 125.62 8856677 velikost 10" 

SOPH 

152,· 
152,-

rukavice z polyesteru polomáčené 
v PU, bílé 

I.... ..,) .., 
I 
, 11, 
t G 

• 
obj.č. poe_ís bez DPH SOPH 

8856630 velikost 8" 24/120 . 19.83 24,-

8856631 velikost 9" 24/120 . 19.83 24,-

8856632 velikost 10" 24/120 • 19.83 24,-
8856633 velikost 11· 24/120 . 19.83 24,-



rukavice zahradní nylonové 
polomáčené v nitrilu 

{; 

• O• \; . . 
Y~ •• • . 
~ . ~ -.. . ·v 

~ .... o 

vrstva nitrilu na 
dlaních a prstech 
zvyšuje odolnost 
ru kavic 

obič. popis 

8856670 velikost 8" 12/60 . 

8856671 velikost 9" 12/60 . 

bez DPH 

33.88 

33.88 

S DPH 

41,-
41,-

. r ukavice kožené s podšívkou v dlani 

- -~ I 
\ • <. 

\ 

~ 

I 
"'i 

> ~Jf,u.: 
IO;MIUM --.. . .... 

,,2' (ť (o; 
ri, t,)l 

rukavice z polyesteru polomáčené 
v PU, černé 

obj.č. popis bez DPH SOPH 

8856635 vel ikost s· 2.\/120 • 19.83 24,-
8856636 vel ikost 9" 2o1112o e 19.83 24,-
8856637 velikost 1 O" 2o1112o e 19,83 24 • ' 
8856638 vel ikost 11 • 2.\/120 . 19.83 24,-

rukavice kožené s vyztuženou dlaní 

I 

1- , 

\ 0-._ 

obit, 

9960 
popis bez OPH 

12/60 . 46,28 

S DPH obj.t. popis 

vel ikost 1 O" 
bu DPH 

12/60 . 57.02 

SOPH 

69 · velikost 10,5" 56,- 9965 

rukavice z polyesteru s PVC terčíky 
na dlani 

obj.t. popis bet DPH S OPH 

99713 velikost 8" 24/120 . 13.22 16,-

r ukavice kožené silné s podšív. 
v dlani 

' 

, o 

OCHRANNE POMUCKY 

rukavice z polyesteru s PVC terčíky 
na dlani 

obj .č. popis bez DPH 

99719 velikost 1· 2.\/120. 13,22 

rukavice zahradní nylonové 
polomáčené v nitrilu 

obj.C. popis 

vrstva nitrilu na 
dlaních a prstech 
zvyšuje odolnost 
rukavic 

8856669 velikost 7" 
be1 DPH 

12/60. 33,88 

rukavice bavlněné polomáčené 
v nitrilu 

ob.iJ:. popis b.e2 DPH 

I 

SOPH 

16 · ' 

SOPH 

41 • ' 

99714 velikost 9" 24/120 . 13,22 16,- obj.č. popis bozOPH SOPH 9977 velikost 0·, 

dámské. úplet 

12/60e 29;/S 

SOPH 

36,-
99715 velikost 10" 24/120 . 13.22 16,- 9966 vel ikost 1 O" [1136 . 60.33 73,-

STRANA 353 



, o 

OCHRANNE POMUCKY 

rukavice kožené s vyztuženou dlaní 

obj,č. 

9967 
popis 

velikost 10" 
bez DPH 

121M>e ,8.16 

SOPH 

59 -
' 

rukavice bavlněné s PVC terčíky na 
dlani 

\ : tli 
.,, 

li 

• . 

I brýle ochranné 

\ ' I , 

dobrý periferní 
výhled 

Lehké brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy F . s vysokou 
odolností proti nárazu a ochranou proti poškrt.bAaní. Kategorie 
UV fillru: UV 400, číslo ochrany 2-1 ,2 
obj.č. 

97321 
popis bez DPH 

čiré, s UV filtrem, 1Q/s0 e 40.50 

SDPH 

49 -
' 

čiré, univerzálnivelikost, CE, EN 166 I brýle ochranné 

d obrý periferní 
výhled 

lehké brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy F. s vysokou 
odolností proti nárazu a ochranou proti poškrábání. Kategorie 
UV fillru: UV 400. číslo ochrany 2· 1.2 
obj,č. popis bez DPH S DPH 

97322 kouřově modré, 1Qfs0 e 51,24 62,-

obj.é. p~ 

velikost 10" 
bez DPH s DPH s UV filtrem, modré, univerzální velikost, 

99708 24/120. 13,22 16,- CE, EN 166, CE 

rukavice nylonové polomáč. v nitrilu 

~ .é. 

8856620 
8856622 

vrstva ni trilu se zvýšenou 
odolnosti v iič i olej Um a kyselinám 

popis bez DPH S DPH 

velikost S/8" 24/60. 33,88 41 -' 
velikost L/10" 24/We 33,88 41,-

STRANA 354 

I brýle ochranné 

dobrý periferní 
výhled 

Lehké brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy F . s vysokou 
odolnosti proti nirazu a ochranou proti poškrábáni. Kategorie 
UV fillru : UV 400, či•lo ochrany 2-1,2 
~ .f. popis bez DPH S DPH 

97323 žluté, s UV filtrem, 1Q/s0 e 40,50 49,
ž luté, univerzá lní velikost, CE, EN 166 

I brýle ochranné čiré 

obj.č. 

97301 

na5tavitelná dél ka 
nožiček 

popis bez DPH S DPH 

univerzální 1111s0 e 38.8• 47,-

velikost, zornik třídy F s ochranou proti 

oděru, CE, EN 166 

brýle ochranné polykarbonát 

obj ,č. 

97302 

vhodné i přes 
dioptrické brýle 

i 
, 

popis bez DPH S DPH 

univerzální 1111s0 e 33.06 40,-

velikost, či rý, panor amatický zorník třídy 

F, CE, EN 166, CE 

brýle ochranné přímo větrané 

obj.ě. 

97303 

otvory proti zamlžení 

popis btt DPH S DPH 

univerzáln í 1111s0 e 35.54 43,-

velikost. či rý, polykarb . plochý zorník 

třídy F, CE, EN 166 



štít celoobličejový s náhlavním 
držákem nastavitelná velikost 

držáku 

obič. 

8856580 
popis 

čirý polykarbonát, 

CE, EN1731 

sl. • • 

bez DPH 

3/10 . 11>4,46 

štít celoobličejový s náhlavním 
držákem 

ob;é. 

8856582 

nastavitelná velikost 
držáku 

popis 

drátěná mřížka, 

CE. EN1731 

bez DPH 

3/10 . 2'n.27 

chráni če slu chu celoplastové 

~é. 

97311 
popis 

k ochraně s luchu při 

pobytu v hlučném 
prostředí 

hmotnost 1069, 

CE, EN 352, 

bez DPH 

1tl'50 e 109,92 

S DPH 

199,-

S DPH 

275,-

S DPH 

133,-

I nákoleník gelový, sada 2ks 

obj.č. 

8856810 
popis bez DPH 

univerzální ve 322,31 

velikost, gelové a pěnové tlumení, 

zapínání na suchý zip I nákoleníky, sada 2ks 

obj.t. 

13695 

za pínání na 
suchý zip 

pěnové tlumení s vnějš1 
ochranou z tvrdého plastu 
chrjnk1 kolena proti ostrým 
a špičatým předmětům 

p~is btz DPH 

univerzáln í velikost 6/36 • 13a.02 

SOPH 

390,-

SOPH 

167,-

zátky do uší EAR soft s bezpečnost. 
vláknem 

obiJ.:.._ 

9722 
popis 

velmi měkká PU 

pěna 

b-tzDPH SOPH 

11!)<100 • 16,53 20,-

, o 

OCHRANNE POMUCKY 

I náramek reflexní žlutý 

splňuje CE dle EN 13356. Použiti pro zvýšeni bezpečnosti pli 
práci nebo chůzi za tmy nebo při sportovních a volnočasových 
aklivitách jako např. turistika, běháni nebo jízda na kole 
obj.t. _ popis Mz DPH S DPH 

97270 340x30mm, 20/soe 16.53 20,-
bezpečnostn í doplněk pro nošení na 

ruce, zápěstí nebo kotníku, reflexní 

barva odráží světlo z reflektorG aut nebo 

kol a zvyšuje tak viditelnost člověka , 

rychloupínací systém s možností 

opakovaného použití I vesta reflexní 

li 
obj.č. 

9727 
popis 

un iverzální 

velikost, polyester 

btz DPH 

10150• n.69 

SOPH 

94,-

pás bederní podpůrný 

obj,C. 

odnímatelné, 
výškově 
nastavitelné š le 
zamezují posunuli 
pásu při prici 

7 

pomáhá snižovat zatížení 
v bederní části zad 

sfťovitá část snižuje 
pocení a zvytuje odvod 
vlhkosti z oblasti zad 

a.--- 4 vertikální 
lamely 
zvyšují 
podpůrný 
úči nek 
pásu 

bederní pás z elastického 
materiálu se za pínáním 
na suchý z ip umožňující 
přizpúsobeni Vaší tělesné šířce 

popi, btt DPH 

8856822 vel ikost L , 6/2, 113.55 

SOPH 

210 -• 

8856823 
[80-100cml 

velikost XL , 
[90-1 lOcm) 

6/2' 173,55 

STRANA 355 

210,-
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ZEBRIKY A SCHUDKY 

Respirátory 
Jak vybrat správný respirátor 

O Praktický výběr podle: 

• druhu a koncentrace škodlivých látek 
• formy výskytu škodlivin (pevný, vodní, kapalný aerosol) 
• překročeníNPK prodanou škodlivinu 

O Dle podmínek používání: 

• respirátory s výdechovým ventilem- vhodné při fyzicky namáhavější 
práci a prácivevlhkém a teplém pracc,,,ním prostředí 

• respirátory skládací - vhodné pro přerušované použití s častým 
nasazováním a snímáním respirátoru a s přestávkami v práci 

• respirátory tvarované -vhodné pro déletrvající jednorázové použití 

SLOVN ICEK PO JMO, 

filtrační třídy - použití 
tříd): ochrana ero tí 

FFP1 pevným částicím, vodním a kapalným aerosolGm 

FFP1S pevným částicím a vodním aerosolům 

FFP2 pevným částicím, vodním a kapalným aerosolům 

FFP2S pevným částicím a vodním aerosolům 

FFP3 pevným částicím, vodním a kapalným aerosolGm 

tabulka toxicit 
Netoxícké částice 

cement, dolomit, čedič bavlna, len, konopí, peří, vlna, 
tavený, ferroslitiny, srst, juta, mouka, tabák, obilný 
hliník a jeho oxidy (s vyj. prach, tvrdá dleva, molybden, 
Al203), oxidy železa, měd', broušeni pneumatik, epoxid. 
vápenec, mramor, pryskyl'ice, sklolamináty, olej 
sád ra, půdní prachy, minerální, skelná a minerální 
hnědé uhli a lignit, vlákna, prachy i«,;u a plastových 
měkká dřeva hmot, svářečské prachy, čaj , koření 

do 4násobku NPK 

do 4násobku NPK 

do 10násobku NPK 

do 10násobku NPK 

do 30násobku NPK 

dinas, grafit, prach 
černouhelných dolu, 
koks, slída, tatek, 
šamot, horninové 
prachy, slévárenské 
prachy, bentonit 

netoxické 

netoxické 

toxické 

toxické 

toxické 

azbest, 
olcM>, 
chrom, 
rtuť, 
kadmium, 
platina 

ČÁSTICE- pevn:i nebo kapatn~ látka v jemně roipty1eném st.ivu Iv plynném prostf'edi aAEROSOL I 
NPK- ne)',yššf plipustné koncentrace l.ltekvovzduší pracoviš() nalízenívl.ldy č. 178/2001 Sb.l 
TOXICITA„ schopnost částice akutním nebo chronickým zpOsobem ovlivňovat negativně zdr.r1f. 

potiže. Toxické táslice u mohou usazoval ve tká nich nebo vs'lf'ebaYat do krevniho oběhu a tam 
pOsobit zdravotní poli~ 
PEVNÝ nebo KAPALNÝ AEROSOL jsou pevné nebo kapalné částice rozptýlené v plynném prost/ledí. 
VO DNI A EROSOL- vznfká? roztoku nebo sm~sl pevných částic ve vodě. přitom škodlřvé ;sou pouze 
pevné částice PN rozený obranný systém člověka se mnoha zpasol:,j sna.U eliminovat škodlivé pasobenf vdechnu

tych C~tic v org;ini,mu. C~,tice netoxickó j$0U z těl.i úspěšně vypuioví ny, nebo nepOsobi zdravotni EN 149- stanovuje požadavky na technic:kGvl~tnos.li fíltrX nich po(omaw k k ochraně proti C~licim. 

I respirátory s výdechovým ventilem 
D FFP1, sada Sks, tvarované 

FFPl•ochrana proti pevným částicím, vodnfm 
a kapalným aerosolům do 4•násobku NPK (nejvyšší 
přípustná koncentrace) látek v ovzdu ší. 

obf .é. popis bez DPH S DPH 

8856715 FF P1 , u20 t52,89 185,-
balení5ks, EN 149 

respirátory s výdechovým ventilem 
FFP1, sada Sks, skládací 

FFPl •ochrana proti pevným částicím, vodním 
a kapalným aerosolům do 4•násobku NPK (nejvyšší 
přípustná koncentrace) l átek v ovzduší. 

~ .é. po~ bez DPH S OPH 

8856716 FF Pl, U20 164.46 199,-
balení5ks, EN 149 

STRANA 356 

. respirátory s výdechovým ventilem 
FFP2, sada Sks, tvarované 

výdechový vent il 
snižuje hromadění 
tepla v polomasce 
a usnadňuje dýchání 
při delš im použiván 

/ 

upravitelná nosní 
svorka pro pohodlné 

,.1,,- ,i-dlouhodobé nošen 

tva rová pamif respirátoru umofhuje zachování 
tvaru v horkém a vlhkém pracovním prostředi 

FFP2-ochrana proti pevnýmčastidm. vodním 
a kapalnYm aerosolům do 1 O-násobku NPK (nejvyšši 
pfípustná konctntrace) látek v ov?duši. 

obj.t. popi s bet DPH S DPH 

8856724 FFP2, ,120 202.48 245,-
balení 5ks, EN 149 

respirátory FFP2, sada Sks, 
tvarované 

'l:xtol' 

FFP2·ochrana proti pevným částicím. vodním 
a kapalným aerosolúm do 10-násobku NPK (nejvyšší 
přípustná koncentrace) l átek v ovzduší. 

obi:t_ popis be.z DPH S DPH 

8856723 FFP2, u20 t73,55 210,-
balení 5ks, EN 149 

respirátory FFP1, sada Sks, 
tvarované 

• 

FFPl•ochrana proti pevným částicím. vodním 
a kapalným aerosolúm do 4-násobku NPK (nejvyšší 
přípustna koncentrace) látek v ovzdušf. 

obj.t, popis bez DPH S DPH 

8856714 FFP1, u20 133,06 161,-
balení 5ks, EN 149 

~ šky hygienické jednorázové, 
g balení 50ks 

obj .č. 

9723 
POE!_ÍS 

-

bez DPH 

s11o e 94.21 

SOPH 

114 -
' 



li hořák MINI s piezo zapalovačem lil a předehřevem plynu na kartuše 
s EU závitem 7/16" 

Max. 
1300°C 

PIEZO 
~ 

START 

EUl/16" 

® 
piezo elektrick6 zapalování pro 
oka mži 1, zapálení plamene po 
s tisknutí tlačítka 

ventil s jemnou 
regulací pro přesné 
nastavení plamene 

standardní EU závit 
7/16" pro kartuše 
s propanbutanovou 
náplní a max . teplotou 
hořícího plemene 
1300°C 

Hlavní výhodou je funkce předehřevu plynu a tím možnost 
práce (cca po 2minutách zahřátí) v jakékoliv poloze. Nedochtizí 
tak k nežádoucímu vyšlehávinf, kdy vlivem pohybu láhve nejsou 
stoiky propanu a butanu optimálně smíseny se vzduchem 
a poté co se dos.tanou z trysky částečně vt zkapalněné formě 
způsobují nestabilitu a vyšleháváni plamene. 
obi t. popis bez DPH S DPH 

8848107 pro plynové kar tuše 3/S 221.21 275,-
s propan-butanovou náplní splňující 

normu EN417 s EU závitem 7/16", výkon 

1, 1 kWh, spotřeba 93g/h 

hořák s piezo zapalováním na 
kartuše s EU závitem 7/16" 

Max. 
1200°c 

piezoelektrické zapalování pro 
okamžité zapálení plam ene po stisknuti 
tlačítka, max. teplota 1200°C 

ventil s jemnou 
regul aci pro pfesn6 
nastavení plamene 

s tandardní EU závit 
7/llJ pro kartuše 
s propanbutanovou 
náplní 

PIEZO 
~ 

START 
107/16" 

~ 
obj.č. popis bez DPH S DPH 

8848100 pro plynové kartuše 3/10 314.0S 380,-
s propan -butanovou náplní splňující 

normu EN417 s EU závitem 7/16", výkon 

1,7kWh, spotřeba 123g/ h I hadice plynová 

ob.i:b.._ 

8848120 

popis 

určena pro 
propan•butan . 
MPS, NG 
a metan 

b-tzDPH 

3m, 3110 

závi t G3/8-L x G3/8" L 

SOPH 

280,-

v , 

HORAKY 

hořák s piezo zapalováním na 
propichovací kartuše 

piezoelektrické zapalování pro 
okamfité zapálení plame ne po 
stisknuti tlačítka, max. teplota 1200°C 

ventil s jemnou 
regulacf pro přesné 
nastavení plamene 

standa rdní 
propichovací 
kartuše (bez závitu) 
s propan •butanovou 
náplní 

Max. I PIEZO I 
1200°c ~ 

obj.!. 

8848105 

START 

po.9ls bu DPH S DPH 

na pr opichovací , &11~ 446.28 540,-
plynové kartuše (bez závitu) s propan

butanovou náplní splňující normu EN 

417,~ kon !.,7kWh,~potřeba 123.9/.b, 

kovový držák kartuší I hořák nahřívací na PROPAN-BUTAN 

obj,C. 

8848110 

8848112 

max. výkon 52kW, 
max. spotřeba 
371 Sg/h, závit na 
hadici: G3/8"L, 
regulace plamene, 
max. teplota 1200°C. 
max. použitelný 
tlak plynu: 4bar, 
optimální pracovní 
tlak plynu 1-3bar 

popi, bet DPH 

průměr 60mm, 3110 2eo.tt 

délka 760mm, včetně rukoj eti , CE 

SOPH 

340 -• 

průměr 60mm, 3110 n2.31 390,--~ 
délka 1115mm, včetně rukojeti , CE 

STRANA 357 



, v, 
DROBNE ZBOZI 

I zámek visací voděodo lný 
li gumové těsněni proti proniknutí 

vody do vnitřní části zámku 

závěsné oko zámku 
z kvalitní tvrzené oceli 

p lastový 
kryt chránící 
mosaznou 
cylindrickou 
vložku 

potažené plastem 

tělo z vrstvených 
pozinkovaných 
ocelových plátu 
potažen, plastem 
pro maximilni 
odolnost proti vodě 
a vlhkos ti 

Uzamykatelný bez pou!iU klíče zacvaknutím. 
obj,č, popis be;a: DPH 

8857530 30mm, 4 klíče 11/36• 65.29 

SDPH 

79 -• 
8857540 40mm, 4 klíče 11/36. 86,111 105,-
8857550 50mm, 4 klíče 612&e 114.88 139,-

- zámky visací sjednocené na 1 klíč 

Uzamykatelný bez použiti klíče zacvaknutím. 
obJ.t. popis bez DPH 

93101 sada 3 ks 38mm, 6/24• 163,6-4 

6 klíčů, jedním klíčem lze otevřít 

kterýkoli zámek v sadě 

STRANA 358 

..,, 
" 

SDPH 

198,-

zámek visací voděodolný, 
prodloužený 

závěsné oko 
zámku z kvalitni 
tvrzené oceli 
potažen, plastem 

lilo z vrstvených 
pozinkovaných 
ocelových 
plátů potažené 
plastem pro 
maximální 
odolnost proti 
vodi a vlhkosti 

plastový 
kryt chránící 
mosaznou 
cylindrickou 
vložku 

gumové těsnění 
pro ti proniknutí 
vody do vnitřní 
část i zámku 

Uzamykatelný bez použití klíče zacvaknutím. 
obj.é. popis bez DPH 

8857640 40mm, 4 klíče 6/24 • 119,83 

8857665 65mm, 4 klíče I zámek visací litinový 

mosazná cylindr ická 
vložka závěsné oko 

z kvalitní 
tvrzené oceli 

tělo zámku zkvalitni 

S DPH 

145 -• 
245,-

litiny s vnitřní ~~w,r 
zinkovou povrchovou J.O 
úpravou zvyšující fi •1 
odolnost proti korozi ~ [J32 

~ ~l!"rl 

Uzamykatelný bez použiti klfčt zacvaknutím. ~ 
obj,č, ~pis bez DPH S DPH 

93125 25mm, 3 klíče w12oe 32.23 39,-
93132 32mm, 3 klíče 36/120 . 38.84 47,-

93138 38mm, 3 klíče w12oe 46,28 56,-
93145 45mm, 3 klíče 2'/120 . 60,33 73,-
93152 52mm, 3 klíče 26/60 . 78,51 95,-
93163 63mm, 3 klíče 2,/36 . 98,35 119,-

I zámek visací, voděodolný 

vyvýšené tělo zámku z části zakrývá 
závěsné oko a zvyšuje tak ochranu 
proti přeštípnutí a přepilováni 

plastový kryt chrán1 
vnitřnfkovové 
části proti vodě 
a nečistotám, zá mek 
je ta k vhodný do 
venkovniho prostředí 

závěsné oko z kvalitní 
tvrzené oceli 

cylindrická vložka 
z mosazi a pozinkované 
vnitřní kovové čisti 
zvyšuj1 odolnost zámku 

obj.I. 

8857750 
popis 

50mm, 4 klíče 
bez DPH 

6/24 . 219,01 

SDPH 

265,-
8857760 60mm, 4 klíče 295 -• 

zámek vi sací lit inový, prodloužený 

mosazná cylindrická 
vložka 

závisn6 oko 
z kvalitní 
tvrzené oc eli 

tělo zámku z kvalitní 
litiny s vnitřní 
zinkovou povrchovou 
úpravou zvyšující 
odolnost proti korozi 

Uzamykatelný bez použiti klíče zacvaknutím, 
obj.č. popis bez DPH 

93245 45mm, 3 klíče 26/60 • 73,55 

93252 52mm, 3 klíče 26/60 • 95,04 

",)5t9.'" 

~i 
l ~ 

SDPH 

89,-
115,-



I zámek visací kovový 

závěsné oko 
z tvrzené oceli 

' • . 

IJ~ 
ob~č. eopis bez DPH S DPH 

8857413 30mm. 4klíče 2,1120 • 42.98 52,-
8857414 40mm, 4ktíče 1V60 • 61,98 75-• 
8857415 50mm, 4klíče 1v,9e 73.55 89,-
8857416 60mm, 4klíče 612•• to,91 110 -• 

zámek kombinačn í TSA 
s trojmístným kódem 

: ii" • li I ~ ~ 
w•k&lt4t 1~ I 

~.č. popis bez DPH S DPH 

8857301 61x32x tl.14mm, 101,oo e 136.36 165,-

tloušťka závěsného oka 3,5mm, možnost 

změny číselného kódu, 1000 kombinací 

zámek kombinačn í s trojmíst. 
kódem 

obj.č. 

78110 
popis bez DPH S DPH --== 
21,5x60mm, 1V60 e 37,19 45,
tloušťka závěsného oka 3,5mm, možnost 

změny číselného kódu, 1000 kombinací 

I zámek visací kovový 

matová-niklová 

'li povrchová úprava . ,. 

·~1 
obj.č. p~is bez DPH 

8857403 30mm. 3klíče 2o1112o e 37,19 

8857404 40mm, 3klíče 1v12 e 52,07 

8857405 50mm, 3klíče ,vn• 65.29 

8857406 60mm, 3klíče ,vn• 80.99 

- zámek visací litinový barevný 

Uzamykatelný' bez použiti kliče zacvaknullm. 
obj.t. popis ~z DPH 

77021 38mm, 3 klíče 2,1o e 61,98 

zámek kombinační s t rojmíst. 
kódem 

mix barev: zeleni. 
modrá, stříbrná 

Není možné volit barvu zámku. 
obj.l. popis bu DPH 

78112 26x55mm, tloušťka 101so e 86,78 

SDPH 

45,-
63,-
79,-
98 -• 

,. 

SOPH 

75,-

SOPH 

105,-

závěsného oka 3,5mm, možnost změny 

číseln ého kódu, 1000 kombinací 

I V I 
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I zámek visací kovový 

závěsné oko 
z tvrzené oceli 

chromová povrchová 
óprava s plastovým 
pláitěm 

Uzamykatelný bez použití kliče zacvaknutím. 
obj.L eoeis bu DPH 

8857462 20mm, 3klíče <812,oe 33.84 

8857463 30mm, 3klíče 24/120. 47.11 

8857464 40mm, 3klíče 2<1120• 57,02 

8857465 50mm, 3klíče 12/60. 86.78 

8857466 60mm, 3klíče 6/36. 111,57 

zámek visací litinový barevný 

mix barev: zelená, 
modrá, stříbrná, 
červená 

Uzamykatelný bez použití kliče zacvaknutím . 
Není možné volit barvu zámku. 
obj ,č . _ popis bez DPH 

77005 25mm. 3 klíče 48/120. 19,01 

77010 32mm, 3 klíče ,8/120• 2S.62 

77020 38mm, 3 klíče &8/120. 31.40 

77030 50mm, 3 klíče 36/120. 46.28 

77040 63mm. 3 klíče 2,1/60. 74,38 

zámek kombinačn í s trojmíst. 
kódem 

SDPH 

41,-
57,-

69 -• 
105 -• 
135,-

S OPH 

23,-

31 -• 
38 -• 
56,-

90,-

obj.i. popis boz DPH S DPH 

78115 délka lanka 101soe 19,s1 95,-
150mm, průměr 3mm, možnost změny 

číselného kódu, 1000 kombinací 

STRANA359 
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popruh na zavazadla TSA 
s trojmístným kódem 

Jl!D :~ fj zámek na kolo - lanko 

11'1 e 
I vložka cylindrická 

w•t!!itl 

~ '-"''''-----"po~p='•'----------"b•=•.:cD'-'PH"--"S.:cDP=H 
8857312 2mx5cm, sno 198,35 240,-

nastavitelná délka dle obvodu 
zabezpečeného zavazadla max.2m 

I zámek na kolo-lanko, kódové 
g zamykání 

spir61ov6 lanko 
z kvalitní oceli 

plastový 
držák na 
rám kola 

/ 

ochranný 
plášllanka 
z odolného 
nylonu 

kódové zamykání 
s možností 
změny číselného 
kódu - 100 000 
možnosl1 

tvarová paměť 
lanka . vždy 
se vráti do 
spirálové 
polohy a Um 
usnadhuje 
přepravu 

oij.č. popis bez DPH 

8857824 12x1200mm, držák s12oe 142,98 
SOPH 

173,-
na rám, možnost změny číselného kódu 

zámek na kolo-lanko, kódové 
zamykání 

obj.<:. popis bez DPH 

8857822 1 Ox650mm, 5120• 13t23 
možnost změny číselného kódu, 
10 000 možností 

STRANA 360 

S DPH 

160 -• 

obj,č. eEPil bez DPH 
8857814 8x1000mm, 2 klíče, snoe 9s.o, 

plastový držá k na rám 

I zámek na kolo - lanko 

SDPH 

115 -• 

~ 

obj.C. 

77730 
popis 

6x1000mm, 2 klíče, S/30e 

plastový držák na rám 

bH:OPH 

&1.98 

SDPH 

75 -• 

_7_7_7_50 __ 6_x_l 5_0_0_m_m-'''-2_k_lí_č_,e,'-'S/30-'•'---71>"'-,2s __ 85_,,_
plastový držák na rám I zámek na kolo - lanko 

- -.í..:... 

J 

Profil klíče X14 
~•=bj.=•·--~e<=•=pi~• __ bez DPH S DPH 

9401 65mm (30+35mm), 12160• 1'8.76 180,-
3 klíče, mosazné po niklované tělo i klíče I vložka cylindrická 

Prolil klíče X14 
obj .č. 

9404 
popis bez DPH 

65mml30+35mm). 10160• 90.91 
3 klíče, hliníkové tělo s mosaznou 
povrchovou úpravou, mosazné 
poniklované klíče 

visačky ke klíčům, sada 12ks 

SDPH 

110 -• 

li! 

obj.t. 

9395 
popis 
600mm, 2 klíče 

bu: DPH S DPH -=•b,!'j.-=•·~ - --"'poccpcci• _______ --=cb•cc• .=.DP'-'H'-__,,,S ':'DP.ccH 
6f.l6 e s2.01 63,- 9398 301120• 19.01 23,-



schránka na peníze přenosná 

mince 

~•~bj~,č·~-~e~•p~·•~- bez DPH SDPH 

99008 125x95x55mm, 5/'lO 181.82 220,-
2 klíče, plastový pořadač na mince 

schr ánka na peníze přenosná 

obj.<:. popis bez DPH SOPH 

99010 152x118x80mm, S120 e 223,1, 270 -• 
2 klíče, plastový pořadač na mince 

schránka na peníze přenosná 

obJ,t. popis bez DPH SOPH 

99011 200x160x90mm. 4/16 256.20 310,-
2 klíče, plastový pořadač na mince 

I schránka bezpečnostní - knížka 

vnitřní kovová 
uzamykatelná 
schránka pro 
bezpečn6 ulož:enf 
cenných předmětů 

výběr ze 
tří různých barvy se mohou 
velikos tí pro lišit, v závislosti na 
rúzné potřeby momentální šarfi 
pou žiti určené výrobcem 

- schránka na peníze přenosná 

obj.t. 

99012 
popis ti.z DPH 

250x180x90mm, "16 342.98 

2 klíče, plastový pořadač na mince 

SOPH 

415,-

99013 300x240x90mm, "16 429,75 520,-
2 klíče, plastový pořadač na mince 

I schránka na klíče 

obj.č. ~~ bez DPH SOPH 

99020 200x160x80mm, 4/16 231.'0 280,-
pro 20 klíču 

99021 250x180x80mm, 4/12 314,05 380,-

ero 48 klíč u 
99023 300x240x80mm, 4/16 '38,02 530,-

pro 93 klíču 

obj.t. 

99016 

99025 

99026 
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_ popts 

180x115x54mm, 6/18 

2 klíče 
245x155x55mm, 6/18 

2 klíče 
265x205x65mm, 6/18 

2 klíče 

vnější obal 
imitující 
knihu snižuje 
možnost 
nalezení 
s chránky 
nepovolanou 
osobou 

btz DPH SOPH 

243,80 295,-

289.26 350,-

355.37 430,-

sejf s elektron. kódovým zabezp. 

obj.č. 

99030 
_popis 

350x250x250mm. 
hmotnost 10kg 

btz DPH S DPH 

'l/3. 1479,34 1 790,-

I Nářadí na kolo, sada 30ks 

• 

obj ,č. _ eopi1 bez DPH S DPH 

6569 šroubovák(-) 5mm, 6/36 139,67 169,-
PH1, imbusy 2-2,5-3-4-5-6mm, L-imbus 
4mm nástrčný klič 8mm, očkové klíče 
9-10-12-13-lSmm, montážní páky 2ks, 

____ v_e_n_t_ilk_o_v_é gumičky 2ks, záplaty'---'-'9kc.:s:___ 
(3 velikosti). brusný plíšek, lepid lo, 
nylonové pouzdro 

STRANA 361 
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• vozík na nářad í 

I pouzdro na aku vrtačku kožené 

• 

[] 
popis b♦Z DPH S DPH 

423 na o asek, 3110 347.11 420,-

s pojistným řemínkem a třemi úchyty 

pro hroty/šroubováky 

STRANA 362 

• pouzdro na aku vrtačku nylonové 

■ obj.f. 

8858003 
po~s bez DPH S DPH 

na o~asek, 3/IO 272.73 330,-

s pojistným řemínkem a třemi úchyty 

pro hroty/šroubováky 

~- kovová pracovní deska je krytá vrstvou 
odolné EVA pěny o tlouš(ce 10mm, 
v připadě poškozeni ji lze vyměnit 

--- centratnr zamykání 
záisuvek s dvěma klíči 

povrch vozíku 

~------ chráněn vypalovanou 
práškovou barvou 

pěnová podložka 
uvnilř každé 
zásuvky zabraňuje 
pohybu náfadl 
během manipulace 
s vozíkem 

zásuvky jsou uloženy v kvalitních 
kuličkových pojezdech 
umožňujících jejich snad n6 a plné 
vysunutí, lze otevřít více zásuvek 
najednou 

dvě pevná a dvě 
otoč:ni kolečka 
s brzdou umofňují 
snadnou manipulaci 
s vozíkem 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

8856050 rozměr vozíku 21ae 8669.4210 490,-

680x460x1020mm, 7 zásuvek, celková 

nosnost 250kg, max. nostnost malé 

zásuvky 35kg, velké 45kg, vnitřní rozměr 

zásuvek: malá 568x398x75mm, velká 

568x398x154mm, hmotnost vozíku 54kg 

kapsa na svinovací metr kožená 

' 

[] 
obj.l. popis bHDPH SDPH 

427 na opasek 5/25. 100,00 121 -
' 



I pás na nářadí 

■ 
• pás na nářadí 

obj.é:. 

8858000 
popis bez DPH SOPH 

7 kapes, 3/10 347,11 420,-
(2 velké, 3 střední, 2 malé). držák 
na kladivo, úchyty pro tužku nebo 
šroubovák, materiál nylon spojený 
extra silnými nýty, opasek s plastovou 
rychloupínací přezkou 

~.c., popis bez DPH SOPH 

240,-8858001 3 kapsy, 5120 198.35 

■ 
• pás na nářadí kožený 

obj.č. 

420 

a 
pás na nářadí kožený 

obj.I. 

421 

a 

(1 velká, 1 st řed ní, 1 malá). držák 
na kladivo, úchyty pro tužku nebo 
šroubovák, materiál nylon spojený 
extra silnými nýty, opasek s plastovou 
rychloupínací přezkou 

popis bez DPH S DPH 

9 kapes, 5110 ,04,96 490,-
(2velké, 3 střední, 4 malé), držák na 
kladivo, poutko na klíče, kapsa na svinovací 
metr, úchyty pro tužku nebo šroubovák 

s přehybem 
k prostrčení opasku 

popis boz DPH S DPH 

3 kapsy, 5120 271.73 330,-
(1 velká, 1 střední, 1 malá], držák na 
klad ivo, úchyty pro tužku nebo šroubovák 

I V I 
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I pás na nářadí kožený 

a 
obj.č. 

417 
popis bt:z DPH S DPH 

6 kapes, 1Q/20 210.1• 255,-
(2velké, 2 středn í, 2 malé] , 2 po utka, 
háček na svinovací metr, úchyty pro 
tužku nebo šroubovák I pás na nářadí kožený 

obj.lo popis bez DPH S DPH 

418 3 kapsy, S120e 202,48 245,-

a (velká, střední, malá), 1 poutko, úchyty 
pro tuž ku nebo šroubovák 

• opasek nylonový černý 

■ 
~.č. popis bez DPH 

8858009 š.5cm x d.122cm, 1Qlsoe 53,72 

plast. přezka 

I opasek kožený černý 

obj.l. popis bez DPH 

a 8858039 š.4,Scm x d.122cm, 5120 • 239,67 

kovová přezka, kůže 

STRANA 363 

S DPH 

65,-

SOPH 

290,-
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taška na nářad í s kovovou rukojetí 

li 

31 kape$ pro 
přehledné 
uspořádáni nářadí 

kva litní nylonový 
materiál 

obj.č. 

8858022 
popis 

49x23x28cm, 

31 kapes, nylon 

taška na nářad í na kolečkách 

odolná pla,tová 
kolečka pro snadní 
přejlždinl s taškou 
po z&mi 

výsuvná rukojeť 

kovová rukojeť 
s madle m z odoln6 
měkčené pěny 

vyztu žená dno tašky 

bez DPH SDPH 

4/8 . 528,93 640-, 

29 kapes pro 
přehledné 
uspořádání nářadí. 
vnitřní Cást je 
uzavíratelná na zip 

kvalitní nylonový 
materiál 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

li 8858024 51x29x36cm, 3/6 • 545.45 660 ----------'---- ---''-
29 kapes, nylon I kufr na nářad í kovový 

obj.č. popis bez DPH SDPH 

81843 400x200x195mm, 4/8 574,38 695 ,-
5 při hrádek 

STRANA 364 

I kufřík na nářad í 

I kufřík na nářadí 

obj.č. 

9700 

9703 

I kufr na nářadí 15" ERGO 

obj.č. 

78812 

I kufr na nářadí 19,5" ERGO 

obj.č. 

78813 

popis 

450x330x150mm, 
bez DPH S DPH 

v,. 1033,06 1 250,-
šedohnědá barva, p řepážky uvnitř kufru 

lze přenastavit nebo úplně vyndat, 

látkový panel se 17 kapsami na nářadí 

usnadň uje organizaci nářadí v kufr u 

popis SOPH 

460x330x150mm, v,. 702,48 850 -
' 

stříbrná bar va 

popis bez DPH S DPH 

385x190x170mm 5/20 . 139,67 169,-

popis bez DPH S DPH 

480x260x225mm 5/20 . 219.01 265 -
' 



- kufr na nářad í CARBO, S velikost 

kovové přezky 

obj .č. ~pis 

velmi odolný čirý 
polyka rbonátový 
organizer 

bez DPH S DPH 

8856080 462x256x242mm 3/6. 528,93 640,-

I V I 
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I box plastový, S velikost 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

8856070 443x310x128mm, 3/6• 586.78 710,-
vnitř.rozměr 427x292x95mm, možnost 

pevného spojení více boxů dohromady 
pomocí posuvných zámku, box velikosti 

L umožňuje přimontování koleček, 

kufr na nářadí CARBO, M velikost 
velmi odolný čirý --
polykarbonátový -

díky kterým je mobi lní, což ·e výhodou 

zejména v okamžiku spojení více boxů 
organ izer 

kovové přezky 

obj.l. pop;, bez DPH SOPH 

8856081 547x271x278mm 3/6 . 603,31 730,-

kufr na nářadí CARBO, L velikost 

kovové přezky 

I kuf r na nářad í HD 

~1 

velmi odolný čirý 
polykarbonátový 
organ izer 

~.č, popis bai DPH S DPH 

8856082 595x289x328mm 3/6 • m.21 880,-

obj .č, e!e!!_ bez DPH 

8856083 450x350x450mm, 3/6 • 121.21 

AL rukojeť, kov.přezky 

SOPH 

880,-

I zámek náhradní pro boxy plastové 

obj.t. popis bu DPH SOPH 

8856079 pro všechny •. , .. • 19.83 24,-

velikosti boxů S, M a L 

I box plastový, M velikost 

obj .č. popi5 bez DPH S DPH 

8856071 443x310x151mm, 3/6• 619.83 750,-
vnitř. rozměr 427x292x118mm,možnost 

pevného spojení více boxů dohromady 

pomocí posuvných zámků, box velikosti 
L umožňuje přimontování koleček, 

díky kterým je mobilní, což je výhodou 
zejména v okamžiku spojení více boxů 

- box plastový, L velikost 

obj.t. popis bez DPH S DPH 

8856072 443x310x248mm, 3/6• 022.31 995,-
vnitř. rozměr 423x292x215,možnost 

pevného spojení více boxu dohromady 

pomocí posuvných zámku, box velikosti 

L umožňuje přimontování koleček, 
díky kterým je mobilní, což je výhodou 

zejména v okamžiku spojení více boxů 

ko lečka pro box velikost L, 4 kusy 

obj.C'. popis bez DPH S DPH 

8856076 2otočná kolečka .. , .. . 314.os 380,-

s brzdou a 2 bez brzdy, průměr 50mm, 
šířka 25mm, rozměr kovové základny 

70x52mm, výška 70mm, nosnost 75kg, 

kolečka lze připevnit do boxu 

(pouze vel. LI díky tomu je box mobilní, 

což je výhodou zejména při spojení více 
boxů dohromady 

přepážky do boxu veli kostí M/L, sada 6ks 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

8856075 umožňuj í rozdělení .. / .. e 95,0< 115,
vnitřního prostoru boxu na více částí, 
obsah balení 2ks-292x90mm, 

2ks-190x 90mm, 2ks-118x88mm 

STRANA 365 
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I organizér, 8 přihrádek 

obj,=c.č•c__ 

78851 

obj.č. 

78852 

I organizér, 19 př ihrádek 

obj.č. 

78853 

p~ 

190x155x37mm 

popis 
250x200x44mm 

bez OP-"-H'---'S""O"'P"'-H 
51,24 62 -

' 

bezOPH SOPH 

popis bez DPH S DPH 

368x271x67mm, S12o e 177.69 215,-

s měnitelnou velikostí při hrádek 

vruty do dřeva 9 rozměrů, sada 310ks 

obj.i. 

1440 

STRANA 366 

popis bez DPH SOPH 

60ks-3,0x12mm, 6m 144.63 175,-
50ks-3,0x16mm, 40ks-3,0x20mm, 

50ks-3,5x20mm, 40ks-3,5x30mm, 

25ks-4,0x30mm, 20ks-4,0x40mm, 15ks-

5,0x50mm, 10ks-5 ,0x60mm 

vruty do dřeva 12 rozměrů, sada 2000ks 

obj.č. 

1441 

praktický organizér 
s měnitelnou 
velikostí přihrádek 

popis bez DPH S DPH 

350ks-3,0x16mm, 'J/6 586.78 710,-

280ks-3,0x20mm, 220ks-3,0x25mm, 

250ks-3,5x20mm, 240ks-3,5x25mm, 

180ks-3,5x30mm, 280ks-4,0x16mm, 

80ks-4,0x30mm, 40ks-4,0x40mm, 

30ks-4,0x50mm, 25ks-5,0x50mm, 25ks-

5,0x60mm 

vruty s hmoždinkami 4 rozměry, sada 170ks 

obj.I. 

1445 
P-oe!.L bez DPH S DPH 

vruty PZ 85ks: 512oe 147.tl 179,-

40ks-3,5x30mm, 25ks-4x40mm, 12ks-
5x50mm, 8ks-6x60mm. Hmoždinky: 

85ks: 40ks-5x25mm, 25ks-6x30mm, 

12ks-8x40mm, 8ks-10x50mm 

háčky plastové univerzální 3 rozměry, sada 16ks 

použit1 do betonu. 
panelů, omítky, 
uma ka rtu, dřeva 
a jim podobným 
materiálům 

g organizér na klíče 

lehké hlinlkové lilo 
(viha 26g, dilka 8,5cm), 
dod ivino vfetně 
vymezovacích podložek, 
díky kterým si lze 
organizér upravit na 
požadovaný počet klíčů 

• • 

obí&,_ 

1451 

I 

\ .... 

"' 
popis bez DPH S DPH 

16ks, složení: 10160• 53,72 65,-
8ks-22mm, 5ks-30mm, 3ks-40mm 

součásti je karabinka 
a otvírák na láhve 

obj.l. popis bez DPH SOPH 

8857000 až pro 8 klíčů 10/50 . 103,31 125,-
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Modulové organizéry 
. - -- • • • • 

. .; Pi--: i-i j 
I \ ~ ] r. ~ C 

,· ·- . - -.--.--
.~ .. l~N1 
. ' - . :i I d;,,, / 1;, .I · ~ . t'J ... 

. ',. ,· ~ : 
.. -

příprava spojování kotvení 

.~tf 
štítek 

~ -~ jednotlivé 
vrut - .. moduly -

sesnadno~ 
(4,2x25) 

ffe... . - součástí "1. 

nádobky 
• ·• -✓i: propOJUJI ( . • jsou 

samolepicí pomocí ~ " "" 
plastových _ ~ oboustranná m - . pop1sovac1 
spojek ·- --:1 páska štítky 

organizér modulový přenosný BASIC 
vyrobeno z PP 
plastu odolného 
vúči mechanickému 
poškozeni, olejGm 
a rozpouštiidrnm 

popis obs ahu 
organizéru pomocí 
nalepovacího ititku 

Přenosný orga nizé r pro samos tatné použití ne bo jako 
doplněk k závěsným organizérům . Jednotlivé ná doby 
lze z přenosného organizéru snadno vyjmoul a vložit do 
závěsného organiz:ér u, Rychl e a snadno se tak připraví 
složeni přenosného organizéru z části. 
~.t:. popis bez DPH 

78900 8x200ml, PP 

organizér modulový přenosný 
BASIC/LONG 

SOPH 

325,-

organizér modulový přenosný BASIC 

Přenosný orga niz ér pro s amostatné použití nebo ja ko 
doplněk k závěsným organizérům. Jednotlivé nádoby 
lze z přenosného organizéru snadno vyjmout a vložit do 
závěsného organizéru. Rychle a snadno se tak připraví 
s loženi přenosného organizěru z částí. 
obj.t. popis SOPH 

78904 16x200ml, PP :l/12 . ,21,49 510,-

organizér modulový přenosný LONG 

~•c,• loc•~c..· ~---<P.c,•P'cc·•c.._ _______ -'b"•"-z "-OP'-H"'--'S'-D"P-"'H ~•cc•loc•fc.. ~--'p"'op"i'-s ---------'be=•=-0'-PH"'--'S'-D" P-"'H 
78924 8x200ml + 8x470ml 3112e 537.19 650,- 78934 470ml, PP 20/so e 53.72 65,-

organizér modulový přenosný BASIC 

Přenosný orga nizé r pro s amos ta tné použití nebo jako 
doplněk k závěsným organizérům. J ednotlivé nádoby 
lze z přenosného organizéru snadno vyjmout a vložit do 
závěsného organizéru. Rychle a snadno se tak připravi 
s ložení přenosného organizéru z částí. 
obj.C. popis O..OPH SDPH 

78908 24x200ml, PP :l/12e 5S3.72 670 -
' 

organizér modul. závěsný BASIC 

obj.i:. popis MzDPH SDPH 

78912 200ml 20/soe 30.58 37,-
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- přísavka pistolová plastová 

přísavná Čá$1 je 
vyrobena z pryže 
odolně vůči olejům 

přísavka dvoudílná kovová 

vysoká nosnost 
100kg v horizontální 
poloze, 80kg ve 
vertikálni poloze 

přísavka jednodílná kovová 
kons trukce z kvalitní 
h liníkové s litiny 

~--◄ vysoká 
nosnost 50kg 
v horizontillni 
poloze, 40kg ve 
vertikální poloze 

pro přenášení a manipulaci s čistými. suchými 
a neporézními materiály: dlaždice. mramor, žula , 
sklo, kovy, plasty, linoleum, s klolaminát apod. 

obj,č. popis bez DPH SOPH 

8863100 0 118mm, nosnost 3/10 164,46 199,-
max. 50kg I pinzety nerez, sada 4ks 

odolné proti 
kyselináim a korozi 

obj ,t. 

8859100 
popil ba DPH 

jehlová (126mm], 3110 164.46 

plochá (118mm], křížová s oblým 

SDPH 

199 · • 

koncem - otevírá se tlakem (126mm], 

zahnutá se špičkou (113mml 

STRANA 368 

obj.t. 

8863105 
popis 

0 70mm, 

nosnost8kg 

5120 

bez DPH 

227,27 

S DPH 

275,-

konstrukce z kvalilni 
hliníkové s litiny 

li 
obj.~. 

8863102 

vhodné pro manipula ci 
s tabulemi skla nebo s jinými 
materiály s hladkou plochou 

popis bH DPH 

0 118mm, nosnost 3/12 11 351.24 

max. 100kg 

SDPH 

425 -• 

přísavka jednodílná plastová 
nosnost 
max. 40kg 
v horizontillní 
poloze, 25kg 
ve vertikální 
poloze 

přlsavný mechanismus umo!ňuje připojit rukojeť 
na m1sta, kde ji potřebujete a tímto š.etf1 vale zAda 
a snifuje moi:nost poranění prstU o ostré hrany 

~.č. 

500145 
popis bez DPH S DPH 

prúměr 118mm, st.10 • 105,79 128,-
konstrukce z ABS plastu I pinzeta s LED světlem 

obj.I. popt , bez DPH SDPH 

9696 délka 95mm, 6136 . 53,?l 65 · • 
šířka čelistí 4mm, LEO světlo, napájení 

bater ie3x1,5V typ LR41, nerez 

obj .č. 

8863025 
popis bez DPH S DPH 

850mm, 4009, f/24 210.1• 255,-
možnost volby koncovek čelistí mezi 

drážkovanými plastovými nebo měkčími 

pryžovými, pomocí otáčení v podélné 

ose lze voli t šířku rozevření čelistí I sada teleskopická 4dílná 

obj.t. popis bez DPH SDPH 

8863010 max. délka rukoj eti 5120 177,69 215,-
675mm, zrcátka o prúměru 30mm 

a 50mm, magnet 

magnet s teleskopickou rukojetí 

obj .č. 

543 
popis 

135-600mm 5/25 . 

bez.DPH 

7$,51 

SDPH 

95,-

- držák „třetí ruka" s lupou 

obj.t. 

9140 

llllill 
b,j 

popis bez DPH SDPH 

průměr lupy 60mm, f/36 • 101.65 123,-

zvětšení lupy 8x 



kolečka otočná s PVC obručí, 
sada 2ks 

kolečko obsahuje 
ložiska 

li 
obič. popis bez DPH S DPH 

8856011 prúměr 40mm, 10/75 • 73,55 89,-
šířka 21mm, nosnost max. 30kg/1ks, 

výška včetně základny 60mm, 

rozměr základny 60x43mm, 

rozteč děr 48x31mm fprúměr ómml 

kolečka pevná s PVC obručí, sada 
2ks 

ut•tUiFf1 

kolečko obsahuje 
ložiska 

=~=•t~· __ poels btzOPH 
8856012 prúměr 40mm, 111'75 • s1.02 

S DPH 

69-• 
šířka 21mm, nosnost max. 30kg/1ks, 

výška včetně základny 60mm, 

rozměr základny ó0x43mm, 

rozteč děr 48x31mm (průměr ómml 

kolečka otočná s PVC obručí 
a brzdou, sada 2ks 

ut•tU!®' 

kolečko obsahuje 
ložiska 

ooic. popis bez DPH S DPH 

8856013 průměr 40mm, 10/6oe 86.78 105,-
šířka 21mm, nosnost max. 30kg/1ks, 

výška včetně základny 60mm, 

rozměr základny ó0x43mm, 

rozteč děr 48x31mm ! průměr 6mml 

kolečka otočná s obručí ze šedé 
pryže, sada 2ks 

št. popis bez OPH S DPH 

8856023 prúměr 50mm, 111'1o e 1a.s1 95,-
šířka 16mm, nosnost max. 27kg/1ks, 

výška včetně základny 72mm, 

rozměr základny 50x50mm, 

rozteč děr 36x36mm (průměr 6,2mml 

kolečka pevná s obručí ze šedé 
pryže, sada 2ks 

obj .č, popis bez DPH S DPH 

8856024 průměr 50mm, 10/1oe 65,29 79,-
šířka 16mm, nosnost max. 27kg/1ks, 

výška včetně základny 72mm, 

rozměr základny 65x50mm, 

rozteč děr 45x33mm (průměr 6,2mml 

kolečka otočná s obručí ze šedé 
pryže a brzdou, sada 2ks 

obj.t. popis btz DPH S DPH 

8856025 průměr 50mm, 1tl'soe 95.M 115,-
šířka 16mm, nosnost max. 27kg/1ks, 

výška včetně základny 72mm, 

rozměr základny 50x50mm, 

rozteč děr 3óx36mm (průměr ó,2mml 

kolečka otočná s PU obručí, 
sada 2ks 

obj.č. popis bez DPH 

8856035 průměr 50mm 1tl'5oe 61,98 

s čepem, nosnost max. 25kg/1ks, 

čep 11x22mm, 

celková výška fs čepem! 83mm 

kolečka otočná z tvrdé pryže, 
sada 2ks 

obj .č, 

956011 
popis b9z DPH 

průměr 40mm, 10,soe ,o.so 
tvrdost 78°ShoreA, šířka 17mm, 

nosnost max. 20kg/1ks, 

výška včetně základny 50mm, 

rozměr základny 45x38mm, 

rozteč děr 35x2ómm (průměr 4mml 

SOPH 

75,-

SOPH 

49-• 

I V I 
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kolečka pevná z tvrdé pryže, 
sada 2ks 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

956012 průměr 40mm, 1tl'soe 37,19 45,

tvr dost 78°S hore A, šířka 17mm, 

nosnost max. 20kg/1ks, výška včetně 

základny 50mm, rozměr základny 

46x25mm, rozteč děr 35x15mm 

(prúměr 4mml 

kolečka otočná z tvrdé pryže 
s brzdou, sada 2ks 

Ui•t«ttl 
obj,C.. popis bet DPH S DPH 

956013 průměr 40mm, 10/soe ,s.•5 55,
tvrdost 78°Shore A, šířka 17mm, 

nosnost max. 20kg/1ks, výška včetně 

základny 50mm,rozměr základny 

45x38mm, rozteč děr 35x26mm 

(průměr 4mml 

kolečka otočná nylonová, sada 2ks 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

956036 průměr 40mm 1Q/soe 37.19 45,-
se základnou, nosnost max. 25kg/1ks, 

výška včetně základny 55mm, 

rozměr základny 38x38mm, 

rozteč děr 25x25mm !průměr 5,5mml 

chrániče samolepicí sada, 43ks 

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• 

obj.i:. popis btz DPH SDPH 

60012 O 20-25-38mm 2Q/12oe ,o.so 49-, 
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I odvíječ ruční s brzdou 

obl ,t, 

9500 

brzda 
s nastavitelným 
o dporem udržuje 
lepící pásku neustále 
napnutou 

e:of!:!s b•z DPH 

pro lepící pásky do 6n, 139.67 

S DPH 

169 -
' 

šířky 50mm a délky 66m, vhodný pro 
zalepování kartónových krabic, zesílená 

konstrukce, dodáván bez lepící pásky 

I 
páska silikonová samofixační 

obj,C. 

8856200 

použití: na nouzovou 
opravu zahradních 
a vzduchových hadic, 
hadic k pračce nebo 
myčce, vodovodniho 
potrubí a izolace 
odpadů, vhodná 
jako omotávka 
rukojeti prac,ovniho 
a sportovního nářadí 

popis bez DPH 

25mm x 3,3m, 6n4 i.0.16 

odolná proti olejům, kyselinám, 

rozpouštědlům, vodě a UV záření, 

SOPH 

180,-

použití pro teploty v rozmezí-65°C až 

260°C, těsní i pod vodou, použitelná na 
mastné a znečištěné povrchy, snadno 
odstranitelná bez zanechání zbytku, 

možnost opakovaného použití 

STRANA 370 

pásky těsnící teflonové, sada 3ks 

obj.t. 

47530 

vyhovuje normě EN 
751-3. Certifikace 
WRAS na pitnou vodu 
do teploty 85' C 

~ WRAS 
APPRCMD MATERIAL 

eopi s bez OPH S DPH 

12mm x 10m, 1&60 • 19.01 23,-
tloušfka 0,075mm (každá z cívek), CE 

páska těsnící teflonová 

li 
obl.t . 

47532 

vyhovuje normě EN 
751-3. Certifikace 
WRAS na pitnou vodu 
do teploty 85' C 

eoeis 
19mm x 15m, 

tloušfka 0,2mm, CE 

3 WRAS 
APPROVED MATERIAL 

bez DPH S DPH 

10/SO e 38,02 46,-

pásky těsn ící teflonové, sada 10ks 

obj.č.. 

47531 

3 WRAS 
APPROYED MATERIAL 

vyhovuje normě 
EN 751-3. 
Certifikace 
WRAS na pitnou 
vodu do teploty 
ss•c 

~ ei.!_ bez DPH SOPH 

12mm x 10m, totsoe s1,02 69,-
tloušťka 0,075mm(každá z cívek!, CE g páska izolační PVC 

li 
obj.t. popis bez DPH S DPH 

9520 50mm x 10m, 2ott0o e 28.10 34,-
tloušťka 0,13mm, černá 

těsnící závitová nit, polyamidová 

~ =-t·~~ 
8856300 

e.!e!_s_ 
150m 

bez OPH SDPH 

s12o e 211.21 275,-

• pásky izolač ní PVC, sada 6ks 

li 
obj.t. 

9550 

obj .č. 

9560 

popis bH DPH S DPH 

19mm x 18m, 2111ao e 37.19 45,-
(3m x 6ks), tloušťka 0,13mm, 6 barev 

popis 

50mmx 10m 
bez.DPH 

12112 • 41,98 

SDPH 

52 ,-

páska výstražná červeno- bí lá 

pln1 výstrafnou 
fu nkci pro 
vyznačení 
ochranného 
pásma při 
stavebních 
a výkopových 
pracích 
a vyznačení 
pracovních 
prostorů 
v dílnách 
skladech apod. 

~ ~.t~. ~---'~e~••'---------=b~tz~D~P'-'H __ S~D~P-"-H 
9565 75mm x 100m, PE 5130 • 74.38 90,----------~--
9566 75mm x 250m, PE 5120 136,36 165,-
9568 75mm x 250m, PE, 5130 ts2.a9 185,-

s nápisem ZÁKAZ VSTUPU 

po celé délce pásky 



a páska izolační PVC 

li 
obj.~. 

9510 
popis bez OPH 

19mm x 10m, ,01240 • 9,92 

tloušťka 0,13mm, černá 

páska lepící ALU, hliníková 

popis bet DPH 

9513 50mm x 10m, 12112e 63.64 

tloušťka (bez lepid la! 0,04mm 

magnetická lišta na nářad í 

S DPH 

12,-

S DPH 

77 -• 

~.č. _p~ i, bez DPH S DPH 

77901 délka 305mm 1124 • 119,83 145,-
77902 délka605mm 6/24 1S7,02 190,-g miska magnetická nerez 

miska z nerezové oceli se silným magnetem na 
dně slouží k odkládání malých kovových předmětú, 

■matek. šroubů a podložek, lze ji umístit v horizontální 
a ver tikální poloze i dnem vzhUru na kovové povrc.hy, 
karoHrie aut apod. 

ob~t. popis bez DPH S DPH 

8863030 150mm, hloubka 6/24 e 8S.ll 103,-

misky 25mm, magnet o průměru 80mm, 

síla magnetu 1000-1200G (gaussl 

a polička na mikrovlnnou troubu 

/ 

montáf na stinu. 
vruty a hmoždinky 
jsou součástí balení 

bílá kovová 
konstrukce 
s nosností 40kg 

univerz6lnf poufitf 
pro mikrovlnně 
trouby, grily a další 
zařízení 

posuvná ramena 
s nastavitelnou 
hloubkou 35,5-SOcm 

obj.t. 

600036 
popis btz DPH S DPH 

kovová, bílá barva, 3/6 400,83 485,-
šířka nosné lišty 43mm, nastavitelná 

hloubka 35,5-50cm, středová rozteč 

r amen max. 37cm, výška svislého 

r amene 23cm, nosnost 40kg a pásky stahovací barevné 

■ obj.C. popis 

odolné proti UV 
záření 

bez DPH SOPH 

8856192 100x2,5mm, 100ks, 1(llsoe 18.18 22,-

(4x25ksl, 4 barvy, odolnost v tahu Skg_, _ 

teplotní rozsah použi telnosti -40-85°C 

8856194 150x2,5mm, 100ks, 1(llsoe 2s.62 31 ,-
(4x25ksl. 4 barvy, odolnost v tahu 8kg, 

teplotní rozsah použitelnosti -40-85°C 

8856196 200x3,6mmJ OOks, l(l/SOe 53.72 65,-
(4x25ksl. 4 barvy, odolnost v tahu 18kg_, 

teplotní rozsah použitelnosti - 40-85°C 

I V I 
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a pásky stahovací bílé 

■ obj.č. 

8856102 

8856104 
8856105 
8856106 
8856108 
8856110 
8856112 
8856114 
8856116 
8856118 
8856120 
8856122 

odolné proti UV 
záření 

EN 62275, 

UL94V- 2 

(8856160-

8856172 

popis bez DPH 

100x2,5mm, 100kS2(l/lOOe 1s.10 

150x2,5mm, 100ks2(ll1ooe 23,,,.97 

140x3 6mm, 100ks 10,soe 40.SO 
200x3,6mm. 100ks 10,soe S2,07 

280x3,6mm, 100ks 101soe 73,SS 

250x4,8mm, 100ks 101soe 86.78 

300x4,8mm, 100ks 10/soe 99,17 

380x4.8mm. 100ks 101soe 127.27 

400x4,8mm, 100ks 101soe 136,36 

500x4,8mm, 100ks 101soe 111.69 

380x7,6mm, 50ks 101soe 110.74 

540x7,6mm, 50ks 101soe 18S,9S a pásky stahovací černé 

■ obj.!. popis btt DPH 

8856152 100x2,5mm, 100ks 2(ll1ooe 15.70 

8856154 150x2,5mm, 100ks2(ll1ooe 23,97 

8856156 200x3,6mm, 100ks 101soe S2.07 

8856158 280x3,6mm, 100ks 101soe 73,SS 

8856160 250x4,8mm, 100ks 1011_oe 8~ 

8856162 300x4.8mm, 100ks _101soe 99,17 

8856164 380x4,8mm, 100ks 101soe 127,27 

8856166 400x4,8mm, 100ks 101soe 13,.3& 

8856168 500x4,8mm, 100ks 101soe 177,69 

8856170 380x7 6mm, 50ks 10,soe 110,74 

8856172 540x7,6mm, 50ks 101soe 18S.9S 
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SOPH 

19,-

29 -• 
49,-
63,-
89 -• 

105 -
' 

120,-
154,-
165 -• 
215,-
134,-
225,-

SOPH 

19 -• 
29 -• 
63 -• 
89,-

105,-
120 -
154,-
165,-
215,-

134,-
225,-
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SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

LED reflektory Extol: kvalita, kterou nepřehlédnete. 
Stejně jako ostatní nářadí Extol. také 
naše LED reflektory mají výbornou 
cenu. Nesnažíme se však být 
nejlevnější za každou cenu - chceme 
totiž, aby Vaše vybavení s loužilo co 
nejlépe. Zde jsou některé přednosti 
reflektoru Extol. díky nimž s i budete 
svít it více, déle a bezpečněj i. 

O Výkon - Zakládáme si 
na tom, že údaje, 

které uvád íme, odpovídají 
skutečnosti. Svítivost 
našich reflektoru je proto 
reálně o desítky procent 

vyšší, než u levněj ších modelu se s tejnými 
údaji na trhu. 

:sG 1.omm2 

O Konstrukce - Tělo 
reflektoru Extol je 

poctivé a robustní. Díky 
tomu umožňuje nejen větší 
odolnost , a le také lepší 
odvod tep la a vyšší 
vodotěsnost. To vše se . . , "' .,.., , 
pro1evu1e na vyraz ne vyss1 
životnosti výrobku. 

O Přívodní kabel
Naše světla používají 

si lnějš í kabe l vy robený 
z kvalitnějšího, pružněj šího 
materiálu, což snižuje riziko 
poškození toho to 

exponovaného prvku. Vstup kabelu do těla 
svítid la je nav íc dobře chráněn masivní 
koncovkou. 

O Montážní rámeček 
- Také tento 

konstrukčn í prvek 
reflektoru Extol je poctivý: 
je vyroben z dvakrát 
siln ějšího materiálu než 

u obdobných levnějších modelu . Naše 
svítidla jsou totiž určena pro použití 
v reá lném prostřed í - nikoli v bavlnce! 

Jsme si jistí, že reflektory Extol Vám 
budou svítit více, déle a bezpečněji . 

Lumeny nebo Watty - na rozd íl od normá lních žárovek a světel kde podle wattu zjistíte, jak hodně svítí, je třeba u LED 
světel s ledovat jejich svítivost v lumenech. Používají se v nich různé typy LED diod s podobnými příkony, a le velmi rozdílnou 
svítivostí. I v naší na bídce můžete najít 30W reflektory se svítivostí, kterou mají něk te ré jiné značky až u 50W reflektoru. 

- reflektor LED, 8001m 
reflektor je určen k trvalému připevnění 
a zapojeni 

LED 
>)OOOOh 

(') 

LEO reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla, 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO 
reflektory jsou díky nízké 
spotřebě energie, odolnosti 
proti dešti, prachotěsnosti, 
širokoúhlému O$VÍcení plochy, 
možnosti nastavení sklonu, 
bezúdržbovosti, mechanické 
odolnosli a dlouhé životnosti 
(více ne! 30 000 hod.) 
vhodné pro dlouhodobé 
osvětleni budov, venkovních 
a pracovních prostor nebo 
reklamních ploch. 

obj.C. 

43201 

STRANA 374 

popis 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

~t■ krytí IP65 
zajišťuje 
odolnos t vúěi 

dei ti a prachu 

energetlckl tFld• A 
bez DPH SOPH 

s11oe 3-09.92 375,-

230V/50Hz 

10W 

8001m 

teplota chromatičnosti ó300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

krytí 1Pó5 

hmotnost 0,5kg 

- reflektor LED, 26001m 

LED 
> 30 ooo h 

(') 

LEO reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla, 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO 
reflektory jsou díky nlzké 
spotřebě energie, odolnosti 
proti dešti. prachotěsnosti. 
širokoúhlému osvícení plochy. 
možnosti nastaveni sklonu, 
bezúdržbovosti, mechanické 
odolnosti a dlouhé životnosti 
(více ne! 30 000 hod.) 
vhodné pro dlouhodobé 
osvětleni budov, venkovních 
a pracovních prostor nebo 
reklamnlch ploch. 

reflektor je určen k trvalému 
připevněni a zapojeni 

obj .č. 

43203 
popis 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

vhodn, proosvitlení 
2-3 poschoďového 
domu 

kryli IP65 
zaji šťuje 
odolnost vůči 
dešti a prachu 

energetlck~ tFIGa A 
bez DPH SOPH u,. 818,18 990 ,-

230V/50Hz 

30W 

2ó00lm 

teplota chromatičnosti ó150K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

krytí 1Pó5 

hmotnost 1,7kg 



reflektor LED, 2x800lm, se stojanem 125cm 

pevná konstrukce 
a snadno 
vyminitelná sklfěka 

každý 
reflektor 
má vypínač 
a lze ho 
ovládat 
samostatni 

• _____ dva typy stojanů: 

I- nizký pro 
postavení na zem 
a teleskopický 
s výškou 70-125cm 

reflektory lze natič.et 

na přenosn6m 
stojanu dle potřeby 
pro nasvícení 
konkrétního místa 

oba reflektory jsou 
připojeny na jeden 
společný přívodní 
kabel 

2,9m přívodní kabel 

je určeno pro instalaci na 
přenosnY stojan s rukojeti 
pro přenášení, který lze 
rovněž nainstalovat na 
teleskopickou trojnožku [ energellck:t třfda A ) 

s naslavitelnou výškou 
s libovolným natočením kolem 
otočné osy v rozsahu 360°. 
Jt to ideální zdroj světla pro 
práci nebo dočasné osvětleni 
vnějšlch a vnitřních prostor. 
Oiky použili LED diod má 
toto světlo nízkou spotřebu 
energie a je také vhodné pro 
použití v místech s omezen)"m 
zdrojem el. energie 
(elektrocenlr ály, solární 
panely ... }. 

obj.C. 

43281 
popis 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

bez OPH S DPH 

'114 . 1280,99 1 550,· 
230V/50Hz 
10/20W 
800/16001m 

teplota chromatičnosti 6300K 
úhel vyzařování 120° 
životnost diody > 30.000hod 
krytí IP65 
hmotnost 3,4kg 

reflektor LED s pohybovým čidlem, 8001m 

LED 
>30000h 

(') 

LED reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla, 

které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LED diody 
maj( nízkou spotřebu energie 
při vysoké intenzitě světla. 
LED reflektor je vybavena 
pohybovým spínacím čidlem 
s nastavitelným spínáním 
v závislosti na intenzitě světla 
okolního světla a dobou 
svícení, a tak k jejímu ovládání 
nen( potfeba vypínač, čímž 
nalézá uplatnění při osvětlení 
např. vrat garáže, prostoru 
dvora apod. 

obj,č. 

43211 

reflektor ie 
určen k trvalému 
připevnění a zapojeni 

energe11cká 1llda A 

popis b1:tz OPH S DPH 

3/tOe 404,96 490,· 
napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 10W 
světelný tok 800lm 
teplota chromatičnosti 6295K 
úhel vyzařování 120° 
životnost diody > 30.000hod 
krytí IP44 
hmotnost 0,5kg 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

reflektor LED, 2x2400lm, se stojanem 168cm 

•• 

,....._ dva typy stojanů: nízký pro 
postavení na zem a teleskopický 
s výškou 64-168cm 

každý reflektor má 
vypínač a lze ho 
ovládat samostatně 

reflektory lze natáčet na 
přenosném stojanu dle potřeby pro 
nasv1cení konkrétn(ho mista 

+---• oba reflektory jsou 
připojeny na jeden 
společný přlvodnl 

kabel 

Dvoureflektorové LEO svítidlo 
je určeno pro instalaci na 
přenosný stojan s rukojetí 
pro přenášeni. který lze 
rovněž nain$1alovat na 
teleikopickou trojnožku 
$ nHtavitelnou výškou 
s libovolným natočením kolem 
otočné osy v rozsahu 360°. 
Je to idea ln( zdroj světla pro 
práci nebo dočasné osvětleni 
vnějších a vnitřnich prostor. 
Díky poulili LED diod má 
toto světlo nízkou $potřebu 

energie a je také vhodné pro 
použití v místech s omezeným 
zdrojem el. energie 
(elektrocentrály, solární 
panely ... ). 

obj.C. 

43283 

2,9m přívodní kabel 

pevná konstrukce 
a snadno 
vyměnitelná sklíčka 

I 

- , 
. P.' nn 

. ,"1fll!:::!lllf .~ti("•-
[ energetická tř ldaA ] ~ 

popis _ 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

l>ez OPH S DPH 

'114 . 2 685,95 3 250,· 
230V/50Hz 
2x30W 
2x2400lm 

teplota chromatičnosti 6300K 
úhel vyzařování 120° 
životnost diody > 30.000hod 
kryti IP65 
hmotnost 5,6kg 

světlo LED, domovní, s pohybovým čidlem, 7001m 

g 

lLl 
kloub 
umožňující 
nastaveni do 
požadované 
polohy 

Domovní LED svěllo 
s pohybovým čidlem je určeno 
pro automatické rozsvícení 
ve tmě, díky němu! není 
k jeho ovládání potlebný 
vypínač. Svým pěkným 
designem je vhodné pro 
na$vícení vchodu do domu, 
chaty či garáže. Svítidlo 
je určeno k přišroubování 
na stěnu. Usazení svítidla 
na pohyblivhm kloubu jej 
umožr\uje nasměrovat dle 
polfeby. Díky vodolěsnosti 
a prachotěsnosti je možné jej 
používat venku. 

obj .č. 

43219 

elegantni des ign 
vhodný pro použiti 
u vstupních dvefí 
domu 

krytí IP65 zajišťuje 
odolnost vůči dešti 
a prachu 

energe11cká ti Ida A 

popis b-e.z DPH S DPH 

3/tOe 702,48 850,· 
napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 15W 
světelný tok 700lm 
teplota chromatičnosti 6300K 
úhel vyzařování 120° 
životnost diody > 30.000hod 
krytí IP65 
hmotnost 0,52kg 

STRANA 375 

-



SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

I reflektor LED, 32001m, se stojanem ..,_"" 

vyp1nal pro s nadné 
zapnutí a vypnutí 

1,Sm d louhý 
přívodní 
kabel 

k rytí IP65 
zajišťuje 
odolnos t 
vůči deš ti 
a prachu 

rn 
slojansdobrou 
polohovatelnost, který lze 
jedno!uše slo~it do ma lé ho 
rozme ru pro prepravu 

LEO reflektor je zdrojem ~ 
přijemného bitého světla. které 

1
~-------~ 

kvalitou odpovídá dennímu . energetická tf Ida A 
světlu. LEO reflektory se ~ .t . popis bu DPH S DPH 

s tojanem jsou díky vysokému 43243 
výkonu a jednoduchému a dobře 
polohovatelného stojanu 
ideltlním pracovním svitlem. 
Mají 1,Sm dtouh)' kabel a jsou 
vybaveny vypínačem na tUe 
světla. Mezi další výhody těchto 
reflektoru patří nízká spotřeba 
energie, odolnost proti dešti, 
prachotěsnost, bezúdržbovost. 
mechanické odolnost a dlouhá 
životnost (více než 30 000 hod.). 

napětí/frekvence 

3.lse 739.67 895 ,· 
180-240V-50/60Hz 

příkon 30W 

světelný tok 32001m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařován í 120° 

životnost diody > 30.000hod 

kry tí IP65 

hmotnost 1,6kg 

- reflektor LED, 32001m, Economy kryti IP65 
zaji Uuje 
odolnost vůči 
dešti a prachu 

re rtektor 
je určen 
k trvalému 
připevnění 
a zapojeni 

~ II] LEO reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla, 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO 
reflektory jsou díky nízké 
spotřebě energie, odolnosti 
proti dešti, prachotěsnosti. 
širokoůhlému osvícení plochy. 
mo!nosti nastavenf sklonu, 
bezúdržbovosti, mechanické 
odolnosli a dlouhé životnosti 
(více než 30 000 hod.) 

[ energetická třlda A e:-.,,. (\I 

vhodné pro dlouhodobé 
osvitlení budov, venkovních 
a pracovních prostor nebo 
reklamních ploch. 

popis 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

bez DPH SOPH 

3/10. 409,09 495,-
180-240V-50/60Hz 

30W 

32001m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

krytí IP65 

hmotnost 1 kg I reflektor LED, 6501m, E~onomy 

reflektor je 
určen k trvalému 
připevnění a zapojení 

krytí IP65 zajištuje 
odolnost vůči de š ti 
a prachu 

[ energetická třlda A l 

LED 
>30 ooo h 

Q) 

obj .č. 

43221 

STRANA 376 

popis bez DPH S DPH 

3/10. 219.01 265,-
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 10W 

světelný tok 6501m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

krytí IP65 

hmotnost 0,36kg 

reflektor LED, 45001m, se stojanem krytí IP65 zajišťuje 
odolnost vtlči dešti 

vyp1naě pro s nadné 
zapnutí a vypnut( 

1,Sm d louhý přívodní 
kabel 

s toja n s dobrou 
polohovate lnos t , který 
lze jednoduš e s lofi t do 
malého rozměru pro 
přepravu 

LEO reflektor je zdrojem mil 
pllj•mného bitého světla, které e 
kvalitou odpovídá dennímu ,~-------~ 
svttlu. LEO reflektory se energetická tflaa A 
stojanem jsou diky vysokému obj.f. ~ b<z DPH SOPH 

výkonu a jednoduchému 43244 
a dobře polo hovatelného 
s tojanu ideálním pracovním 
světlem. Mají 1,Sm dlouhý kabel 
a jsou vybaveny vypínačem na 
těle svitla. Mtzi další výhody 
těchto reflektorů pa tlf nlzká 
spotřeba energie, odolnost 
proti dešti. prachotěsnost. 
bezúdržbovost. mechanické 
odolnost a dlouhá životnost 
(více než 30 000 hod.). 

napětí/frekvence 

2" • 1033.06 1 250,-
180-240V-50/60Hz 

příkon SOW 

světelný tok 45001m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařová ní 120° 

životnost diody > 30.000hod 

krytí IP65 

hmotnost 2,6kg 

- reflektor LED, 45001m, Economy 

reflektor 
je určen 
k tr valému 
připevněni 
a zapoje ni 

LEO reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla. 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO 
reflektory jsou d íky n ízké 
spotřebě energie, odolnosti 

proti dešti. prachot6snosti. 
širokoúhlému osvícení plochy, 
mo!nosti nastaveni sklonu, 
bezúdržbovosti, mechanické 
odolnosti a dlouhé životnosti 
(vice než 30 000 hod.) 
vhodné pro dlouhodobé 
osvitlení budov, venkovních 
a pracovních prostor nebo 
reklamních ploch. 

~ 

„ kry tí IP65 
zaji šťuje 
odolnost vůči 
deš ti a p rachu 

[ energetická třlda A 

obj.č. - ~opis _ __,b~ez. OPH S DPH 

43229 
napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

3/Se 628,tO 760,-

180-240V-50/60Hz 

SOW 

45001m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

kry tí IP65 

hmotnost 2,09kg 

reflektor LED s pohybovým či d lem, 15001m, ECONOMY 

re flektor je 
urče n k trvalé mu 
pfipevni nf a za poje ni 

kr yti IP65 zaj išfoje 
odolnos t v Oči dešti 
a prachu 

LEO reflektor je zdrojem 
příjemného bíleho světla, 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO diody 
maji nlzkou spotfebu energie 
při vysoké intenzitě světla. 
LEO reflektor je vybavena 
pohybovým spínacím čidlem 
s nastavitelným spínáním 

[ energetická tf Ida A 

v závislosti na intenzitě světla 
okolního světla a dobou 
svícení, a tak k jejímu ovládání 

n•nf potfeba vyplnač, čim! 
nalézá uplatnění při osvětleni 
např. vrat garáže, prostoru 
dvora apod, 

obj .č. 

43232 
popis 

napětí/frekvence 

příkon 

světelný tok 

bez OPH SOPH 

3/Se 570.25 690 ,-
230V/50Hz 

20W 

15001m 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

kry tí IP65 

hmotnost 0,72kg 



reflektor LED, nabíjecí s podstavcem, 8001m, Li-ion 

12V 

i 
po připojení do el. 
sílě, lze reflektor 
používat i při 
vybité baterii 

krytí IP65 zajiš(uje 
odolnost vGči dešti 
a prachu 

praktický stojánek, Vám 
umožní nastavit s i světlo 
do potřebné polohy 

Přenosný LEO nabíjecí 
reflektor je zdrojem 
příjemného bílého světla, 
kterh kvalitou odpovídi 
dennímu světlu. LEO diody 

majf nízkou spotfebu energie 
při vysoké intenzitě světla. 
Reflektor lze používat 
j ako přenosný zdroj 
světta se stojánkem bez 
napájecího kabelu a bez 
nutnosti připojení ke zdroji 
el. proudu, protože zdrojem 

el. energie je předem nabilý 
akumulátor. Je vybavena 
speciálním elektrickým 
obvodem . Constant currenr, 
který dodává konstantní 
proud po dobu cca 2 hod., 
a tím iajiš(uje po tuto dobu 
ma>t. světelný výkon svítilny 
bez klesání intenzity světla 
a po1é se svítilna vypne. 
Dlky možnosti nabíjení z 12V 
zásuvky automobilu, malým 
rozměrúm, mechanické 
odolnosti. odolnosti proli 
dešti, lze svítilnu mít jako 
součást výbavy automobilu 
a jako zdroj světla při práci. 
kempov,foí, rybaření, na 
zahradě apod. 

ob;.é. 

43122 

rychlá nabíječka na 
230V nabije reflektor 
za 2 hodiny 

funkce -Constant 
current" vidy 
zaji šťuje svitlo na 
plný výkon 

energetická třlda A 

příkon 

světelný tok 

btz: DPH 

3/9 . 818.18 

10W 

800lm 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

SOPH 

990,-

životnost diody > 30.000hod 

baterie 8,4V Li -ion, 

3600mAh 

doba svitu na plný výkon 2hod 

doba nabíjení na 230V 2hod 

nabíječka 230V/AC, 12V/DC 

krytí IP65 

hmotnost 0,8kg 

Ill reflektor LED, 12001m, na baterie 
B praktická rukojeť 

velm i silné 
světlo pro 
vaši práci 

gumový 
okraj 
chrání 
světlo 

Přenosný LEO bateriový proti 
reflektor je zdrojem poškození 

pfijemného bílého světla, které 
kvalitou odpovídá dennímu 
světlu. LEO diody mají nízkou 
spotřebu energie při vysoké 
intenzitě světla. Reflektor 
lze používat jako přenosný 
zdroj světla se stojánkem 

- odpovldi 
levným 
20W LED 
reflektorům 

sklápěcí 
stojá nek 

" 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

reflektor LED, nabíjecí s podstavcem, 700/1400lm, Li-ion 

12V 

i 
rychlá nabíječka na 
230V nab ije reflektor 
za 3 hod iny 

Přenosny EO nabíjecí 
reflektor je zdrojem 
příjemného bíh\ho světla, 
které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LED diody 
maji nízkou spotřebu energie 
při vysoké intenzitě světla. 
Reflektor lze používat jako 
přenosný idroj světla se 
stojánkem bez napájecího 
kabelu a bez nutnosti připojení 
ke zdroji el. proudu, protože 
zdrojem el. energie je 

krytflP65 
zajiš(uje 
odolnost vůči 
dešti a prachu 

( 

pomocí přepínače 
10/20W si múžete 
zvolit intens itu světla 
a takě jeho výdrž 

fu nkce „Constant 
curreni- vždy 
zajišťuje svitlo na 
plný výkon 

po připojení do el. 
slti, l t e r·eflektor 
používat i při vybit, 
baterii 

p raktický stojánek, 
Vám umožní nas tavit 
s i světlo do potřebné 
polohy 

energetická třlda A l 
předem nabitý akumulitor. 
Je vybavena přepínačem 

obj.I. _p~ls 
43125 

MZ DPH SDPH 

2/4 . 1363.64 1 650,-
mezi 1 O a 20W a speciálním 
elektrickým obvodem 
.Constant current", který 
dodává v nastavení 10W 
konstantní proud po dobu cca 
6h a v nastavení 20W po dobu 
cca 4h a tím zajištuje po tuto 
dobu max. světelný výkon 
svítilny bez klesání intenzity 
světla a poté se svítilna vypne. 
Díky možnosti nabíjení z 12V 
zásuvky automobilu, malým 
rozměrům, mechanické 
odolnosti. odolnosti proti 
dešti, lze svítilnu mít jako 
součást výbavy automobilu 
a jako zdroj světla při prici, 
kempování, rybaření, na 
zahradě apod. 

příkon 

přepínatelný příkon 

světelný tok 

10W/20W 

700lm/1400lm 

teplota chromatičnosti 6300K 

úhel vyzařování 120° 

životnost diody > 30.000hod 

baterie 11,lV Li-ion. 

3600mAh 

doba svitu na plný výkon 6h l10W)/ 4hl20W) 

doba nabíjení na 230V 3h 

doba nabíjení na 12V 5-6h 

nabíječka 230V/AC, 12V/DC 

krytí IP65 

hmotnost 1, 1kg 

reflektor LED nabíjecí s powerbankou, 20001m 
raktický s tojánek, Vám umožní 
astavil si světlo do potřebné polohy 

po připojeni do US B 
zdroje , lze reflektor 
po užívat při nabíjení 

~-+~~ 
snadné dobíjeni 
pomocí USB kabelu 

„ pomocí přepínače 
s i múžete zvolit 
inteniitu světla 
a také jeho výdrž 

·r.en ~ reflektor 
je zdrojem příjemného bitého 
$Vělla. které kvalitou odpovídá 
dennímu světlu. LEO dioda 
má nízkou spotřebu energie 
při vysoké intenzitě světla. 

Reflektor lze poul/vat jako 

s nadná 
přeprava 

dlky tlo ušCce 
45mm 

krytí IP54 
dovoluje 
použít 
reflektor 
v přírodě 

bez napajedho kabelu a bez 
nutnosti připojení ke zdroji l přenosný 2:droj světla se 

~-e~n~erJg~e_tl~ck~á~t~řl~d_a_A~ stojánkem bet napájeclho obj.t. _po_pls 

43134 

energetická třlda A J 

btt DPH SOPH 

1 490,-el. proudu, protože zdrojem 
el. energie jsou AA baterie. 
Lze použít 3 baterie nebo 6 
baterií. V obou případech je 
stejná svítivost. ale prodlužuje 
se doba svitu. Díky malým 

rozměrGm. mechanické 
odolnosti. odolnosti proli dešti, 
lze svllilnu míl jako součást 
výbavy aulomobilu a jako zdroj 
$Větla při práci, kempování, 
rybaření, na zahradě apod. 
Baterie nejsou součásti baleni. 

obj,t. 

43260 
příkon 

světelný tok 

životnost diody 

baterie 

doba svitu 

krytí 

hmotnost 

světlo halogenové přenosné s podstavcem 

boi DPH S DPH kabelu a bez nutnosti připojeni 

660,- ke zdroji el. proudu. protože 3/tOe 545.45 

10W 

600/1200lm 

> 100.000hod 

3x nebo 6x 1,SV AA 

orientačně 3 bat: 

!'/2hod, 6 bal :1 (V4hod 

IP54 

660g (bez bater ií] 

zdrojem el. energie je předem 
nabitý akumulátor. Je vybavena 
přepínačem, který má 3 
hodnoty: 2000, 1000, 400lm. 
Díky USB kabelu lze reflektor 
nabijet ze všech běžných 
nabiječek, počítačů, powerbank 
apod. Díky možnosti nabíjení 
z 12V USB nabíječek. malým 
rozměrům, mechanické 
odolnosti. odolnosti proti dešti, 
lze svítilnu mít jako součást 
výbavy automobilu a jako zdroj 
světla při prici, kempování, 
rybaření, na zahradě apod. 

příkon 

světelný tok 

3/5e t 231.40 

20W 

baterie 

doba svilu 

doba nabíjení na 230V 

nabíječka 

krytí 

příslušenství 

hmotnost 

2000lm 

3,7V Li-ion, 

6600mAh 

2h (20001ml. 4h 

(1000lm), 9h(400lm) 

Sh 

USB 2A 

IP54 

USB nabíječka 

2A, kabel 

8249 vybaveno novou 
úspornou 
halogenovou 
žárovkou se s tejnou 
svítivostí, ale nižši 
spotřebou 

I žárovka halogenová ...-

~ ~ 

82789 

energ etická tfid• C 

~e!• bex DPH S DPH 

120W, 6112 • 200.99 340,-

svítivostjako 150W, kabel 1,7m, IP44, CE 

400W, use 384,30 465,

svítivost jako 600W, kabel 1,7m, IP44, CE 

~ 
~ obj,C. 

99470 

99471 

energetická třlda C 

popis btt DPH SOPH 

150W/120W, .. / .. e 28,93 35,-

2000lm, pro 82788, CE 

600W/400W, -·/·· • 37,19 45 -
' 

8700lm, pro 82789, CE 

STRANA 377 

-



SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

I svítilna kloubová 2801m COB LED 

širokoúhlé světlo 
pro osvětleni velké 
plochy 

lze připevnit pomoci 
magnetu a poté si 
přesně nastavit směr 
světla 

háček pro zavěšení 

obj.é. 

43155 

....__ silné polohovatelné 
světlo pro vaši práci 

popi, bez DPH S DPH 

3W COB LED, w1se 243.so 295,-

6x30lm LED, 2 módy světla: 100% COB, 
6xLED, baterie 3xAA (nejsou součástí!. 
hmotnost bez baterií 234g 

lampa montážní 3601m, nabíjecí 
posuvný magneti cký 
klip pro uchycení 
lampy na kovových 
plochich 

speciální odrazné 
plochy u každé diody 
zajišťují velký rozptyl 
svitla 

volně pohyblivý hák 
pro zavěšení lampy 

➔ 
"""'"'" .... ~"' 

magnetické připojení 
nabíječky 

popis 

zesílené tělo 
s gumovou rukojeti 
a zapouzdřeným 
vypfnač:&m, odolné 
proti vodě, pjdům 
a otřesům 

24 vysoce svítivých 
LEO diod s životností 
až 100 000h 

bez DPH SDPH obj .č. 

43127 24 LED, 311oe s20.u 630,-

STRANA 378 

délka lampy 43cm, doba nabíjeni 
a svícení 4-Shod, bater ie Ni-MH, 3,6 V, 

1800mAh, krytí IP/44, životnost LED 100 

OOOhod, dobíjení baterie 230V/12V DC, 

hmotnost s baterií /4209, CE, GS, ROHS 

svítilna kloubová 4501m COB LED 

lze připevnit pomoci 
dvou magnetů a poté 
si přesně nastavit 
směr světla 

s ilné 
polohovatelné 
světlo pro vaši 

obj .č. 

43156 

práci 

popis 

háček pro zavěšení 

výstražné 
červené světlo 
se samostatným 
spínačem 

širokoúhlé světlo 
pro osvětlení velké 
plochy 

bez DPH SDPH 

SWCOB LED, 6/18. 326.45 395,-
5x25lm LED, červené výstražné světlo, 

3 módy světla: 100% COB, 5xLED, 
červené blikání, baterie 3xAA (nejsou 
součástí), 300g 

lampa montážní 1251m, nabíjecí 

• 
60 LED diod s ž ivotností až 
100 000h 

posuvný magnetický 
klip pro uchycení 
lampy na kovových 
plochách 

hák pro zavěšení 
lampy 

obj .č. 

8862260 
popi, 

zesílené tilo s gumovou 
rukojetí a zapouzdřeným 
vypínačem, odoln6 proti 
vod ě, pidúm a otřesúm 

bez DPH SOPH 

60LED, 3/10 371.90 450,-
délka lampy 43cm, doba nabíjení 
a svícení 4-5hod, baterie Ni-Mh 3,6V, 

1800mAh, krytí IP/44, životnost LED 100 

OOOhod, dobíjení baterie 230V/12V DC, 

hmotnost s baterií 2209, CE, GS, ROHS 



- lampa montážní 12001m, 75cm, rotační a kloubová 

~ - lze uchytit magnety 
ne bo zavisit za 
háčky 

možnost natočení 
světla v rozsahu 170° 

velmi silné světlo pro 
vaši práci - odpovídá 
levným 20W LED 
reflektorům 

I 
obj.č. 

43157 
popis bez DPH S DPH 

2 módy světla: :ll8 e 619.83 750,-

400lm a 1200lm, baterie 6xAA (nejsou 

součástí), hmotnost bez baterií 700g 

R svítilna tužka 2801m COB 

magnetický klip pro 
uchycení na kovov, 
plochy 

obj,č. 

43118 

extrémně silná 
š irokoúhlá svítilna ve 
tvaru tufky 

COB LED dioda 
zajišťuje širokoúhlé 
osvíceni ploch 

popis bez DPH 

3W COB LED, s120 152,89 

3xAAA 1,5V [nejsou součástí]. 

hmotnost bez bater ií 62g 

R světlo závěsné se svorkou, 230V 

( energetlck~ třlda C ] 

obj.t. _p~ bez DPH 

43290 5m kabel, E27. S12oe 181,82 

max. 60W žárovka, IP20 

--

• 

SOPH 

185 -
' 

SOPH 

220,-

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

světlo prostorové 360°, 10801m, nabíjecí 

stabilizační 
nožičky 

možnost uchytit 
v jakékoliv poloze 
pomoci magnetu 

12V 

i 
Prostorové nabíjecí světlo je 
zdrojem příjemného mléčného 
neo5tňujicího světla. Jedná H 

o technické světlo pro použití 
např. v dílnách. Světlo je 
svou velikosti a vyzařováním 
světla v rozsahu 3600 určeno 
pro umístěni do prostoru. 
Na světle je možné nastavit 
100% nebo 50% intenzity 
světla. Funkce constant power 
zajišCuje svícení světla na 
plný výkon bez výraznějšího 
poklesu intenzity. Světlo je na 
dkladně vybaveno silnými 
magnety, kterými je možné jej 
uchytit na magnetický povrch 
v jak~koli poloze (např. i na 
strop). Na základně světla 
lze vysunout stabilizační 
nožičky pro zvýšení stability 
světla postaveného na rovině. 

Světlo je odolné proti dešti 
a prachu. Zcela nabitá baterie 
při 100% intenzitě svitu vydrfí 
témtf celou pracovní dobu. 
0/ky Li-ion akumulátoru je 
možné světlo kdykoliv dobíí•t. 
aniž by se tím snižovala 
kapacita akumulátoru. Li-ion 
akumulátor ztrácí energii 
vlivem samovybíjení velmi 
pomalu a vydrží dlouho nabitý, 
proto je toto světlo vždy 
připraveno. 

obj.t. 

43128 
příkon 

světelný tok 

360° prostorový 
osvit 

příjemné mléčné 

neoslňující světlo 

vydr!í svítit s koro 
ce lou pracovní dobu 

energetická třlda A ) 

btt DPH S DPH 

3/6. 2057,85 2 490,-
12W 

1080/540lm 

teplota chromatičnosti 6400K 

úhel vyzařování 360° 

životnost diody > 30.000hod 

bateri e 7,4V Lí- ion, 9,6Ah 

doba svitu na plný výkon 6h/12h 

doba nabíjení na 230V 5-6h 

doba nabíjen í na 12V 20h 

nabíječka 230V/2AAC, 

12V/24VDC 

STRANA 379 

-



SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

• svítilna 3001m CREE XPG LED, vodotěsná 

CREE 

LED 
100000 h 

(') 
' ·t ,' 

gumový reflektor 
chrání 5vítilnu při 
pádu z výšky 

obj.C. 

43113 

držák do ruky 

~ pojistka vypínače 

popis bez DPH S DPH 

5W, dosvit 400m, s11oe 367.77 445,-
3 módy světla : 100%-50%-blikání (SOS). 

čas svícení 6h, tvrzené polykarbonátové 
sklo, vodotěsná IP67: >lm po dobu 

>30min, plave na hladině, baterie 4xAA 
1,5V (nejsou součástí], hmotnost bez 

baterií 2909 

svítilna 300lm, zoom, celokovová 

STRANA 380 

funkce ZOOM: 
díky teleskopické 
konstrukci 
je možné 
minit velikost 
světelného 
kuželu 

• svítilna 1501m CREE LED, nabíjecí 

tvrzen6 
polyka rbonátové 
sklo 

obj.č. 

43123 

.. 

~.č. 

43150 

velmi nízká 
hmotnost díky 
nabíjecí Li•ion 
baterii 

ergonomická 
rukojeť pro 
snadné 
uchopeni 

popis bez DPH SOPH 

3W, dosvit 330m, 3110• s1,.38 695 -
' 

3,7V Li-ion 1500mAh, 
čas svícení na jedno nabití 2h, nabíjení 4-5h, 

odolná proti vlhkosti a stříkané vodě, 
dobíjení akumulátoru 230V/12V OC, 
hmotnost s baterií 380 

kovová rukojeť 

popis bez OPH 

5W LEO, 3 módy s12o e 289.26 

světla: 100%, 50%, blikání, 

S DPH 

350,-

bater ie 3xAA 1,5V (nejsou součástíl, 

hmotnost bez baterií 3269 



- svítilna 8001m CREE, nabíjecí s powerbankou 

soutistl sv1tilny je kvalitní 
nabíjecí USB kabel 
s koneklory pro běžně 
používaná mobilní zařízení 

svítilna 6001m, zoom, celokovová 

rozměr 203x41 mm 

vyrobeno z vysoce 
kvalitní hliníkové 
slitiny 

vysoki svHivost 
8001m Vám umoiní 
vidět v noci detaily, 
které j inak s běžným i 
světly neuvidíte 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

nabíjecí svítilnu lze nabíjet z běžně 
dostupných USB nabíječek nebo 
přímo z počítače pomocí přiloženého 
USB kabelu 

--- slouží také jako 
power banka ze které 
je možné nabíjet 
ostatní mobilni 
zařízeni 

Mz DPH SOPH obj.t. 

43124 CREE T6 LED, 3/se 611,57 740,-

dosvit 500m. 2 módy světla: 100%, 50%, 

USB nabíjení. USB kabel - USB micro, 

Apple Li9htnin9 a 30-pin konektor, 
baterie: 2x18650 Li-ion 4000mAh 

(paralelní zapojení], délka 27cm. 

hmotnost s bater ií: 356g 

fos fo reskujfci 
tlačítko 

/ rozměr 120x35mm 

funkce ZOOM: 
díky teleskopické 
konstrukci je možné 
měnit velikost 
světelného kuželu 

svíti lna 1001m CREE + 1501m COB s magnetem 

-

širokoúhlé světlo 
pro osvětlení velké 
plochy, které je 
chráněno lilem 
svítilny a zapíná se 
povytažením 

koncentrovaný 
paprsek svitla do 
dálky 

rozmir 155x40mm 

obj.t. 

43117 
e!)pis bex DPH S DPH 

CREE 3W XPE LED, 6/24 194.21 235,-
3W COB, 3 módy světla: 100%, 50%, 
blikání, 4xAAA 1,5V (nejsou součástí], 

hmotnost bez baterií 1049 

rozměr 142x 15mm 

~.I. 

43154 

43153 

43152 

(( ... .......,.. 
poe!_!_ bez OPH S DPH 

6001m, CREEXML 6/U e 409,09 495,
T6, dosvit: 150m, 2 módy světla: 100% 

a 30%, IP54, baterie 3xC 1,5V (nejsou 

součástí] , hmotnost bez baterií 220g 

2501m, CREEXPG, 612,e 264.46 320,

dosvit : 100m, 2 módy světla: 100% 

a 30%, IP54, baterie 3xAAA 1,5V (nejsou 

součástí], hmotnost bez baterií 1089 

1001m, CREE 6/24 • 231,40 280,-
XPG, dosvit: 50m, 2 módy světla: 100% 

a 30%, IP54, ba terie 2xAAA 1,5V (nejsou 
součástí!. hmotnost bez baterií 30g 

svíti lna 1001m CREE XPE, mini 

s ilná 100lm svítilna 
s dosvitem 300m 

obj,C, 

43119 

vybaveno klipem 
a poutkem pro 
snadné použiti 

dlouhá jen 1 km 

btt OPH 

CREE 3W XPE LED, 5110 1,0.oa 

3 módy světla: 100%, 50%, blikání, 
lxAA 1,5V lne jsou součástí), 

hmotnost bez baterií 529 

STRANA381 

SOPH 

230,-

-



SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

I svítilna LED, celokovová 

obj.t. 

8862113 

rozměr 34x152mm, 
prUměr zúfené části 

těla 26mm 

popis bez DPH S DPH 

LEO dioda, 101ao 1si,20 189,-
(30 OOOmcdl, odolná proti vliv&m počasí 

a vlhkosti, životnost diody 50 OOOh, baterie 

2x1,5V typ AA, výdrž baterie při svícení až 

12h, hmotnost bez baterií 1309, hliník 

svítilna 3W CREE LED s držákem na kolo 

rozměr 105x35mm 

kvalitní JW Cree LEO 
di oda je zdrojem 
s ilného světla 
s intenzitou 1201m 
a s dosvitem až 1 OOm 

funkce ZOOM: 
d íky teleskopické 
konstrukci je možné 
měnit velikost 
světelného kuželu 

díky plastovému držáku na kolo 
a režimu blikání je možné svítilnu 
použít i jako čelní světlo na kole, 
svítilnu lze z držáku snadno 
a rychle vyndat 

obj.C. 

43110 
popis bez DPH S DPH 

1201m, dosvit S/10 231.,0 280,-
lOOm, funkce ZOOM, 3 stupně svítivosti 

100%-50%-blikání, odolná proti vlhkosti, 
výdrž bater ie 100% až 4h, 50%-12h, 

blikání -10h, životnost LEO diody 100 
OOOh, baterie 3x1,5V AAA (nejsou 

součástí!, hmotnost bez baterií 95g, CE I svítilna 401m, ZOOM 

funkce ZOOM: 
dlky teleskopiek6 
konstrukci svltilny 
lze měnit velikost 
světelného kuželu 

obj,!, 

43116 

STRANA 382 

velká a masivni 
svítilna - 20cm 

popl.s bez DPH 

1W LEO, baterie 1v,se 111.s1 

• 
SDPH 

135,-

3xAA 1,5V (nejsou součástíl, 

hmotnost bez baterií 168g, ABS plast 

I svítilna LED, celokovová, MINI 

rozmir 34x103mm, 
prúměr zúfem\ části 

těla 2&mm 

obj.č. 

886211 1 
popis bez DPH S DPH 

LEO dioda, 10/30 136,36 165,-
(30 OOOmcdl. odolná proti vliv um počasí 

a vlhkosti, životnost diody 50 OOOh, baterie 

1x 1,5V typ AA, výdrž baterie při svícení až 

5h, hmotnost bez baterií 979, hliník g svítilna 1W+10 LED s magnetem 

širokoúhlé svitlo 
pro osvětlení velk6 
plochy 

rozměr 230x45mm 

koncentrovaný 
paprsek svitla do 
dálky 

dvě barevné 
provedeni 

12ks je baleno v atraktivní prodej nf krabici 
obj,t. popis bez DPH 

43111 baterie3xAAA 1,5V 1V36• 123,1' 

(nejsou součástí), 

hmotnost bez bater ií 87g I svítilna 601m, zoom 

s délkou 10,5cm se 
pěkně vejde do kapsy 

funkce Zoom• 
díky teleskopick6 
konstrukci svítilny 
lze měnit velikost 
světelného kuželu 

16ks je baleno v atraktivní prodejní krabici 
~č. popis bez DPH 

43151 baterie3xAAA 1,5V 16/Me 61,96 

(nejsou součástí), 

hmotnost bez baterií 47g 

SDPH 

149 -
' 

S OPH 

75,-



svítilna pohotovostní s pohybovým čidlem, indukční 
nabíjení, Li-ion svítilna vyzařuje 

/i 
díky pfibalen6 indukční 
nabíječce je svítilna neustále 

;1 nabitá a připravena k použití 

díky bezpečnému bezdrátovému 
i ndukčnímu nab1jení, l ze umístit 
i v koupel ni nebo pr6delni 

příjemné mléčné 
svitlo, kter6 
nepůsobí v noci 
rušivě 

Svítilna se skládá z přenosné 
svítící jednotky a nabíjecího 
stojánku. Lze ji použít bud 
jako nabíjecí svítilnu, kterou 
si můiete postavit např. na 
noční stolek a kterou si lze vzít 
s sebou, nebo po zasunutí do 
230V zásuvky jako automaticky 
se rozsvěcující zdroj světla 
v temném prostoru, který se 
rozsvítí při reakci na pohyb, 
např. při vstupu do sklepa. 

~-'· 
43126 

lucerna teleskopická 5Qlm 
~ 

► 

.... 20 
m 

Ci..!~ 
. • ►-

8,7 cm 
obj,C:. 

43115 

I lucerna turistická 1501m 

:::;;;> 

svými rozměry. 
hmotností a kvalitou 
a je vhodná také pro 
turistiku 

ob; .č. 

43114 

pokud je svítilna 
zasunuta v zásuvce 
a dojde k výpadku 
proudu, svhil na se 
automaticky rozsvítí 

popis bez DPH 

16+2 LED, 3módy J112e 454.SS 

SOPH 

550,-
světla: 16LED (401ml. 2LED (60lml, 
pohybové čidlo ve tmě, při aktivaci 

svítí 30s, výdrž: 16LED: 2h, 2LED: 1,Sh, 

bezkontaktní indukční nabíjení 8-lOh, 

dosah čidla 3m, rozsah čidla 60° 

1'!-- ~ v těle lucerny je 
úschovný prostor pro 
náhra dní baterie 

vhodné pro svícenl 
pfi kempovin1, na 
chati, v byti ... 

svítilnu zapnete 
jednoduchým 
povytaženim 

vytváří svitlo 
s rozptylem 360° 

popis boi DPH S DPH 

6x LED, 5110 181.82 220,-

teleskopický vypínač, bater ie 3xAA 1,5V 
(nejsou součástí), hmotnost bez baterií 

2249, ABS plast, CE 

-
o ... a 

pogumovaně plochy 
zajišt'uj1vyššf odolnost proti 
poškození 

je vybavena 
nízkonapěťovou 

blika jící diodou 
signalizující 
polohu svítilny 
ve tmě 

popi.s bez DPH S DPH 

3W CREE XPE LED, s120 219.01 265,-
vyzařovací úhel 360°, 3 módy světla: 
50%, 100%, blikání, háček pro zavěšení, 

baterie 4x1,5V AA (nejsou součástí), 

hmotnost bez baterií 1289 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

magnet teleskopický, ohebný s LED světlem 

LEO světlo 

pevná celokovová 
konstrukce 

~11 - . ~li l 
obj.č. popis bez DPH S DPH 

8863021 3xLED, W24 1s2.e, 185,-
170-565mm, magnet na obou stranách, 

baterie 3x1,5V, typ LR44 (v baleníl 

lucerna teleskopická LED, 75lm/plamen 

imitace ~ 
plamene 
vytváří 
příjemnou 
atmosféru 

43158 

v těle lucerny je 
úschovný prostor pro 
náhradní baterie 

vhodné pro svícení 
při kempování, na 
chatě. v bytě ... 

A 
svítilnu zapnete 
jednoduchým 
povytažením 

-;,'!I,... __ vytváří světlo 

s rozptylem 360° 

popi$ bt'1 DPH S DPH 

75lm (bílá), 251m 5120 210.14 255,-
(plamenl, teleskopický vypínač, 
baterie 3xAA 1,5V (nejsou součástí). 

hmotnost bez bater ií 238g 

STRANA383 
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SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

- čelovka 200lm CREE XPG 

funkce 
ZOOM: díky 
teleskopické 
konstrukci 
čelovky je 
mofné mi nit 
velikost 
světelného 
kuželu 

kvalitní SW CREE 
XPG dioda je zdrojem 
s ilného světla 
s intenzitou 200 
lumenů a s dosvitem 
af 170m 

obj.C. 

43107 

tříbodový e lastický 
nastavitelný popruh 

díky oddělenému 
zásobníku baterií je 
svítilna lehká na čele 

velmi lehká 
kloubová 
hlava čelovky 
umožňuje 
nastaveni 
smi ru svitla 

popis bez DPH SOPH 

340,-5W CREE XPG, s12o e 280,99 

funkce ZOOM, dosvit 170m, 

3 módy světla: 100%, 25%, blikání, 
nastavitelný úhel svícení, odolná proti 

vlhkosti, životnost LED diody 100 OOOh, 
bater ie 3xl ,5V AA !nejsou součástí!. 

hmotnost bez baterií 132g, CE 

čelovka 1201m CREE s plynulou regulací 

zásobník baterií je - - ~::::--
oddělen od svítilny 
a je vybaven plynulou 
regulací svítivosti 

velmi lehká kloubová 
hlava čelovky 
umožňuje nastavení 
směru světla dle 

kvalitni 
JWCREE 
XPEdioda 
je zdrojem 
s ilného světla 
s intenzitou 
1 20lumenů 
a s dosvitem 
af 100m 

funkce ZOOM: 
díky 1eleskopic·ké 
ko nstrukci čelovky je 
možné měnit velikost 
s vitelného kufelu 

obj.č. 

43101 

STRANA 384 

popis bez DPH 

3W CREE XPE, s11o e 20.80 

dosvit 1 OOm, funkce ZOOM, 

SOPH 

295,-

2 módy světla: svítí nebo bliká , plynulá 
regulace světla . nastavitelný úhel svícení, 
odolná proti vlhkosti, výdrž baterie: 

100% až 4-5h, blikání· 8- l Oh, 

životnost LED diody 100000h, 
baterie 3x1 ,5V AAA [nejsou součásti), 

hmotnost 94g, hliník a ABS plast, CE 

· čelovka 120lm CREE 

funkce 
ZOOM: díky 
teleskopické 
konstrukci 
čelovky je 
možné měnil 
velikost 
svitelného 
kuželu 

kvalitní 3W Cree LED 
dioda je zdrojem 
s ilného světla 
s intenzitou 120 
lumenů a s dosvitem 
až 100m 

obj.č. 

43100 
pcpis 

I 
tříbodový e lastický 
nastavitelný popruh 

výdrž baterie 100% 
až 4h, 50%-12h. 
blikání -10h 

bez DPH SOPH 

3W CREE LED, S12o e 221.21 275,-
dosvit 100m, funkce ZOOM, 

3 módy světla: 100%-50%-blikání při 

100% výkonu, nastavitelný úhel svícení, 
odolná proti vlhkosti, 

životnost LED diody 100 OOOh, 
baterie 3xl,5V AAA !nejsou součástí), 

hmotnost 76g, hliník a ABS plast, CE 

čelovka 1201m CREE se sensorem 

čelovka má dva 
způsoby zapininf: 
- klasický spínač, 
- IR senzor pro 
bezdotykové 
zapnuti, kdy stačí 
jen mávnout rukou 
před čelovkou 

velmi 
lehká 
kloubová 
hlava 
čelovky 
umofňuje 

nastavení 
směru 
světla dle 
nutnosti 

obj ,č. 

43104 

tříbodový elastický 
nastavitelný popruh 

od svitilny 

popis bez DPH S DPH 

CREE 3W XPE LED, 612,e 243.ao 295,• 

dosvit 100m, 3 módy světla: 100%, 50%, 

blikání, 3xl,5V AAA !nejsou součástí!. 

hmotnost bez baterií 84g 



I čelovka 250lm+250lm 

kloubovi hlava čelovky 

umolňuje naslavení 
směru světla dle nutnosti 

,..- červené 
a zelené 
světlo se 
po už ívá 
proto, 

COB dioda má tři barvy: 
bílou .zelenou a červenou 

malé červené světlo 
se samostatnou 
ba te rii na popruhu 
v zadnl části zvyšuje 
viditelnost ze zadu 

I čelovka 401m 

kloubová hlava 
ěelovky umof i\uje 
nastavení směru 
světla dle nutnosti 

aby si oči 

uchovaly 
schopnost 
vidět ve 
tmě 

nouzov, píšťalka 

dlky dvi ma d iodám m Ol:e čelovka 

osvi tlovat širokoúhle blfzké okoH 
a d1roveň mi ta ké úzké světlo do d'1ky 

~.t. 
43108 

obj,C. 

43102 

po~ bezOPH SOPH 

250lm Seou l LED, s12o e 216,86 335,-

250lm COB LED, červené/zelené světlo 

pro noční vid ění, módy světla : 100%+bílá 

COB, 100%, 30%, blikání, červená 

COB, zelená COB, životnost LED diod 

100 OOOh, bater ie 3x1 ,5V AAA, CR2032 
[nejsou součástí) , 

hmotnost bez baterií 58g 

červené LED diody 
svítí přerušovaně 
jako výs tražné světlo 

popis bez DPH S DPH 

1W + 2 červené 1012s e 136.36 165,-
LED, 4 módy světla : 100%, 50%, 

červené LED, červené LED blikání, 
bater ie 3x1,5V AAA !nej sou součástí), 

hmotnost 40g, ABS plast, CE 

čelovka 450lm CREE XPL, nabíjecí, USB velmi lehká! kloubová 

s nadné 
nabijeni 
přes 

USB 

z ásobník bate ri e je vybaven 
výstražným ěerveným 
světlem a indikáitorem nabití 

hlava čelovky 
u možňuje na stavení 
směru světla dle 

_ ._ __ dlky 

oddělen6 
baterii je 
svítilna 
lehká na 
čele 

-kvalitní 10W CREE XPL dioda je zdrojem s iln6ho ® 
světla s intenzitou 450 lumenů a s dosvitem al 170m 0'Dr..,!;_ 

funkce ZOOM: 
díky te le skopické 
kons tr ukci 
čelovky je možné 
měnit velikos t 
světeln6ho ku!elu 

ot,;.C, 

43190 

.._ __ 
popis bez DPH 

10W CREE XPL, 3112 e 574,38 

SOPH 

695,-
funkce ZOOM, dosvit 170m, 3 módy 

světla: 100%, 25%, blikání, výdrž baterie 
5,5/9h, baterie 3,7V/2400mAh Li -Pol, 

USB nabíjení 3-4hod, nastavitelný úhel 
svícení, odolná proti vlhkosti, životnost 

LED diody 100 OOOh, USB micro kabel , 

hmotnost s ba teri í 176g, CE 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

čelovka š irokoúhlá 90lm COB 
m iniaturní velikos t 

čelovka je určena pro 
použití kde je vhodné 
mít ši rokoúhl é světlo 

s nifiim dos vite m 

velmi lehká kloubová 
hlava čelovky 
umožňuje nastaveni 
smiru svi tla dle 
nutnosti 

~ 

specialně tvarovaný 
reflektor rozptylujíci 
světlo 

o~j.č. 

43106 
popis bez DPH S DPH 

2W COB LED, 6/24 231,,0 280,-
dosvit 5m, 3 módy světla : 100%, 50%, 
blikání, nastavitelný úhel svícení, odolná 

proti vlhkosti, životnost LED diody 100 

OOOh, baterie 1xAA 1,5V [není součástí I, 
hmotnost bez bater ií 38g, CE 

R čelovka 8 + 2 LED diod 

červené LED diody 
s viti přerušovaně 
jakovjs tra f né světlo 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

8862100 dosvit 15m, s120 139,67 169,-
3 módy světla, 4-8 bílé nebo 2 červené 

LED diody, nastavitelný úhel svícení, 
odolná vůči vlhkosti, výdrž bater ie 
60h-2 LED, 41h-4 LED, 37h-8 LED, 

životnost LED diod až 50 OOOh, 

baterie 3x1 ,5V AAA (nejsou součástí). CE 

čelovka 130lm CREE XPG, nabíjecí, USB 

I 

po uffvi ve lmi 
energeticky 
úspornou 
d iodu CREE 
XPG 

s nadné nabíjeni přes USB 

lehká kloubovi hlava 
čelovky umožňuje 
nastavení směru 
světla dle nutnosti 

----- čelovka je velmi 

miniat ur ni velikos t lehká díky použití 
Li-ion baterií 

obj .č. 

43181 
popis bu DPH 

dosvit 40m, s12oe 359.SO 

SOPH 

435,-
5W CREE XPG LED, 6 mód O světla : 

100% -50%-30%-blikání- červené světlo-

červené blikání, výdrž bater ie bater ie 

5-8-15h, baterie 3,7V/1200mAh Li- ion, 
nabíjení 2h, USB micro kabel. životnost 

LED diody 100 OOOh, hmotnost s baterií 

58g 

STRANA 385 

-
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SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

čelovka 100lm, nabíjecí, USB 
čelovka je velmi lehkili 
díky poufiti Li•ion baterií 

čelovka má dva způsoby zapínání: 

lehká kloubová hlava 
čelovky umožňuje 
nastavení směru 
světla dle nutnosti 

• klasický spínač ... IR senzor pro bezdotykové 
zapnutí, kdy stačf jen mávnout rukou před čelovkou 

~.t. poe_is bez OPH S DPH 

43180 3W LED, 4 módy S120 e 276.86 335,

světla : 100%-50%-blikání-červené, 

výdrž bater ie baterie 4-7-4-20h, baterie 

3,7V/1200mAh Li- ion, nabíjení 2,5h, 

USB mícro kabel, životnost LED 

diody 100 OOOh, hmotnost s baterií 70g 

čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, fluorescentní 
žlutá 

pro vaši 
bezpečnost 
má čepice 
vzadu 
odrazku 

snadné 
dobíjení 
phs 
USB 

svitlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat 

• 
• 

Ut•tUJV4 obj.č , 

43194 
popis bez DPH S DPH 

univerzá lní 612• • 205,79 249,-

velikost, 4x45lm LED, Li - ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-150min-4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 889 

čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, šedá 

r---:;;;-..._,-,_ pro vaši 
bezpečnost 
má čepice 
vzadu odrazku 

snadné 
dobíjení 
přes USB 

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat 

Ut•tU!Wf1 -~.č. 
43195 

STRANA 386 

popis bet DPH S OPH 

univerzá lní 6/2' • 205,79 249,-
velikost, 4x45lm LED, Li- ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-150min-4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 889 

- čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, tmavě zelená 

pro vaši 
bezpečnost 

mi čepice 
vzadu 
odrazku 

snadné 
dobíjeni 
přes USB 

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepic i 
vyprat 

obj.č. 

43192 
popis bez DPH S DPH 

univerzální 6/24• 205,79 249,-

velikost, 4x45lm LED, Li - ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100mín-150mín-4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií889 

čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, růžová 

pro vaši 
bezpečnost 

mi č.epice 

vzadu 
odrazku 

snadné 
dobijení 
pfes USB 

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat 

obj.č. 

43193 
popis bez DPH S DPH 

univerzální 6/24• 205.79 249,-

velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-150min-4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií889 

čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, modrá 

pro vaši 
bezpečnost má 
čepice vzadu 
odrazku 

snadné 
dobíjeni 
přes USB 

svitlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 

vyprat 

obj.č. 

43191 
p<>pis bez DPH S DPH 

univerzální 6/24• 205.79 249,-
velikost, 4x45lm LED, Li -ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-150min-4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 889 



pochodeň LED s plamenem, 79cm, solární nabíjení 

obj.t. 

43132 

popis 

světlo s efektem 
plápolajlclho 
plamene navodí 
příjemnou atmosfér u 

pochodeň se 
automaticky rozsvftf 
při západu s lunce 

bex DPH 

35lm, 1W LEO, S12oe 212.13 

baterie 1,2V/800mAh Ni-MH, IP65, 

životnost LEO diody> 50 OOOh, 

hmotnost s baterií 3209 

I 

SOPH 

330,-

I 

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

• 

světlo nástěnné s pohybovým čidlem, 1201m, 
sol ární nabíjení 

po západu slunce 
světlo stAle svitf na 
10%výkonu a při 

ak tivaci pohybového 
čidla se přepne na 
100% výkonu 

ON/OFF přepínač 

Malé solární svítidlo 
s pohybovým čidlem je 
ideálním světlem do míst, kde 
neni k dispozici elektrická 
přípojka. Toto kompaktní 
světlo je určeno k instalaci na 
zed nebo sloupek v místech 
kde často svítí slunce. Svítidlo 
má dva provozní režimy: 
1009' výkonu a 109' výkonu 
(úsporný režim). 

obj.l. 

43130 
popis 

světelný tok 

bHDPH SDPH 

6/24. 243.80 295,-
120lm 

teplota chromatičnosti 6500K 

životnost diody > 25.000hod 

baterie 3,7V Li- ion, 

500mAh 

nabíječka solární (5V OC, 

0,4W) 

krytí IPX4 

hmotnost 1449 

reflektor LED s pohybovým čidlem, 1001m 
nabíjení 

pohybové čidlo 
se aktivuje po 
západu sl unce, 
když baterie 
neni dobíjena 
solirním 
pane lem 

ON/OFF přepínač 

solární pane l 
a světelný zdroj 
mají pohyblivý 
kloubu pro optimálni 
nasměrování 

Solární reflektor s pohybovým 
tidlem je ideálním švěllem 
v místech, kde není k dispozici 
•l•ktrická pflpojka. Solární 
panel, který nabijí baterii ve 
svítidle je od svítidla oddělený 
a lze jej tak s výhodou 
připevnit v míslě, kde je 
nejvíce s·větla pro nabíjení 
a svítidlo potom umístit tam 
kde ho potřebujete. 

obj.f. 

43270 
popis bez DPH 

3/12e l47,II 

světelný tok 1 O O lm 

teplota chromatičnosti 6500K 

SOPH 

420,-

životnost diody > 25.000hod 

baterie 3,7V Li- ion, 

500mAh 

nabíječka solární 

[5V OC, 0,4W) 

krytí světlo IPX4 

solární ~anel IP43 

příslušenství 1,8m kabel 

hmotnost světlo 1409 

solární panel 1809 

STRANA 387 
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Bate'fje-ExtDl Energy Ultra+ jsou kvalitní alkalickě baterie -Jhodné pro každodenní použití ve spotřebičích 
~ nízkou a konstantní spotřebou énerg.ie jako m~jí například svítilny, ovlad.Če, rádia nebo lwdiny: Baterie se 
výborně osvědčily i v přístrojích s náhlou vysokou spotřebou energie např; ve fotoaparátech.s blesi<em nebo 
v dětských hračkách. Vyznačují se kvalitním provedením a dlouhou životností. " • 

Zivotnost baterií Kdy použít nabíjecí baterii · Návratnost nabíjecích baterií 

w 

I i 
-~ 

>500k.s :~ 

Za životnost jedni nabíjecí baterie múfete fivotnímu prog... 
Ued1 ulevit o vice než 500 ks běžných baterií. (Íivotnost 

závisí na péči o baterii.) 

I baterie nabíjecí, 4ks 
CL\ lL„ t1L 

obj.<:. 

42060 

42061 

+ + + + 

popis bez DPH S DPH 

AAA IHR03). 1,2V, 6/36e 1,1.s2 239,-

1000mAh, NiMh, rozm ěr 10,5x44,5mm, 

kovový obal 

AA IHR6). 1,2V, 6/36e 243.so 295,-

2400mAh, NiMh, rozměr 14,5x50mm, 

kovový obal I baterie nabíjecí, 12ks 

obj.č. 

42062 

42063 

popis bez DPH S DPH 

AAA IHR03), 1,2V, 311oe 491,74 595,-

1000mAh, NiMh, v plastové krabičce, 

rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 

AA IHR6). 1,2V, 311oe 677.69 820,-
2400mAh, NiMh, v plastové krabičce, 

rozměr 14,5x50mm, kovový obal 

STRANA 388 

o m 
--. pokud baterie vydrží ve spotřebiči ... 

w méně než více než 
3 týdny 3 týdny 

- -
a: 

f. -i 
.=i 

~ Nabljecl baterie EXTOL ENERGY 
z se dodivají v nabitém stavu a jsou 

připraveny k okamiilému pouiilí. 

nabíječka AAA/AA, NiMh/NiCd 

w 
o:: 

~ 
IXI .... 
z 

•N 

'lil 

nabiji jakékoli 
kombinace tužkových 
nabljecich baterii 
velikosti AA a AAA 
v počtu 1-4 kusú 

automatická detekce běžných 
nebo vadných baterii 

- nabíječka AAA/AA, NiMh/NiCd 

--. 
7,5 1 w - w 

a: - o:: 

~ 
w 

' 
nabití ks !; 

m a, 

·- .... u z w :t;J .., 
·~ za dobu 440 

a, 

• 
z životností > 

• baterie ks 
Jedná se o orientační návratnost. Skutečná nh'ratnost 
je závislll na kapacitě baterií. počtu nabijecich cyklů, 

zpUsobu nabíjení a používání. 

4 nezávisl6 nabijed 
s loty s ind ividuální 
detekcí a LCD 
indikátorem 

pokročilá 
mikroprocesorová 
kontrola při nabíjení 

~ ochrana proti zkratu, 
přepólování, přehřáti 

a automatické 
vypnutí po 8 
hodinách " 

obj.é. 

42080 

popis bez DPH SOPH 

4 sloty, 3/1o e 363.64 440,-

indiv iduální nabíjení, LCD, výstup pro 

AAA baterie: 1-2 baterie: 500mA, 3-4 

baterie: 250mA, výstup pro AA baterie: 

1-2 baterie: lOOOmA, 3-4 ba terie: 500mA 

---- ochrana proti zkratu, 
přepólování, přehřátí 

a automatické vypnutí 

:~--l""--:po~8~h:o~dinách 

funkce REFRESH 
dokáže prod lo užit 
životnost nabíjecích 
baterii, baterie 
jsou pomalu vybity 
a potom řizeně nabity 
do plni kapacity 

nabiji jakékoli 
kombinace tužkových 
nabfjecfch baterií 
velikosti AA a AAA 
v počtu 1-12 kusů 

12 nezávislých 
nabfjedch slotů 

s individuiilnl 
de tekcí a LCD 
indikátorem 

., 

automatická d etekce běžných 
nebo vadných baterií 

.,., .., 

obj .č. 

42081 

.,_ ___ pokročilá mi

kroprocesoro
vá kontrola při 
nabijeni 

popis bez DPH S DPH 

12 slotO, 3/S e 950.41 1150,-

individuální nabíjení, LCD, výstup pro 

AAA baterie: 250mA, výstue_pro AA 

baterie: 500mA 



I baterie alkalické, 4ks 

obič. 

42010 

42011 

42013 

popis bez DPH 

1,5V AAA ILR03), 17160 31,40 

rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 
1,5V AA ILR61, 17160 3 1,40 

rozměr: 14,5x50mm, kovový obal 

popis btz DPH 

1,5V AAA (LR03), &120 145,45 

rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 
1,5V AA ILR6), &120 145.45 

rozměr: 14,5x50mm, kovový obal n baterie alkalické, 2ks 

S DPH 

38,-

38,-

S DPH 

176,-

176,-

SVĚTLA, BATERKY A BATERIE 

baterie zink-chloridové, 4ks 
,n 

levné baterie do méně náročných přistrojů ij~ /l1 
s nlzkým odběrem, jako napřlklad dálkové [l~IIJf': 
ovladače, hodiny, svítilny, hračky 

obj.č. popis bez DPH SDPH 

42000 1,5VAAA (R03). 24/120 14,05 17,-
rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 

42001 1.5V AA (R6l, 24/120 14,05 17,-
rozměr: 14,5x50mm, kovový obal 

levné baterie do méni náročných přistrojů s nizkým 
odbirem, jako napřfklad dálkov6 ovladače. hodiny, 
svítilny, hračky 

obj.t. p!ei!._ t>u DPH S DPH 

42002 1,5V AAA (R03). 17136 47,11 57,
rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 

42003 1,SV AA (R6), 17136 62.81 76,
rozměr: 14,Sx50mm, kovový obal I baterie alkalické, 2ks 

ra"' ,.. "\ 

I baterie alkalické, 2ks 

lil 
lil 
7 

EI 
C a 

obj.č. 

42014 
popis bez DPH S DPH obj .č. popi, bu DPH S DPH obj ,č. ~pis Mi DPH S DPH 

1,5V C (LR141, 1V36 48.76 59,- 42015 1.5V D (LR201. 12136• 65,29 79,- 42017 12V (23A). 17160 40,50 49,-
rozměr 25,5x49,4mm, kovový obal 

I baterie alkalické, 1ks 

ob~é. 

42016 

a-, 

popis bez DPH S DPH 

9V (6LR61), 1u12 40,50 49,· 
rozměr 17,2x25,7x48,2mm. kovový obal 

rozměr 33,4x60,5mm, kovový obal 

I baterie lithiové, 5ks 

obj.é. 

42050 
popis t,.ez DPH 

3V (CR2032), 17160 65.29 

rozměr 20x3,2mm, kovový obal 

SDPH 

79,-

rozměr 10,3x28,5mm, kovový obal I baterie alkalické, 5ks 

obj,l . 

42051 

R 4 4 

popis ~z DPH 

1,SV ILR44I, 17160 40.5o 

A76F, AG13, LR1154, V13GA, PX76A, 
rozměr 10,5x44,5mm, kovový obal 

STRANA 389 

SOPH 

49 -• 

-



LED ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY 

I I 

sv1cen1 
Využití technologie LED (z angl. ,,Light-Emitting Diode·) 
představuje moderni, šetrný a vysoce účinný způsob 
osvětleni, nabízející ve srovnáni s dosud používanými 
světelnými zdroji (žárovky, zářivky a výbojky) celou 
řadu výhod. 

O Minimálni spotřeba > Použitím úsporných LED žárovek 
ušetřite 60-90% nákladů na elektrickou energii. 

O Dlouhá životnost> LED žárovky vydrží při běžném denním 
svícení okolo 20 let - tedy zhruba 20x déle, než klasická 
žárovka, a zhruba 4x déle, než kvalitní úsporné zářivky. Na 
rozdíl od klasických žárovek a úsporných zářivek také životnost 
LED žárovek nesnižuje opakované zapínání a vypínání. 

O Okamžitý start> Světelné zdroje LE D dosahují plné 
intenzity světla ihned po zapnutí, nečekáte tedy, a ž se 
v místnosti konečně rozsvít í. 

r.prc 

O Přirozena arva • LED žárovky se vyznačuj í 
vysokým indexem podání barev (CRI). Diky tomu 
nezkreslují barevnost osvětlovaných předmětů. Světlo 

LED žá rovek je stá lé, nekmitá a nevytváří žádné škodlivé 
UV-záření. 

O Šetrnost vůci přírodě> LED žárovky neobsahují nebezpečné 
látky (především vysoce škodlivou rtuť) a nevytváří tak 
ekologicky nebezpečný odpad. 

O Vysoká odolnost> Díky kompaktn í, odolné konstrukci, 
bezúdržbovému provozu a nízkému příkonu jsou 
ideální i k použit í na hůře dostupných místech včetně 
venkovního použití. 

I žárovka LED klasická I žárovka LED 360° I žárovka LED mini 

obj.é. 

43003 

43004 

43005 

obj.č. 

43040 

43041 

-
( energetlckt. třlda A++ 

popis bez DPH S DPH 

600lm, 6W, E27. 10/So e 95,04 115,-
teplá bílá, teplota světla: 2700K, úhel 
svítivosti: 360°, veli kost:108x60mm 
10001m, 8W. E27. 101so e 114,88 139,
teplá bílá, teplota světla: 2700K, úhel 
svítivosti: 360°, veli kost:108x60mm 

obj .č. 

43006 

energe\lcká tflda A• ) 
!ivotnost: 30000 hodin, 20000 zapnutí, CRb·80 

popis bez DPH S OPH 

5W, 410lm, E27, 10/So e 48,76 59,-
teplá bílá, teplota světla : 2800K, úhel 
svítivosti : 230°, svítí jako 40W klasická 
žárovka, velikost:82x45mm 

I žárovka LED 360° 

Yt-· 

I žárovka LED mini 

I energetická tf Ida A• 

životnost: 30000 hodi n, 20000 zapnutí, CRl::>80 
popis bez DPH S DPH 

9W, 800lm, E27, 101soe 57.85 70,-
teplá bílá, teplota světla: 2800K, úhel 
svítivosti: 240°, svítí jako 60W klasická 
žárovka, velikost:113x60mm 
12W, 10551m, E27, 10/soe 10.25 85,-
teplá bílá , teplota světla: 2800K. úhel 
svítivosti: 240°, svítí jako 75W klasická m 
žárovka, velikost:118x60mm ~ 

15W, 1350lm, E27, 1otsoe 81.e2 99,- ~.t. 

teplá bílá , teplota světla: 2800K, úhel 43012 
svítivosti: 240°, svítí jako 100W klasická 
žárovka, velikost:132x70mm 

STRANA 390 

·,Q ~ 
[~e.-e-,g-e-tlc_k_i_tř-ld_a_A_u~) obj.č. 

popis buDPH SDPH 43010 
400lm, 4W, E14, 101so e 65,29 79,-
teplá bílá, teplota světla : 2700K, úhel 
svítivosti: 360°, velikost: 78x45mm 

energetlcka tf Ida A• 

životnost: 30000 hodin, 20000 zapnutí, CRl:>80 
popis bez DPH S OPH 

5W, 4101m, E14, tl)/50 . 48,76 59,-
teplá bílá, teplota světla: 2800K, úhel 
svítivosti : 180°, svítí jako 40W klasická 
žárovka, velikost:80x45m m 



I žárovka LED svíčka 

~.i. 

43021 

43022 

~ 

g/ " .. I, 
\ ··--

energelleki lřlda A+ 

životno•I: 30000 hodin, 20000 zapnuli, CRl:>80 
_po~ bezOF>H SOPH 

5W, 4101m, E14, 1111so e 48,76 59,-
teplá bílá, teplota světla: 2800K, úhel 

svítivosti : 180°, svítí jako 40W klasická 
žárovka, velikost:80x45mm 
5W, 4401m, E14, 1111so e 48.76 59,-
denní bílá, teplota světla: 6500K, úhel 
svítivosti: 180°, svítíjako 40W klasická 

žárovka, velikost: 100x37mm 

žárovka LED reflektorová bodová 

obj .č. 

43035 

energe11Cki třlda A+ ] 
životnost: 30000 hodin, 20000 zapnutí, CRl:>80 

popis bu DPH S DPH 

7W, 5801m, GU10, 101soe 81.82 99,-
teplá bílá, COB, teplota světla: 2800K, 
úhel svítivosti: 38°, svítí jako SOW 

klasická žárovka, velikost:60x50mm I žárovka LED reflektorová 

obj.t. 

43032 

43033 

43034 

energe1lcki tilda A+ 

životnost: 30000 hodin, 20000 zapnuti. CRl:>80 
popis bez DPH S DPH 

4W, 3201m, GU10, 101soe 48.76 59,-
teplá bílá, teplota světla: 2800K, úhel 

svítivosti: 120°, svítí jako 30W klasická 

žárovka, velikost:60x50mm 
6W, 450lm, GU10, 10/soe 65,29 79,-
teplá bílá, teplota světla: 2800K, úhel 

svítivosti: 120°, svítí jako 40W klasická 

žárovka, velikost:60x50mm 

6W, 4701m, GU10, 10/Soe 65,29 79,-
denní bílá , teplota světla : 6500K, úhel 

svítivosti: 120°, svítí jako 40W klasická 

žárovka, velikost:60x50mm 

I zářivka LED 

CI•VbitO 

LED ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY 

pokud máte flurescenční zářivky bez star téru, musí 
zapojení změnit elektrikář 

vyrobeny z kvalitního nerozbitného PC plastu 

snadná výměna 
se stávajícími 
fluorescentními 
zářivkami používajícími 
s tartér • bez nu tnos ti 
změny zapojeni. stačl 
vyminit p6vodn1 
"'s tartér· za nový 
přiložený "'star tér· 
a nasadit Extol LED 
zářivku 

obj.č. 

43050 

43051 

43052 

120 a 150cm zálivky majl po celé délce 
hlinfkový chladič, který jednak prod lufuje 
f ivotnost LED diod a také přispívá k dobré 
mechanické odolnos ti zářivky 

popis bez DPH S DPH 

60cm, 9001m, 10/soe 81,82 99,-
TS, neutrální bílá, teplota světla: 4000K, 
úhel svítivosti: 320°, obsahuje „star tér

pro LED zářivku, PC 
120cm, 18001m, E)l2se 181.82 220,

TS, neutrální bílá, teplota světla: 4000K, 
úhel svítivosti: 320°, obsahuje „star tér

pro LED zářivku, PC+ ALU 
150cm, 22001m, E)l2se 231_40 280,

TS, neutrální bílá, teplota světla: 4000K, 
úhel svítivosti: 320°, obsahuje „star tér

pro LED zářivku, PC+ ALU 

.. startér" náhradní pro LED zářivky, 
25ks 

obj ,č. 

43050A 
popi$ bt'1 DPH S DPH 

používá se jen •• ,.. . 206.61 250,-

pokud nahrazujete klasickou zářivku 
bez změny zapojení kabelů v zářivkovém 

svítid le 

, -._.. . 

···-

--
-
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DOMÁCÍ AUTOMATIZACE 

I I 

omac1 

Dálkové ovládání 
Dálkově ovládaná zařízení jsou běžnou výbavou všech domácností. Každý z nás má televizi, D 
nebo klimatizaci. Nyní múžete použít podobnou technologii také pro ovládání světel nebo různých spotřeb· 
čů připojených do zásuvky. 

O snadné zapojení - všechna zařízení jsou bezd rá
tová a jejich konfigurace a zapojení je velmi 

jednoduché - jen podržíte tlačítko na zařízení dokud 
nezačne rychle blikat indikátor a poté stisknete 
tlačítko na ovladači 

O spolehlivé spojení- používáme spolehlivou 
frekvenci 433,92MHz, která zajišťuje že se 

zařízení bezpečně zapnou a vypnou i bez přímé 
viditelnosti 

O flexibilita - celý systém je velmi flexibilní 
a umožňuje jedním tlačítkem na ovladači 

ovládat více zařízení najednou a také může někoU 
ovladačů ovládat stejné zařízení 

@i RF . .. 

RF 

Wi-Fi 

••••••• •• • 

manuální kontrola - všechna zařízení· 
vybavena manuálním vypínačem 

ztratíte ovladač 

nahraditelnost - pokud z 
nebo ovladač, múžete 

chybí a vše bude opět fun 

ovládáni zafize ovladai!u 
- velmi jedno~ e ete nap . spínat světlo 

z někoUka míst polTlo tových vypínačů, které 
jen „ íten na stěnu 

ládáni pfes Internet - wifi zásuvku mOžete 
ovládat přes mobil kdekoliv ve světě a zároveň 
to wifi zásuvka unikátní funkci kdy muže ovládat 

mocí RF signálu všechna zařízení v okolí 

Wi-Fi 

iOS Android 
5.0 + 4.0+ 

RF Signál 

zásuvka ovládána Wi-Fi zásuvka dálkově ovládaná 3ks, základní sada s ovladačem 
+ centrální ovládání pro RF zařízení 

~ 
pomociWi•Fi zásuvky 
můžete přes mobil 

ť>' ovlidat nejenom tuto 
zásuvku, a le také 
všechna ostatní RF 
zařízení v jejím dosahu 

@ 

• • 

obj.č, popis b•z DPH S DPH 

43800 Wi- Fi 802.11 b/g/n, .. / .. e 510.2s 690,
max 3680W. fu nkce: vypnout/zapnout, 

-~ča=so~vač, odpočítávání, vypnout/zapnout 
okolní dálkově ovládaná zařízení, 

ovládání ~omocí a~likace pro zařízení 
iOS a Android 

STRANA 392 
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• • • 

• 
K 

• 

~ 

• 

• 
K 

• 

~ 

• • 

obj.t. 

43801 

• 
ON "" 

, 
, 

•·• 
. ·. . ... 

P<>Pis bez DPH SOPH 

dosah 30m, 3/S e 545.45 660,-
max. 3680W, funkce: vypnout/za~nout, 
možnost spárovat s 5ovladači , trvalá 
paměť, LEO kontrolka, 433,92MHz, 
16A/230V 



zásuvka dálkově ovládaná , 2ks, 
rozšiřující sada 

obič. 

43802 

• 

• 

Q 

• • 

• 

• 

popis bez DPH S DPH 

dosah 30m, 3/se 305,79 370,-

max. 3680W, funkce: vypnout/zapnout. 

možnost spárovat s až 5ovládači, trvalá 
paměť, LED kontrolka, 433,92MHz, 

16A/230V, bez dálkového ovladače 

vypínač/ovladač, dvojitý, 2ks 

před použitím nutno odstranit pojistku u baterie 
ob~t. popis bez DPH S DPH 

370,-43822 2 jednotlivé/ 31se 305,79 

skupinové kanály, funkce: vypnout/ 

zapnout, možnost spárovat každý 
kanál s více zařízen ími, trvalá paměť, 

433,92MHz, 12V 23A baterie 

(součást balení] 

zásuvka dálkově ovládaná, 
venkovní IP44, 2ks, rozšiřující sada 

obj.č, 

43803 

ideální pro 

\ 
použití na 
zahradě pro 

• • spuštiní 
zal6v,nf. 
čerpadla ... 

I I 
-

popis bez DPH S DPH 

IP44, dosah 30m, 3/10 • 305,79 370,-

max. 3680W, funkce: vypnout/zapnout, 

možnost spárovat s až 5ovládači , trvalá 
paměť, LED kontrolka, 433,92MHz, 

16A/230V, bez dálkového ovladače 

objímka na žárovku dálkově 
ovládaná, 2ks, rozšiřující sada 

obj.t. 

43810 

"· ti 
' d • 
: l -J 

p~ls bnOPH 

max. 60W žárovka, 3110 • 305,79 

E27, dosah 30m, funkce: vypnout/ 
zapnout, možnost spárovat s až 
5ovladači, trvalá paměť, 433,92MHz, 

SOPH 

370 -
' 

bez dálkového ovladače 

DOMÁCÍ AUTOMATIZACE 

g ovladač 

obj,C. 

43820 

• 
ON OFF 

1 

2 

3 

G 

_P.:Opit 

3+1, 3 jednotlivé/ 
hff DPH 

3/Se 148.76 

SOPH 

180,-
skupinové kanály, 1 spo lečný kanál , 

dosah 30m, funkce: vypnout/zapnout, 
možnost spárovat každý kanál s více 
zařízeními, trvalá paměť, 433,92MHz, 3V 

CR2032 baterie (součást balení! 

FJ hlavice termosta_tická pro radiátor, e programovatelna ochrana proti 

Wp 1 
f/ t({{( 

2 

3 

nastaveni 
časového 
harmonogramu 
ve 24h cyklech 
na celý týden, 
nebo na pracovní 
týden a víkend č.i 
samo$tatné dny 

zarezivi nl 
ventilu způsobí 
automatické 
protočení ventilu 
po sedmi dnech 
nečinnosti 

automatický refim. t možnost snlf it 
n,klady za vy1,pění 
v doběvětriní při 

režimu nastavení 
~otevřené okno"' 

lze v případě 
potřeby dočasně 
jednorázově 
změnit a zvýšit či 
s nfžit teplotu nebo 
použlvat regulátor 
je n manuálni 

integrovaný teploměr 
ukazuje teplotu v místnosti 

funkce z imní režim 
hlldá, aby teplota 
v místnosti neklesla 
pod 5°C a nedošlo tak 
k zamrznutí radiátoru 

Programovatelná termostalická hlavice je ideální 
pomocník při optimalizaci topení v bytech, 
rodinných domech. chaUch. S pomod tohoto 
termostatu můžete mít doma teplovfdy, když 
to potfebujete, bez zvýšení nákladů na topení 
(např. zapne radiátor půl hodiny předtím, než 
přijdete domů). Hlavici lze nainstalovat na většinu 
radiátorů bez nutnosti přidání dalších instalačních 

mezičlenů, a pokud je to nutné, tak součástí 
dodávky jsou adaptéry pro běžné typy radiátorů. 

obj.i:. 

43830 
popia b9i DPH S DPH 

obsahuje adaptéry ,112e 438.02 530,

Danloss RA, RAV, RAVL, baterie 2xAA 
1,5V (součást balení] 
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MULTIMETRY, ZKOUŠEČKY 

• • • • 

FJ multimetr digitální, klešťový, AC/DC proud, True RMS, 
H LowZ, automatická volba rozsahu 

univerzální 
multimetr 
s automatickou 
volbou rozsahu 
pro všestranné 
použiti 
v domácnos ti 
i průmyslu 

automatické 
vypnuti při 
neěinnosti 

pomocí kleští mllfete 
měřit AC/DC proud 
ve vodiči 

snadné ovládání 
a rychlé nastaveni 
jednotlivých funkcí 

velký dobře 
čitelný LC O displej 
s podsvícením 

obj.C. 

8831253 
~is bez DPH SOPH 

rozsah měření: 31se 1 066.12 1 290,-

DC napětí 0,5-600V, AC napětí 40-65Hz, 
0,01-600V, DC proud 10mA-600A, 
AC proud 40 -65Hz, 100mA-600A, 

odpor až 60M0hm, kapacita 60uF-

6000uF, frekvence 40Hz-1000Hz, 

teplota -2o•c-1000°c, měření spojitosti 
obvodu a bezkontaktní detekce AC napě, 

600V CAT Ill, CE 

STRANA 394 

FJ multimetr digitální, inverzní displej , True RMS, H automatická volba rozsahu 
velký dobře čitelný 

univerzálnl multimetr 
s automatickou volbou rozsahu 
pro všestranné pouliti 
v domácnosti i průmyslu 

I 

~ Ill, I snadné ovlá dáni 
a rychlé nastavení 
jednotlivých funkcí 

inverzní LCD displej 

bohaté příslušenství 
usnadňuje použití automatické vypnuti 

při nečinnosti v každé situaci 

obj .č. 

8831251 
popis bez DPH S DPH 

rozsah měření: 3/Se 1 231.•o 1 490,-

DC napětí 1mV-1000V,AC napětí 
1mV-750V, DC a AC proud 10µA-10A, 

odpor 100hm-100M0hm, kapacita lnF
lOMF, frekvence 10Hz-5MHz, teplota 

-20°C-1000°C, měřen í diod, spojitosti 

obvodu a bezkontaktní detekce napětí, 
záznam právě naměřené hodnoty, 

600V CAT Ill, 1000V CAT li , CE 



multimetr digitální s automatickou volbou rozsahů 
velký dobře čitelný LCD displej 

univerzitní 
multimetr 
s automatickou 
volbou rozsahu 
pro všestranné 
použití 
v domácnosti 
i průmyslu 

automatické vypnuti 
při nečinnosti 

s oranžovým podsvícením 

snadné ovládání a rychlé 
nastavení jednotlivých funkci 

záznam maximální a právě naměřené 
hodnoty, bezkontaktní detekce střídavého 
napětí, baterie 3x I ,SV typ AAA {součásti 
dodávky), hmotnost 200 

obj,č. 

8831250 
popis bez DPH S DPH 

rozsah měření: 31se 619.83 750,-
DC napětí 200mV-600V, AC napětí 

2V-600V. DC a AC proud 200µA-10A, 
odpor 2000hm-20M0hm, teplota 

-20°C-1000°C, test baterií 1,5/3/9/12V, 

test tranzistorů a diod, měření s11Qjitostí 
obvodu, CATll600V,CE 

I multimetr digitální (U, I, R) 

DIGITAL 
(::)(TDC.CRAF:T MULT»(ETtR 

f 1,5 6 I} 

obj.l. 

600011 
J!!eiS bez DPH S DPH 

rozsah měření: DC 512oe 206.6t 250,-
napětí 200mV-250V, AC napětí 200V-250V, 

DC proud 2000µA-10A, odpor 2000hm-

2000k0hm, test baterií 1,5V a 9V, test 
diod, s akustickou signalizací. CE 

velký dobře 
čitelný LCD displej 
s podsvicenim 

snadné ovládání 
a rychlé 
nastaven1 
je dnotlivých 
funkcí při pr.ici 
pomocí palce 

automatické 
vypnutí při 
nečinnosti 

osvitlen1 
měřeného 
mísla 

univerzální 
multimetr 
s automatickou 
volbou rozsahu 
pro všestrann6 
poufití 
v domácnosti 
i průmyslu 

MULTIMETRY, ZKOUŠEČKY 

obj.C. 

8831252 
popis bez DPH 

rozsah měření: 3110• 652.89 

DC/AC napětí 10mV-1000V, odpor 

600hm-100M0hm, kapacita 1nF-

SOPH 

790 -• 

10MF. frekvence 10Hz-10MHz, měření 

diod, spojitosti obvodu a bezkontaktní 

detekce napětí, záznam právě naměřené 
hodnoty, TrueRMS. displej 6000, 

baterie 2x1,5V tye AAA [součást dodá, 

600V CAT Ill, CE 

R multimetr digitální, kapesní 

velmi skladný 
malý multimetr, 
který můfete 
snadno strči t do 
kapsy 

( 

úložný prostor pro 
sondy v multimetru 

obj .č, 

417400 

On lf 
,J.U I 

popi5 bez DPH S OPH 

měřící rozsahy: s12oe 23t.•o 280,-

DC napětí 2/20/200/300V, AC napětí 

2/20/200/300V, DC proud 200mA, odpor 
2k/20k/200k/2000k?, test diod, měření 

~ ojitosti obvodů, dis~j 4000, baterie 
12V 23A (součást dodávky I. hmotnost 

s baterií 110g, 300V CATIII , CE 

STRANA395 

-



MULTIMETRY, ZKOUŠEČKY 

zkoušečka napětí 12-1000V, bezkontaktní 

~ 

a u tomatické vypnutí 
při nečinnosti 

obj.ě. 

8831202 

Ui•tllif.1 

osvětlení 
miřeného 

mtsta 
popis bez OPH SDPH 

frekvenční rozsah !i/20 . 164,,6 199,-
50-60Hz, zvukový a světelný indikátor 

s proměnnou intenzitou v závislosti na 

vzdá lenosti kabelu s napětím, pr acovní 

teplota 0-40°C, 156mm, baterie 2x1,5V 

AAA [součást dodávky]. hmotnost 45g, 

1000V CAT Ill, 600V CAT IV, CE 

zkoušečka napětí digitální s displejem 12-220V 

bezkontaktni 
de te kce 
napětí ve 
vodiči - přes 
izolaci 

detekuje 
i rozsah do 
250V, ale na 
displeji zobrazí 
pouze hodnotu 
220V 

obj.č. 

8831210 

[ ,: 
LED světlo 
na konci 
rukojeti 

popis bez DPH S DPH 

délka 146mm, pro 10,160 • 61.98 75,-
AC/DC [střídavý/stej nosměrný proudi, 

plochý šroubovák 1-)3,0mm, LCD displej 

s přednastavenými hodnotami měřen í 

v rozsahu 12-26-55-110-220V AC/DC, 

frekvenční rozsah 50-500Hz, pracovní 

teplota -1 o•c až 50°C, typ baterií LR41 

zkoušečkanapětí100-250V 

obj.é. 

8831201 
popi& bez DPH S DPH 

délka 190mm, 24/we 35.5' 43,· 

plochý š roubovák [-)3,5mm, rozsah 

měření 100--250V AC !střídavý proud), 

pracovní podmínky: frekvenční rozsah 

50-500Hz, pracovní tepl ota -1 o•c až 

50°C, pracovní vlhkost 45-75% I zkoušečka napětí 110-250V (-1 

obj .č. popis 

8831203 160mm, 250V 

CATll,CE I zkoušečka napětí 110-250V (+) 

Ut•tllif.0 
obj.č. popis 

8831204 160mm, 250V 

CATII, CE 

STRANA 396 

bei DPH 

101soe 48.76 

bez DPH 

10,1soe 48.76 

SOPH 

59,-

SOPH 

59,-

I zkoušečka napětí 200-250V 

r, .......... 

~ o~. ~_e!s bez DPH SOPH 

5104 140mm IS'6oe 14,8-3 18,-I zkoušečka napětí 200-250V 

~ 
obj.č. 

5105 I zkoušečka napětí 6-24V 

obj.~. 

5112 

popis 

190mm 

popis 

100mm 

bez DPH 

lfi'60. 18.18 

betOPH 

10/50. 105,79 

SOPH 

22,-

SOPH 

128,-

měřič spotřeby el. energie - wattmetr 

Měření: 
• aktuálního příkonu 
připojeného spotřebiče 

v jednotk6ch kilowatt (kW), 
čeho! lze vyu!íl např. k ověleni. 
zda je možné elektrospotřebič 
připojit k elektrocentrále. která 
má limitovaný výkon 
- spotřeby připojeného 

elektrospotřebiče jednotkách 
kilowatthodiny, čím! lze snadno 
zjistit, jakou spotřebu elektfiny 
má připojený spotfebič a kolik 
stojí jeho provoz v cenách 
za kWh. Pokud má spotřebič 
velmi proměnlivý chod (např. 
lednička) nechte ho zapojený 
v měřiči delší dobu, aby ho bylo 
možno změřit při všech typech 
provozu. 

obj .č, 

43900 
~is 

C 
o 
e 
• 

kW, kWh, C02, 

ca> 

• • 

bez DPH SOPH 

3/Se 272,73 330,-

měřící přístroj měří příkon el. zařízen í 

[kW). spotřebu el. energie lkWh) 

a přepočet na C02 

vlhkoměr pro měření vlhkost i dřeva, omítky a podobných 
materiálu 

záznam právě 
naměřené hodnoty 

dobře čitelný LCD 
displej s podsvícením 

barevná ind ikace 
naměřené vlhkosti 

f}ail automatické vypnutí li\'fb .... při nečinnosti 

Vlhkoměr je vhodný pro 
měření vlhkosti v řezaném 
dřevě (také v papíru, kartónu) 
a vytvrzených materiálech 
(malta, beton a sádra). 
Zobrazuje vlhkost nebo 
teplotu ovzduší. Mi tř i LEO 
diody, které indikuji vlhkost 
měřeného předmětu. 

obj.t. 

417440 
p<>pis bez DPH S DPH 

rozsah měřen í: 3/10 • 371.90 450,-
d řevo 6-60%, tvrdé materiály 0,2-

2,9%, teplota 0-40°C, baterie 4x 1,5V 
LR44 [součást dodávky). hmotnost 

[s bateriemi) 4 lg 
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AKU STROJE 

STRANA 400 

vrtací šroubovák aku, růžový, 12V Li-ion, 
1300mAh, v tašce 

pfíjemná textiln1 taška s organiz6rem 
a vyjímatelnou vložkou 

~~==--~~-,.---....J dvourychlostní převodovka 
umožňuje nastavit 
odpovidající otáčky pro 
konkritni druh prác,• 

integrovaná LEO 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách 

nízká hmotnost, ergonomický 
tvar a vyváženi aku 
šroubováku činí práci velká sada vrtáků a bitú dovoluje ] 

okamžitě začít pracovat přfjemnějl1 a m6ni únavnou 

baterie 

kapaci ta baterie 

otáčky 

L/Pchod 

rychloupínací hlava 

pruměrvrtáku 

stupňů utah.rrooientu 

max. kroutí::í moment 

nabíjení baterie cca 
příslušenství 

v kufru 

hmotnost s baterií 

promyšlený design 
baterie a nabíječky 
umožňuj• přlmé 
nabíjeni baterie 

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů 
či vrutů, dále k vrtání do dfeva, kovu a plastů. Sada dále obsahuje pouzdro s vrtáky 
a bity a všechno n6řadí a příslušenství je uloženo v príjemné a pevné textilní tašce 
s organizérem. Díky Li•ion akumulatoru je možn& šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž 
by se lim snižovala kapacita akumulátoru. Li•ion akumulátor ztrácí energii vlivem 
samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

12V Li-ion 

1300mAh 

I. 0-400/min, li. 0-1500/min 

ano 
polokovová 3/8 " 

0,8-l Omm 

21+vrtání 

18Nm 

4-Sh 

vrtáky 1-2-3-4-5-6mm, bity (-] 5-6mm, PH 1-2, PZ 1-2, sada 12ks 

ano 

1kg 

402401 
3/6 e 
1 231,40 

402400A 

4024018 

1 490,-
náhr adní nabíječka 

náhradní baterie 12V 

baterie akumulátorová 12V, Li- ion 

obj.ě. 

402401B 
popis 

1300mAh, 

pro 402401 

bez DPH 

.. / .. e 438,02 

SOPH 

530,-



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 

pistole tavná lepící, 0 7,2mm, 25W, růžová 

určeno pro jemné 
a detailn1 práce. kdy je 
nutn6 poufívat menši 
množství lepidla 

napětí/frekvence 

příkon 

max. příkon 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 

doba aktivace 

teplota lepeni 

lepené materiály 

hmotnost 

nae!!í/frekvence 

příkon 

max. příkon 

0 tavné tyčinky 

lepící kapacita 

doba aktivace 

teplota lepeni 

lepené materiály 

hmotnost 

objednacl tíslo 

Lepící tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru, 
korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. 
Páčka mechanického posuvu umof ňuje citlivé, plynulé 
a pftsné dávkovAní roztaven~ho lepidla na požadované mls to.[!] 

230V/50Hz 

25W 

70W 

7,2mm 

4,5g/min 

3-5min 

200°c 
plasty, keramika, kuie, karton , 

dřevo, některé druhy kovu 

78g 

objednacf čisto 422003 
6/48 • 

cena bez DPH/s DPH 103,31 125,-

- pistole tavná lepící, květinová, 0 11mm, 40W 

Le píci tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru, 
korku, dřeva, kUže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka 
mechanického posuvu umožňuje citlivé. plynulé a přesné 
dávkováni roztaveného lepidla na požadované místo. 

230V/50Hz 

40W 

100W 

11mm - 11,5mm 

10g/min. 

3-5min 

200°c 

plasty, keramika, kuže, karton , dřevo, některé druhy kovu 

225g 

4221 00 
6/24 • 

cena bez DPH/s DPH 198,35 240,-

STRANA 401 



I sada nářad í 68ks 

Univerzálnl sada navržená pro dlvky, ženy a dámy, se kterou Vás nic 
nezaskočí. Kdykoli budete potřebovat něco přemUit, zašroubovat, 
povolit či uUhnout, uříznout, vyvažit, zatlouct či natřlt, slepit, na 
něco si posvítit, anebo si třeba ustřihnout růži v zahradě, tahle sada 
v elegantním měkkém kufříku vám bude vždy po ruce - a Vy budele 
naprosto nezávislá ! 

.1/4" 
L25mm = e SL3-4-5-6mm 
c::t:& !& PH0-1-2 
~ !f PZ0-1-2-2-3 = @ HEX3-4-5-6mm = ® Tl0-15-20-25 

~ ® 1/4" 

~ 125mm 

~ 120mm 

@ 1,5-2-2,5-3-
4-5-6mm 

~150mm 

~ 50mm 

:::i1;:::=::::=ot: 25 mm 

~-----~(I 300mm 

I sada nářadí 39ks 

01/4" 

~ 3m w1 6mm 

t - ti 200g en C•&I0>

~ 80mm 

f1nz5,u Q 18mm 

iiiiiii~i~ 
!~!~!~!~ 

lo ®e1@ 

~ 114· 45 zubú 

U7 5--6--7--8-10.12·13--14mm 

50mm 
~ ----=, I 

6,5x100mm r 1,5-2-2,S-3-4• 
5-lr8·10mm 

3009 

160mm 

+ PH2•100mm 

~ 01,,· 
C 

[J_i=w:, 
2,5lC50mm 

+ PHOOJC50mm 

100-250V 

obj.l. pop...!_s 

6596 1/4" 

STRANA 402 

.1/4" 
L2Smm 
( I ;: I e 
Q.23) EB 
C t» @ 

bu:OPH 

3/10. 619.83 

)4•1-~ 

PHG.-14 

P'l(lol,.Z 

SDPH 

750 • 
' 

I sada nářadí 23ks 

01/4" 
Q e t,.8-10-13mm 

~ =noc ,,,. 
c=::::J:□:::J a,dapt6rna 1/4Mhroty 

.1/4" 
L 2Smm 

A~ ' e J..4.$.6mm 

) 5). EB PM0.1•1 

I t ~ @ no.1.: 

o 
1/4" -+ ♦ 

obj.~. 

6593 

obj.i. 

6595 

popis 

1/4. 

li I j li D 

p()f)iS 

1/4" 

bH DPH S DPH 

3/8 . 1198,35 1 450,· 

baterka 

2.5•50nvn 

+ PH00•50mm 

bez DPH 

5/20 e 355,37 

160nvn 

160nvn 

pinzeta 

SOPH 

430 • ' 



' v ' SADY NARADI 

I metr svinovací nůž ulamovací celokovový s výztuhou 

obj,č. 

3193 
popis bez DPH 

Jm, š. pásku 16mm 12110 • 70.25 

SOPH 

85,-
obj ,č. 

80059 
eoe!!_ 
18mm, Auto-lock 

b9z DPH 

,vne •2.s, 
SOPH 

76,-

rukavice z polyesteru s PVC terčíky 
na dlani 

r ukavice zahradní nylonové 
polomáčené v nitrilu 

I nůžky zahradnické 

obj.t . 

99719 
popis 

velikost 7" 
bu: DPH S DPH 

2'/120 . 13.22 16,-
obj.t. 

8856669 

vrstva nitrilu na 
dlaních a prstech 
zvyšuje odolnost 
rukavic 

bu DPH SDPH pcpls 

velikost 7" 12/60 . 33,88 41,-

obj,t. 

9272 

' 
_eoe!.s bu DPH 

170mm, na stříhání s12o e 132,23 

rostlin do průměru 15mm 

SOPH 

160 -• 

• čep ice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, růžová čepice s čelovkou 45lm, nabíjecí, USB, fluorescentní 
žlutá 

4' . 

pro vaši 
bezpečnost 
mi čepice 
vzadu 
odrazku 

snadné 
dobijeni 
ples USB 

l světlo lze jednoduše 
vyjmo ut a čepici 
vyprat 

obj.č. 

43193 
J!!eiS b•z DPH S DPH 

univerzální 6/2, e 20s.19 249,-

velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-150min- 4h, 

USB nabíj ení: 2,5h, hmotnost s baterií 88g 

pro vaši 
bezpečnost 
má čepice 
vzadu 
odrazku 

snadn6 
dobíjení 
přes 
USB 

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat 

u.e-a 

obj .č. 

43194 
popis bez DPH S DPH 

univerzální 612• • 20s.1, 249,-
velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 

3 módy světla: 100%-75%-50%, 

čas svícení: 100min-1 50min -4h, 

USB nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 88g 

STRANA 403 
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tlakové či sti če 

sekery a brousky 

zahradní pily 

zahradní nůžky 432 

nůžky na živé ploty 434 

hrábě 436 

I I 

' 1 \ , 
\ 

l • 
• ' ' 

zavlažovací systém 437 
\ ' 

' 
' 

postř ikovače 446 

plachty 448 

zahradní doplňky 449 



ČERPADLA 

zapouzdřená 
ložiska 

. . . . . . . . 

. 

. 

. 

. 

. . . . 

. . . . .. "... . . ' 
. 

(2 dvojitá mechanická 
keramická ucpávka 

..... . . 

. . . 

.. (I robustní 
plastová 
přípojka 

EXTOL PREMIUM 

Profesi oná ln í 
parametry ... 
(I ROBUSTNÍPLASTOVÁ 

PŘÍPOJKA 

(2 

možnost použití hliníkové 
bajonetové rychlospojky. 

DVOJITÁ MECHANICKÁ 
KERAMICKÁ UCPÁVKA 
vyrobena s těsnícími plochami ze 
slinutých karbidů křemíku vyznačuje 
se vysokou odolností proti otěru. 

ZAPOUZDŘENÁ LOŽISKA 
jsou jako jedna z nejdůležitějších 
součástí čerpadla záměrně 

naddimenzována. 

STRANA 406 

(4 

(5 

(& 

(7 

(4 speciální 
průchodky 

. . 

SPECIÁLNÍ PRVŽOVÉ 
o 

PRUCHODKY 
jsou demontovatelné, zabraňují 
pronikání kapaliny do motoru 
kolem kabelu. 

VÝKONNÝ INDUKČNÍ MOTOR , 
S TEPELNOU OCHRANOU VINUTI 
chrání elektromotor před 
spálením z důvodu přetížení lna př. 
zablokování oběžného kola, vysoké 
teploty, poklesu napětí atd.) 

PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI 
všechny čerpadla Extol Premium 
mají pro větší odolnost vůči korozi 
plášť z nerezové oceli. 

OLEJOVÁ LÁZEŇ 
k mazání a chlazení kluzné plochy 
ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané 

. ..... 

. 

. 

. 

. . 

.. 

(B 

(9 

(5 indukční motor 
s tepelnou ochranou 

(7 
olejová 
lázeň 

1 ............ .. 

(& 

(B 

(9 
řezací 

• • nuz 

oběžné 
kolo 

plášť 
z nerezové 
oceli 

kapaliny s abrazivními částicemi na 
třecí plochu mechanické ucpávky. 

OBĚŽNÉ KOLO 
je vyrobeno z temperované litiny 
s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ 
oběžného kola zabraňuje jeho 
ucpávání a umožňuje dopravovat 
kapaliny s obsahem pevných 
i dlouhovláknitých částic. 

,; , ., , Ov 

ROTUJICI REZACI NUZ 
slouží na rozmělňování čerpaného 
kalu a vlákenných nečistot. 

, 
( 10 EKONOMICKE 

čerpací část je vyrobena z kovu 
a proto mají při stejném čerpacím 
výkonu poloviční odběr el. energie 
oproti levnějším plastovým 
modelům 



čerpadlo 
, 

ponorne 
kalové, 250W, 
90001/hod 

kalové, 750W, 
180001/ hod 

kalové s řezacím 
nožem, 1100W, 
162001/hod 

v 

CERPADLA 

kalové s řezacím 
hlavou, 1100W, 
185001/hod 

na čistou vodu, 
750W, 390001/h 

O (m,fhl 12 18 24 30 34 

Extrémně výkonné ponorné 
čerpadlo s maximálním 
průtokem 6501/min (39 0001/ 
hod= 39m3/hod), je určeno 
pouze k čerpáni č isté vody bez 
obsahu kalu, sedimentů, bahna 
či písku a vzhledem k tomu. že 
je vybaveno silným a pevným 
podstavcem s integrovaným 
sacím košem, diky němuž 

robustní litinové tělo čerpadel Extol P remium 
odpovídá jej ich mimořá dnému výkonu, ,. ,-~---<--+--+--!-

Ponorná katovi! 
čerpadla Extol 
Premium jsou určena 
k čerpáni především 
znečištěných 
a odpadních vod. 
Vzhledem k velké 
průchodnosti 

umožňuje čerpat 
vodu i s obsahem 
drobných pevných 
a vláknitých nečistot. 
terpadlo nalézá rovněž 
uplatnění při čerpání 

vody i potoků, rybníků, 
bazénů, apod. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 250W 

k1erý potřebují pro náročné podmínky při 
záchranář5kých pracích, odčerpáváni jímek, 
bahnitýchjezirek, výkopů a dalších zdrojů 
silni znečištěné vody 

čerpadla Extol maji spolehlivý 
a rychlý druční i pozáruční servis 

dvojit6 mechanickti keramick6 
těsnění motoru je uložené v olejové 
komoře a dosahuje tak ještě větší 
spolehlivosti, která je základem 
dlouhé životnosti těchto čerpadel 

12 

• 
• 

obzvláš(výkonný 
model vybavený 
rotačním ocelovým 
nožem, díky němuž 
jej lze použil i pro 
odčerpávání ka lú 

230V/50Hz 
750W 

230V/50Hz 
1100W 

max. prů tok 90001/hod, 1501/min 180001/hod, 3001/min 
10m 

162001/hod, 2701/min 
max. výtlak 7,5m 

max. hloubka ponoru 5m 

min. výška hladiny 65mm 
0 výstupního hrdla 1", 11/4", 11/2" 

max. průchodnost 15mm 
délka přívod. kabelu 5,3m 

použití _pro čistou a znečišt. vodu 

extra 

hmot. včetně kabelu 9,5kg 

objednacl čisto 8 89 5 O O O 

10m 

5m 5m 

107mm 85mm 
2· 2· 

25mm 15mm 

6m 10m 
pro čistou a znečišt. vodu pro čistou a znečišt. vodu 

s řezacím nožem 

22,5kg 

8895005 

8895041 

8 950 O 

8895005 
600 

výkonné čerpadlo 
vybavené speciální 
řezací hlavou, 
která si snadno 
poradí s vláknitými 
materiály, kteri 
mohou být v septicích 

230V/50Hz 
1100W 

185001/hod • 3081/min 
16m 

5m 

400mm 
2" 

20mm 

10m 
pro čistou a znečišt. vodu 

speciální řezací hlava 

24,3kg 

8895041 

ln čerpadlo postavit na dno 
odčerpávaného prostoru 
s čistou vodou, je toto čerpadlo 
určeno k intenzivnímu čerpání 
a rychlému vyčerpávání 
prostorů s vitším množstvím 
čisté vody, např. bazénů, 
zásobnlků vody, zatopených 
sklepů, zatopených s tavebních 
či těžebních prostor, drenážních 
odvodňovacích jímek při zvýšené 
hladině spodní vody apod. 

velmi malá 
spotřeba 
elektrické 
energ ie 

určeno hlavně 
pro rychlé 
vyč,erpání 
velkého 
množstvivody 

~ ....••...... ~, . •••• ••••• •• •••• ••••• •••• 

230V/50Hz 

750W 

390001/hod = 650l/min 
Srn 
5m 

100mm 
3" [75mm) 

0,25mm 
Srn 
pro čistou vodu 
závěsné lano 

25kg 

8895040 
2/4 e 

cena bez DPH/s DPH 2 140,50 2 590,-

19kg 

8895001 
2/3 e 
3 876,03 

2/3 e 
4 690,- 4 785,12 

2/3 e 
5 790,- 5 776,86 

2/3 e 
6 990,- 3760,33 4 550,-

8895005A náhradní koleno 8895041A náhr. konektor2" 8895040A náhr. konektor 3" 

88950408 náhradní sad koš I hadice se s pojkami 

obj.é. 

8898015 
_popis bez DPH S DPH 

C52, 2", 10m, .. , .. • 1231.,0 1 490,· 
PES-R, pro 8895005, 8895109 

I hadice se spojkami 

ob..i:b..._ 

8898016 
~is b-tz DPH S DPH 

C52, 2", 20m, --t-- e 2uo.so 2 590,· 
PES-R, pro 8895005, 8895109 

I spojka C52 s těsněním 

obi:L _ _,,.po,cpi~•-

~----- ~· O l • PREMIU"'4 ~ 
bez DPH 

889801 J 2" (50mm), --/·· • 214,88 

pro 8895005, 8895109 

STRANA 407 

SOPH 

260,-



čerpadlo 
ponorné 

v 

CERPADLA 

na znečištěnou 
vodu, 400W, 
80001/hod 

Kalovb čerpadlo li 
na znečištěnou 

vodu určené pro 
víkendové středně ._,.,.,. 

náročné zahradní 
a domácí práce. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 

max. průtok 

max. výtlak 

400W 

8000Vhod 

5m 

max. hloubka ponoru 7m 

min. výška hladiny 145mm 

0 výstupního hrdla 1· , 11/4 .. , 1112· 

--. 

na znečištěnou 
vodu, 750W, 
130001/ h 

na znečištěnou 
vodu 3v1, 900W, 
130001/h 

na zneči štěnou 
vodu, nerezové, 
1100W, 185001/h 

na čistou vodu, 
nerezové, tlakové, 
1000W, 55001/ hod 

Kalové čerpadlo 
na znečištěnou 
vodu určené pro 
víkendové středně • 
náročné zahradní 
a domácí práce. 

230V/50Hz 

750W 

130001/hod 

8m 

7m 

145mm 

1", 11/4", 1 1/2" 

Kalové čerpadlo 

li na znečištěnou 
vodu určené pro 
středně náročný 

l!] provoz. Díky 
• své unikátní 

1-,,.,.·_,,· konstrukci 3v1 
umožňuje vysát 

230V/50Hz 

900W 

13000!/hod 

9m 

7m 

50mm 

možnost 
změnit 
velikost 
sáni 

Tlakové 

výtlak 
až 40m 

li ■ li vícestupňové ■ li 
čerpadlo vhodné • 

1 k čerpllní čist& 1 

I!) ·I!] vody do vyšších I!) ·I!] 
Nerezové kalové mist nebo ke ~ 
čerpadlo určené kropeni zahrady 

, pro středně • postřikovací 

- -~ nárot:nýprovoz. - · . tryskou. 

230V/50Hz 230V/50Hz 

1100W 1000W 

185001/hod 5500!/hod 

Bm 40m 

7m 7m 

135mm 110mm 
, ... 11/4", 1112· 1" 

max. průchodnost 35mm 30mm 

, · . 11/4", 11/2" 

1,8nebo35mm(dle nastčereJ 

10m 

20mm 0,5mm 

délka přívod. kabelu 10m 10m 10m 10m 

použití pro čistou a znečištěnou vodu _yro čistou a znečištěnou vodu pro čistou a znečištěnou vodu 

4,3kg (bez kabelu) 

8895013 

pro čistou a znečištěnou vodu _pro čistou vodu 

hmot. včetně kabelu 4,5kg 5,5kg 7kg 8,5kg 

objodnacfčíslo 8895006 8895007 8895009 8895008 
2/4 e 

cena bez DPH/s DPH 1 231,40 1 490,-
2/4 e 
1 479,34 

414121C 

2/4 • 

1 790,- 1 809,92 

414121C 

2/4 e 
2 190,- 2 223,14 

414121C 

2/4 e 
2 690,- 2471,07 2 990,-

náhr. koleno s redukcí 414121C 

náhr. konektor 

čerpadlo 
do vrtu 

250W, 48m, 10001/h, 
52mm, 1/2" 

111 

370W, 72m, 15001/h, 
75mm, 1" 

570W, 105m, 19201/h, 
88mm, 1" 

LI '"':!>" .------ silná závěsná oka pro _.,. 

Ponorné vřetenové 
čerpadlo je určeno pro 
čerpání čisté vody bez 
mechanického zneli!ttnl 
(plsek, štěrk ..• ) z vrtů, 
šachet, studní nebo 
nádrží. Lze pouill pro 
dodávku čisté vody z vrtů 

a nádrži. zavlažování. 
čerpání vody do vyšších 
výšek apod. 111111 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 400W 

výkon 250W 

max. průtok 1000Vh 

max. výtlak 48m 

max. hloubka ponoru 100m 

0 výstupního hrdla 1· 

max. průchodnost 0mm 

průměr čerpadla 52mm 

minimální 0 vrtu 87mm 

délka přívod. kabelu 40m 

použití pr o čistou vodu 

hmotnost(bezkabe!u) 6,8kg 

objodnacfčíslo 8895060 

bezpeěné uchycení ve vrtu 

ideální typ čerpadla pro 
dlouhodobé čerpáni vody 
z hlubokých vrtů 

tě5nění motoru zajišťuje promazávaná dvojitá 
mechanická (keramicko-grafitová) ucpávka a gufero 
s gumovým kroužkem 

/ kondenzitor, ochrana proti přetífenl a spínat: 
- Á. jsou umístěné v oddělené krabici 

1111'11 ■li■ .. 
230V/50Hz 230V/50Hz 

550W 950W 

370W 570W 

1500!/h 19201/h 

72m 105m 

100m 100m , .. 1· 

0mm 0mm 

75mm 88mm 

110mm 130mm 
40m 50m 

pro čistou vodu _pro čistou vodu 

10,1kg 13,4kg 

8895061 8895062 
2/3 e 

con• bez DPH/s DPH 3 628, 10 

náhradníkonektor 88950óOC 

náhradnívřeteno, 3ks 8895060A 

spínací skříňka 

4 390,-
2/3 • 

3 297,52 

2/3 e 
3 990,- 3 958,68 4 790,-

8895008A 8895008A 

8895061A 8895062A 

8895061P 8895062P 

STRANA 408 

8895008C 

820W, 148m, 19201/h, 
100mm, 1" 
O (m>Jh) 0,6 0,9 1,.2 1,5 1.8 

■lili 
230V/50Hz 

1350W 

820W 

1920!/h 

148m 

100m 
1" 

0mm 

100mm 

140mm 

50m 

f!!:O čistou vodu 

17kg 

8895063 
2/3 • 

4 785,12 5 790,-
8895008A 

8895063A 

8895063P 
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čerpadlo 
, 

ponorne 
na znečištěnou vodu, 
400W, 7500l/hod 

O (m'lt1) 6 9 12 15 18 

na zneč ištěnou vodu, 
400W, BOOOl/ hod 

na zneč i š těnou vodu, 
750W, 13000l/hod 

v 

CERPADLA 

na znečištěnou vodu, 
nerezové, 1100W, 
16500l/ ho 

2 -j 
e 414!21 
O (I/min) 100 1S0 200 250 300 

Malé ponorné kalové 
čerpadlo, vhodné 
k pfečerpání vody 
z bazénG, ze studen do 
barelů, na zahradách 
i chatách a všude tam. 
kde je potřeba vyčerpat 
znečištěnou vodu. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 

max. průtok 

max. výtlak 

400W 

7500Vhod 

5m 

max. hloubka ponoru 5m 

min. výška hladiny 145mm 

0 výstupního hrdla r· -11/4" - 1 1/2" 

max. průchodnost 35mm 

délka přívod. kabelu 10m 

použití _pro čistou a zn ečištěnou vodu 

hmot. včetně kabelu 3,3kg 

objedn•cfCfslo 414122 
--!-- . 

Céna b<!z DPH/s DPH 735,54 

náhradní koleno 

s redukcí 414122C 

890,-

Malé ponorné čerpadlo 
určené pro občasné 
pfečerp,vánivody li 

Malé ponorné kalové 
čerpadlo, vhodné 
k přečerpání vody 

11
1!] z bazénú, ze studen do 

li Nerezové čerpadlo pro li li 
[!]~ .,l!J znečištěnou vodu, vhodné [!]~ .,l!J z bazénU, ze studen do 

barelů.na zahradách 
i chatách a všude tam, 
kde je potřeba vyčerpat 
znečištěnou vodu. 

230V/50Hz 

400W 

80001/hod 

5m •/- 5% 

7m 

135mm 

I 1• - 11/4" - 1 1/2" 

30mm 

10m 

pr o čistou a znečištěnou vodu 

4,5kg 

414121 

1 350,-
2/4 e 
1 115,70 

414121C 

barelů, na zahradách t k rychlému odterpiní I 
i chatách a všude lam. 
kde je potřeba vyčerpat 

... znečištěnou vodu. 

230V/50Hz 

750W 

130001/hod 

Srn•/- 5% 

7m 

145mm 

1"- 11/4"- 1 1/2" 

35mm 

10m 

pro čistou a znečištěnou vodu 

5,9kg 

414141 
2/4 e 
1 363,64 1 650,-

414121C 

znečištěné vody ze 
zatopených sklepů, 

... výkopů nebo jímek. 

230V/50Hz 

1100W 

16500Vhod 

11 m./-5% 

7m 

145mm 

1· -11/4"- 11/2" 

35mm 

10m 

pro čistou a znečištěnou vodu 

7kg 

414163 
2/4 e 
1 942,15 2 350,-

414121C 

čerpadlo 
membránové 
hlubinné 

· 300W, 1400l/hod, 10m 1 300W, 1400l/ hod, 20m · 600W, 2000l/ hod, 10m 600W, 2000l/ hod, 20m 

, 
ponorne 

Ponorné čerpadlo 
na hluboké studně 
od průměru 105mm. 
Vhodné k zavlažováni 

voda je odvád ěna do 3/4„ hadice, která se nasadí 
na výstupní hrdlo a připevní sponou 

membránové typy čerpadel 
umožňují dosáhnout značný 
výtlak i velký průtok 

určeno pro čistou 
vodu 

zahrad, umývání, 1111 
či!tění stlíkáním apod. ff. 
Extra dlouhý kabel. 1 1 

. Al'il oo~ . Mml!I 1111 
napětí/frekvence 230V/50Hz 

příkon 300W 

max. průtok 14001/hod 

max. výtlak 50m ./- 5% 

max. hloubka ponoru 5m 

0 výstupniho hrdla 3/4" 

max. průchodnost 

průměr čerpadla 

0mm 

105mm 

délka přívod. kabelu 10m 

použití pro čistou vodu 

hmotnost vč. kabelu 4,4kg 

objedn•crerslo 414170 
2/4 e 

cena bez DPH/s DPH 1115,70 

náhradní membrána 414171-3 

náhrad ní ventil 

sací pryžový 414171-4 

1 350,-

230V/50Hz 

300W 

1400[/hod 

50m•/- 5% 

5m 

3/4" 

0mm 

105mm 

20m 

pro čistou vodu 

4,8kg 

414171 
2/4 e 
1 528,93 1 850,-

414171-3 

414171-4 

230V/50Hz 

600W 

2000Vhod 

70m •/- 5% 

Srn 

3/4" 

0mm 

105mm 

10m 

pro čistou vodu 

4,6kg 

414175 
2/4 e 
1 479,34 1 790,-
414171-3 

414171-4 

O (IW/hJ 0,6 O,t 1,.2 1,S 1,8 

1111 
230V/50Hz 

600W 

2000l/hod 

70m./- 5% 

Srn 

3/4" 

0mm 

105mm 

20m 

na čistou vodu 

5,6kg 

414176 
2/4 e 
2 024,79 2 450,-
414171-3 

414171-4 

STRANA 409 
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CERPADLA 

čerpadlo 
proudové 

R 500W, 3080l/hod 

o (m1/ti J J,o 4,5 ~o 7,5 , 

60 1---i---+-~>--+--+--.

so 1---1--+ 

8 95 80 

20 

Proudové 
čerpadlo je určené 
k mnohostranném 
využití na zahradě, 

chalupě či malé stavbě. 
lze s ním čerpat pouze 
čistou vodu a lze 
použit pro ZINlafováni 
zahrady, zahradní 
sprchu, napouštění 
bazénu, čerpání z řeky/ 
rybníka atd, 

napětí/frekvence 230V/50Hz 

p říkon 500W 

max. průtok 30801/h = 521/min 

max, výtlak 31m 

max. sací hloubka 9m 

0 sadho/výstup. hrdla 1 • 

max. pracovní tlak 

objem nádrže 

hmotnost 9kg 

414262 
2/3 e 

cena bez OPH/s OPH 1 644,63 1 990,-

STRANA 410 

R 750W, 5270l/hod R 1100W, 9500l/hod 

mosazné oběžné kolo 
(8895080, 8895081, 
8895095) 

Silné proudové čerpadlo 
osazené mosazným 
oběžným kolem. 
Čerpadlo je určené 
k mnohostrannémvyuž.ití 
na zahradě, chalupě či 

malé stavbě. Lze s nim 
čerpat pouze čistou 
vodu a lze použít pro 
zavlažování zahrady, 
zahradní sprchu. 
napouštění ba1énu, 
čerpání z řeky/rybníka atd. I!] _ 

230V/50Hz 

750W 

52701/h = 881/min 

44m 

9m 
1· 

12kg 

8895080 
2/3 e 
2305,79 2 790,-

Velmi silné proudové 
čerpadlo osazené 
mo$azným oběžným 
kolem. C:erpadlo ie určené 
k mnohostranném využití 
na zahradě, chalupě či 

malé stavbě. Lze s ním 
č~rpat pouze čistou 

[!] vodu a lze použ.ft pro 
zavlažování zahrady, 
zahradní sprchu, 
napouštění bazénu, • 
čerpání z řeky/rybníka atd. @ _ 

230V/50Hz 

1100W 

95001/h = 158l/min 

41m 

9m , .. 

23kg 

8895081 
2/3 e 
3628,10 4 390,-

s tlakovou nádobou, 
750W, 5270l/hod 

spinač pro 
na stavení 
požadovan6ho 
tlaku 

Silná domácí vodárna 
na čistou vodu, v hodna 
k zavlafování zahrad 

·I!] a polí. zásobováni 
domacnostl vodou 
či zvýšení tlaku 
v domovním 

,.: _ . vodovodním řadu. 

230V/50Hz 

750W 

52701/h = 88l/min 

44m 

9m 
1 „ 

3bar 

191 

16,3kg 

8895095 
2/3 e 
3 793,39 4 590,-



v 

CERPADLA 

..... mu. rům m in. max • 
pfikon/ délka př.pravni max. hloubka p. t . "Yilul prúmir """· hinotno,t 

použití obj.C. obrázek 
objem 

výtlak vy•. 
M.adiny čerpadla 

výkon průchodnost přívodniio 
lk9I 

pun,mb 
1ml pononi ...... IWI 1mm) kabelu (ml IVhodl lm) (mml (mm) 

~ 
1· 

ni 8895000 9000 7.5 5 1 .,, .. 65 167 250 15 5,3 9,5 "t:I 1 1/4" 
0 
> 

•ni 

' 
C 8895001 18000 10 5 2· 107 225 750 25 6 19 

>Cli terpáni znelištiné ->Ill a odpadn( vody s obsahem 
>U droboýd, pevných 

J lerpadto je vybaveno fetadm Cli a vtáknitých nečistoL, 8895005 16200 10 5 2" 85 332 1100 15 10 22,5 nolem diky nf mul iti lze pou!it C terpáni z rybníků potoků. 
N ba.zénU apod. 

i pro odčerpáváni kalú 
ni 

•ni lerpadlo je vybaveno speciální 

> I 
felaci hlavou. kteni si poradí 

0 
8895041 18500 16 5 2· 400 215 1100 20 10 24,3 i s odolným vl.4knitým materiAtem -ni nebo plastovými ~lky. kleli mohou 

,:,,(, ucpat nebo zastavit všechna ostatni 
čerpadla. vhodné pro septiky 

I 1· 
8895006 8000 5 7 1 .,,. .. 145 225 400 35 10 4,5 1 .,, .. 

I 1· 

na znt~ltlnou vodu 
8895007 13000 8 7 1 .,,. .. 145 230 750 30 IO 5,5 1 .,, .. 

provikendové sti'ednf 
,w náročnézahradni 

' 
1· > a domáci práce o 8895009 18500 8 7 1 ,,,. .. 135 250 1100 20 10 7 

...J 1 1/'2'" 

;'2 ni 
"t:I 

~ 
1· 

0 8895013 13000 9 7 1 1/4'" 50 235 900 1,8/35 10 4,3 mofnost změnit veUkos.1 sání > 1 lf2'" 
•ni 
C 

>Cli 

~ 
1· - 414122 7500 5 5 1 1/4" 145 210 400 35 10 3,3 >Ill 

>U 1 1/2" 

Cli ptelerpávání vody 
C z ballnú. ze sluden do I 1· N 

baretG. na ia,hrad,eh. 414121 8000 5 7 1 .,,. .. 135 227 400 30 10 4,5 
chatkh. k ~~ní 1 .,, .. 
znel:išlěoé vody 

I 1· 
414141 13000 8 7 1 ,,,. .. 145 226 750 35 10 5,9 

1 lfl." 

rychlé Yyčerpání 
t n~lštW"°"fMpl'. 1· 
bazénů. zásobníků vody, 414163 16500 11 7 1 1/,... 145 250 1100 35 10 7 zatopených sklepů. jimek, 1 lfl" 
pN zvýšenf hladině 
spodní vod 

rychlf Yyčerpání velkého 
mno&tvi vocty napP. 

I bazénů, zásobníků vody, 
8895040 39000 8 5 3· 100 260 750 0,25 8 25 zatopenych sklepů, jimek, 

pfi zvýšené hladině 

• ní vod 

ěerpání čisté vody 

f dovyUich mísl nebo 
8895008 5500 40 7 1· 110 165 1000 0,5 IO 8,5 ke kropeni zahrady 

postfikovad tryskou 

8895060 J~ 1000 48 100 1· 1000 52 400 o 40 6,8 

pro čerpání čisté vody 

9l bez mMhankkého 
8895061 1500 72 100 1· 1000 75 370 o 40 10, I zn~lšt!nl (pl„k. štlr1< .. J 

1 vrt-U. lachtt. &tudni 
nebo nádrži. Lze poulit t •W pro dodMu čisté vody 8895062 1920 105 100 ,. 1000 88 570 o 50 13,4 

> z vrtů. ~rpánf vody do 
o ,ýhkapod, 
~ 9l j 8895063 1920 148 100 1· 1000 100 820 o 50 17,0 
..... 

ni 414170 J 1400 50 5 3/4„ 500 105 300 o 10 4,4 "t:I 

~ 
•ni J - 414171 1400 50 5 3/4„ 500 105 300 o 20 4,8 Ill do hluboké Sludnl, ·->U vhodné k zavtaforini 

zahrad.umýváni, či.!tlni 

J stM<anlm apod. 414175 2000 70 5 3/4„ 500 105 600 o 10 4,6 

414176 J 2000 70 5 3/4„ 500 105 600 o 20 5,6 

vyufit( na zahradit chalupě 

1 4 14262 
8 mat, $1avbl. pro 2:avla-

~ žováni zahrady, zahrad ni 3080 31 9 1· 500 o 9 
sprchu. napovšt«líbazénu. 
ěerpáni z M. rybníků. 

,w 

Ě:i 8895080 5270 9 1· 750 o 12 mosazné obě!né kolo 

:c 
(.,) Yyužiti na zahradi, c::: chalupě li malé stavbf, 
> pro za-Aalovánl :ahract,,. ~ o 8895081 9500 41 9 1· 1100 o 23 mosazné o~!né kolo 
o. zahradní sprchu, napou,. 

ltiní bazénu, če~ní 
z fek. rybníl<ú. 

8895095 5720 44 9 1· 750 o 16,3 vodárna s nádrži 191, 
mosazné oběžné kolo 

STRANA 411 



AKU ZAHRADNÍ STROJE 

(I 
sekačka strunová 
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795610 s baterií 
obj. č. 8795611 bez baterie 
a nabíječky 

nůžky na živé ploty 
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795600 s baterií 

• 

obj. č. 8795601 bez baterie a nabíječky 

(4 
pila řetězová aku 
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795642 s bateri í 

+ 

obj. č. 8795643 bez baterie a nabíječky 

STRANA 412 

GOV 
2500mAh 

-

• 

&RU 1-11.ESS (5 
zahradní fukar aku 

40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795670 s baterií 

obj. č. 8795671 bez baterie a nabíječky 

sekačka aku 
40V Li-ion, 2500mAhh 

obj. č. 8795630 s baterií 
obj. č. 8795631 bez baterie a nabíječky 

• 

• 

Jr/~ !"j "-\ ,,"W .,, :':'~··• .. ,•,> •• . ,•. 
' , , '-'' l \\, 

V l• 

i I 

' 



AKU ZAHRADNÍ STROJE 
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AKU ZAHRADNI STROJE 

- sekačka strunová aku, 40V Li-ion, 2500mAh 
ukazatel s tavu nabití bater ie umožňuje 
uiivateli s i rozvrhnout délku práce 
a dát si včas nabít dalši akumulitor 

záběr 30cm 

leleskopic.ké 
prodloufeni af o 30cm 

~- čtyfstupňové nastaveni úhlu hlavy sekačky 
umožňuje sekiní i u okrajů trivnikú podé l 
chodníků, příjezdových cest apod. 

.-- - distanční kolečko a sklopitelný oblouk 
usnadňuje sekini podél plotů, zdi nebo 
stromů a letř-í sekací strunu 

pogumovaná rukojeť bráni vysmeknutí. llumi 
vibrace a zpřfjemhuje držení při práci. je v ni 
také v lofena nihradnf cívka se strunou 

kvalitní baterie obsahuje 
značkové články Samsung 
a je pogumovaná pro zvýšení 
odolnosti proti poikozenl 

Velmi tichá strunová aku sekačka je určena k udržováni zahradního trávníku. k úpravě okrajú trávníku a vyžínání trávy v těžko 
přístupných mf stech. napf. u obrubnikó, pod lavičkami. kolem stromú a kefů apod., které je obtížn, ěi nemožné vysekávat 
pojizdnou sekačkou. Vysokokapacitní baterie umožňuje dlouhodobou práci a velký sekaci výkon. Díky napájeni z baterie již neni 
nutné dávat pozor na napájecí kabel a manipulace s ni je pohodlnější, 
Díky Li•ion akumulátoru je možné sekačku kdykoliv dobíjet. aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor 
ztrácí energii v livem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

žací s truna do sekačky s jádrem, 
čtvercový profil 5 peciálnijádro zvyšuje 

živolnost str uny 

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66 speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66 
obj.C. popis bez DPH S DPH obj.é. popis bez DPH S DPH 

8870901 1,3mm, 15m 2"96. 20,66 25,- 8870911 1,3mm, 15m 24/96 . 20,66 25,-

8870902 1,6mm, 15m 20/80. 2,,79 30,- 8870912 1,6mm, 15m 21Yeo e 2,.19 30,-

8870903 2,0mm, 15m 16/6' . 37,19 45 · ' 
8870913 2,0mm, 15m 16/64 . 37.19 45 -

' 
8870904 2,4mm, 15m 1&/56. ,s.,s 55 · ' 

8870914 2,4mm, 15m 1"56 . 45.45 55 -• 
8870905 3,0mm, 15m 10/&0e 61,98 75,- 8870915 3,0mm, 15m 10/40 . 61.98 75,-

STRANA 414 

baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

záběr sekání 

prúměr stru ny 

teleskopická rukojeť 

celková délka 

sklopitelná hlava 

nabíjeni baterie cca 

výdrž - bez zatížení cca 

výdrž - v zatížení s přestávkami 

hmotnost 

40V Li- ion 

2500mAh 

7500/min 

30cm 

1,6mm 

0-30cm 

123-154cm 

čtyři stupně 

4hod 

44min 

57-102min 

3,4kg 

objednacfllslo 879561 O 
--/-- . ~B 

<ena be, DPH/s OPH 3 462,81 4 190,-
objednati čisto 8795611 

.. , ..• BEZ BATERIE 
NABIJEČKY 

cena bez DPH/s DPH 1 644,63 1 990,-
87956008 

8795600C 

87956000 

8795610A 

87956108 

87956100 

náhradní baterie 40V 

náhradní nabíječka, 3-5hod 

náhradní nabíječka, 1,Shod 

náhradní struna na cívce, 2ks 

náhradní k ryt na strunu, 2ks 

náhradní hlava 

žací struna do sekačky s jádrem, 
hvězdicový profil speciální jádro zvyšuje 

životnost struny 

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66 
obj.é. popis bez DPH SOPH 

8870921 1,3mm, 15m 2•M6 e 20,66 25,-
8870922 1,6mm, 15m 21!18D e 24,79 30,-

8870923 2,0mm, 15m 16/64 . 37.19 45,-
8870924 2,4mm, 15m '"56 . ,s.,s 55 • ' 
8870925 3,0mm, 15m 101,o e 61.98 75 • ' 



, 

AKUZAHRADNISTROJE 

nůžky na živé ploty aku, 40V Li-ion, 2500mAh 

otočná rukojeť Vám 
pomůže dostat se do 
obtížně přístupných 
míst 

ukazatel s tavu nabití baterie umožňuje 
ufivateli si rozvrhnout d61ku práce a dát si 
včas nabil další baterii 

pogumovaná rukojeť 
brání vysmeknuti, 
tlumí vibrace 
a zpříjemňuje držení 
při práci 

-

kva litní baterie obsahuje 
značkové články Samsung 
a je pogumovaná pro zvýšení 
odolnosti proti poškození 

dobré vyvážení a ku nůžek 
zajišťuje méně namáhavé 
drieni při obsluze 

-

ostrá, laserem vyfezávani střihaci 
lepel si snadno pora dí s živým plotem, 
a je chráněná h liníkovou lištou 

bezpečnostní 
pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí 
z rukou a sil ný 
kryt chrání před 
odletujldmu odřezky 

Velmi tiché a ku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu na zahradách a v parcích. Vysokokapacitní baterie umoiňuje 
dlouhodobou práci a velký výkon. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel a manipulace s nimi je 
pohodlnější. 
Olky Li•ion akumulátoru j& možné nůžky kdykoliv dob I jet, aniž by se tim snižovala kapacita baterie. Li•ion akumulátor ztrád 
energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

- pila řetězová aku, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh, 30cm 

pi la je vybavena systémem 
pro snadnou a rychlou výměnu 
řetězu a mechanizmem pro 
snadné vypnutí řetězu 

-

automatick6 
mazání řetězu 
prostřednictvím 
čerpadla 

Aetězová aku pila je určena k provádění zkracovacích řezů dřeva, jako je např, řezání trámů, kácení stromú s přiměřeně 
silným kmenem, k odvětvování kmenů, k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo. Pila je vybavena kvalitní značkovou 
vodíc-i lištou a pilovým řetězem OREGON•. Aku řetězová pila spojuje výhody elektric-kýc-h pil - nízký hluk. jednoduchost obsluhy 
a údržby se svobodou pohybu benzinových pil. Pila je poháněná nejmodernějším „brushless" motorem. Tento nový typ motoru 
má vyšší životnost. je výkonnější a má menši spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči . Zdrojem energie 
je kvalitní baterie Li-ion 4fN s kapacitou 2500mAh obsahující kvalitní články Samsung a v přibalenb rychlonabiječce ji nabijete 
za 1,5 hodiny. Olky Li-ion akumulátoru je mo!nf pilu kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li•ion 
akumulátor také ztráci energii vlivem samovybljeni velmi pomalu a vydrž i dlouho nabitý. 

baterie 

kapacita baterie 

počet kmitu 

délka li šty na živé ploty 

rozteč zubů l išty 

nabijeni baterie cca 

výdrž - bez zatíženi cca 

výdrž- v zatíženi s přestávkami 

hmotnost 

objednací číslo 

cena bez DPH/s DPH 

objednací č(slo 

cena be.i DPH/s DPH 

8795600 
--!-- • 

3 545.45 

8795601 
--!-- . 
1 776,86 

40V Li-ion 

2500mAh 

2500/min 

540mm 

18mm 

4hod 

74min 

96-170min 

3,7kg 

gll!i 
4 290,-

BEZ BATERIE 
• NABIJEČKY. 

2 150,-
8795600B 

8795600C 

8795600D 

náhradní baterie 40V 

náhradní nabíječka, 3-5hod 

náhradní nabíječka, 1,5hod 

lišta má patentovanou technologii 
Oouble Guard• s funkci omezeni 
zpitného vrhu . Low kickback'" 

ba terie 40V Li- ion 

kapacita baterie 2500mAh 

délka lišty 305mm 

-

řetěz OREGON® 91PJ045X 

rychlost řetězu 11m/s 

objem olejové nádržky 180ml 

nabíjeni baterie cca 1-1 ,Sh 

hmotnost s baterií 5,9kg 

objednacf !(sto 

cena bez DPH/s DPH 

objednacl čisto 

cena bez DPH/s DPH 

8795642A 

8795600B 

8795600C 

8795600D 

8795642 ~B --!-- . 
4 785,12 5 790,-

BEZ BATERIE 
8795643 ABIJEČ 
--/-- . 
2 388.43 2 890,-
náhradní řetěz 

náhradní baterie 2500mAh 

náhradní nabíječka 3-5hod 

náhradní nabíječka 1,5hod 

STRANA 415 
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AKU ZAHRADNI STROJE 

fukar zahradní aku, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh 

TURBO režim pro 
intenzivní vyfoukává ní 

jemná regula ce 
intenzity vyfoukává ni 

pogumovaná rukojeť 
pro přljemné drien1 
a komfort při práci 

díky nízké hmotnosti 
mohoufukarsnadno 
používat i ieny 

Zahradní aku fukar je užitečným doplňkem k sortimentu zahradního aku nářadi. Který je určen k udržování čistoty trávniku, 
terasy, zahradního chodníku apod. od nečistot. Fukarem lze z trávnlku bez námahy odstranit listí, z chod niku odstranit zbytky 
trávy po sekání trávníku nebo jehličí apod. Fukar má několik rychlostí a pro opravdu velký výkon je vybaven tlačítkem TURBO, 
které krátkodobě zvýší výkon na maximum. 
Aku fukar spojuje výhody elektrických fukarú - nizký hluk a hmotnost. jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu 
benzínových fukarú. Fukar je poháněn nejmodernějším „brushless· motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost. je 
výkonnější a má menší spotřebu el. energie ne! klasicke motory s uhlfkovými kartáči. Zdrojem energie je kvalitní baterie Li-ion 
40V s kapacitou 2500mAh obsahující kvalitní články Samsung. Díky Li-ion akumulátoru je možné fu kar kdykoliv dobíjet, aniž by 
se lim snižovala kapacita akumuUtoru. Li-ion akumulátor take ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomatu a vydrží dlouho 
nabitý. 

I baterie akumulátorová 40V, Li-ion I nabíječka 3-Shod 

a~ 
obj.l:. popis bez DPH S DPH 

8795600B 2500mAh, ··/·· • 1644.63 1 990,-
Samsung články, pro 8795600, 8795601, 

8795610, 8795611, 8795630, 8795631, obj,é. popi, 

8795670, 8795671 8795600C 

STRANA 416 

bez DPH 

.. / .. e 454,SS 

SDPH 

550,-

bater ie 40V Li- ion 

kapacita bater ie 2500mAh 

~ tok vzduchu 426/672/816m3/ h 

rychlost prutoku vzduchu 72-147km/h 

výdrž baterií 

hmotnost s bater ií 

objednati ělslo 

cena bez DPH/s OPH 

objednacf čisto 

cena bez DPH/ s DPH 

87956008 

8795600C 

87956000 

min imálně 30min účinného 

foukání v kombinaci r~zných 

provozních nastavení 

3,3kg 

8795670 
--!-- • 

3 462,81 

8795671 
--!-- • 

1 644,63 

~a 
4 190,-

BEZ BATERIE 
ANABIJEČKY 

1 990,-
náhradní baterie 2500mAh 

náhradní nabíječka 3-Shod 

náhradní nabíječka 1,5hod I nabíječka, r ychlá, 90m in 

obj .č. popis bez DPH SOPH 

87956000 •• , •• • 1 033,06 1 250,-



- sekačka aku, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh 

vyjímatelný b ezpečnostní ·klíč" 
brání neoprávněnému spuštění 
přístroje 

baterie je složena z kva litních článků 
Sams ung. které mají dlouhou ž ivotnost a je 
vybavena ind ikátorem nabili 

pro zvětšeni rozsahu sekan6 plochy, lze 
použít se dvěma bater iemi současně 

aku sekačka j e vybavena novým wbrushless 
motorem" bez uhlíkových kartáčů, který 
má delší životnost, je více výkonný a má 
menší spotřebu e lektrické energie 

, 

AKUZAHRADNISTROJE 

1/ 
nízká hmotnost sekatky 
umožňuje snadnější manipulaci 
při použití ve strmějším terénu, 
přenášení a také při použití 
staršími lidm i 

kovový sekací buben 
zajiš(uje dlouhou 
ž ivotnost 

sekačka je vybavena 
funkcí mulčování 
a nastavením výšky 
sekáni jednou ovládací 
páčkou na všech kolech 
souča sni 

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček• nlzký hluk, jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu benzínových 
sekaček, Sekačka je poháněná nejmodernějším .brushless• motorem, Tento nový typ motoru má vyšší žřvotnost. je výkonnější 
a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáč i . Zdrojem energie je kvalilní baterie Li•ion 40V 
s kapacitou 2500mAh a v přibalené rychlonabiječce ji nabijete asi za 1 hodinu, Sekačka je vybavená elektronikou. která dovoluje 
použít jednu nebo dvě baterie současně. Při pravidelném sekání trávníku může sekačka posekat až 500m2 s jednou plně nebitou 
baterií. Tato rozloha může být ovlivněna výškou a kvalitou sekaného travního porostu. Výšku sekání lze upravit v rozsahu 
25•75mm. Sekačka je vybavena dvojitým bezpečnostním jištěním• spouš( sekačky je j ištěna bezpečnostním tlačítkem a vedle 
baterie je specii lní bezpečnostní kUl:, bez kterého nelze sekačku spustit. Pokud ho vyli hnete a vezmete si ho sebou, nemohou 
například děti spustit sekačku a zranit se. Sekačka je vyrobena z kvalitnich materiilů, které zajišfují dlouhou životnost. Hlavní 
namihané součásti např". buben sekačky jsou kovové. Masivní kola jsou pola!ena gumou pro tichou jízdu na tvrdých površích. 
Koš na trávu je vyroben částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše při skladováni. Oiky použití elektrického pohonu 
je sekačka, kromě občasného promazáni, prakticky bezúdržbová. Oíky použitému li•ion akumulátoru je možné ho kdykoliv 
dobíjet, aniž by $e tím snižovala jeho kapacila. li•ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží 
dlouho nabitý. 

' 
' ......... Ill # 

•' .. ~ 41., 

'~~., •-·. 
# t • ..~ .. 

• • • .. 
-

baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

záběr sekání 

výška sekání 

doba chodu 

40V Li-ion 

2500mAh 

31 00/min 

38cm 

25-35-45-55-65-75mm 

35min 

nabíjení baterie cca 1-1,Shod 

pro trávník pr avidelné sekání až 500m' 

objem koše 401 

hmotnost s baterií 17kg 

objednací č(sto 8795630 ~!i --!-- . 
cen.i bez DPH/s DPH 6 603,31 7 990,-

8795631 
BEZ BATERIE 

objednacl Cf sto • NABIJEČKY 
--/-- . 

cena bez DPH/s DPH 4 371,90 5 290,-
8795600B náhradní bater ie 2500mAh 

8795600C náhradní nabíječka 3-Shod 

87956000 náhradní nabíječka 1,5hod 

STRANA417 
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AKU ZAHRADNI STROJE 

(I 
nůžky na živé ploty • 
18V, 1500mAh .. , · · · --" . . . 

s trunová sekačka 
18V, 1500mAh 

I sekačka s trunová aku, 18V Li-ion, 1500mAh 
li pogumovanárukoje(brání ---------~ 

vysmeknuti, tlumí vibrace 
a zpřijemňuje držení při práci 

s klopitelný distanční 
oblouk usnadňuje 
sekání podél plotů, 
zdí nebo stromů 
a šetři sekací strunu 

teleskopické prodlouieni 
až o 20cm 

ukazatel stavu 
nabití baterie 
umožňuje uživateli 
s i rozvrhnout 
délku práce a dát 
s i včas nabit dalš( 
akumulitor 

(S 
pila řetězová vyvětvovací aku, 2,65m, 

18V Li-ion, 1500mAh 

baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

záběr sekání 

18V Li-ion 

1500mAh 

8500/min 

25cm 

pruměr stru ny 1,6mm 

teleskopická rukojeť 0-20cm 

sklopitelná hl ava 0-54° 

nabíjení baterie cca 4hod 

hmotnost 2kg 

objednací člslo 8895610 
2/4 e 

ge 

<---- nastaveni úhlu hlavy sekačky umožňuje 
sekání i u okrajů trávníků podél 
chodnik6, příjezdových ces t apod. 

cena bez DPH/s DPH 

r:3f7). objednacfčfslo 

1 975,21 

8895611 
2/4 • 

2 390,-
BEZ BATERIE 
NABIJEČKY 

záběr 25cm 

Strunová a ku sekačka je určena k udržr:,,1ání zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínáni trávy v těžko přislupných 
místech, např. u obrubníků, pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod., které je obtížné či nemožné vysekával pojízdnou 
sekačkou. Díky napájení z baterie jif není nutné dávat pozor na napájecí kabel, sekačka je tak lehčí a manipulace s ní pohodlnější. 

Díky Li-ion akumulátoru je možné sekačku kdykoliv dobíjet. aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulálor 
také ztrácí energii v livem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

nůžky na živé ploty aku, 18V Li-ion, 1500mAh 

pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, 
tlumí vibrace a zpříjemňuje držení při práci 

bezpečnostni pojistka zastaví stroj 
při vyklouznutí z rukou 

silný kryt chrilni před 
od letujic1mu odřezky 

hliníková lišta 
chránící ostří před 
poškozením 

- ... ,, 
dobré vyvážení a ku 
nůžek zajišťuje méně 
namáhavé drženi při 
obsluze 

Aku nůžky jsou určeny ke stříhání živěho plotu až se středně silnými větvičkami v domácích zahradách. Díky napájení z baterie 
již není nutné dávat pozor na napájecí kabel. nůžky jsou tak lehčí a manipulace s nimi pohodlnější. 
Díky U-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor také 
ztrácí energ ii vlivem samovybíjení velmi pomatu a vydrží dlouho nabilý. 

STRANA 418 

cena bez DPH/s DPH 

88956008 

8895600C 

88956000 

8895610A 

88956108 

8895610D 

1 041,32 1 260,-
náhradní baterie 18V 

náhradní nabíječka, 4hod 

náhradní nabíječka, 1hod 

náhradní stru na na cívce, 2ks 

náhradní kryt na strunu, 2ks 

náhradní hlava 

ukazatel stavu 
nabití bateri e 
umožňuj e 
uživateli s i 
rozvrhnout délku 
práce a dát si 
včas nabít dalšl 
akumulátor 

18V Li- ion 

kapacita baterie 1500mAh 

počet kmitů 1200/min 

délka lišty na živé ploty 560mm 

nabíjení baterie cca 4hod 

hmotnost 2,7kg 

objednacf l:lslo 

cena bez OPH/s DPH 

objednacl čfslo 

cena bez DPH/s DPH 

8895600 
2/4 e 
2223,14 

8895601 
2/4 • 

1 231,40 

ge 
2 690,-

BEZ BATERIE 
NABIJEČK'I'. 

1 490,-
88956008 

8895600C 

88956000 

náhradní baterie 18V 

náhradní nabíječka, 4hod 

náhradní nabíječka, 1hod 



- pila řetězová vyvětvovací aku, 2,65m, 18V Li-ion, 1500mAh 

pogumovaná rukojeť brání 
vysmeknutí, tlumí vibrace 
a zpříjemňuje držení při práci 

lišta má patentovanou technologii 
Oouble Guard• s funkcí omezení 
zpětného vrhu (.Low kickback'") 

nosné tyče pily j sou 
vyrobeny z velmi 
lehkého a pevného 
materiá lu 

kvalitní řetiz a lišta 
značky OREGON 

.. 
91 

Akumulátorová vyvětvovací pila Vám umožní snadno a rychle vyřezal větve vysoko nad zemí bez námahy. Díky 
akumulátorovému pohonu pily budete mít při pr.§ci mnohem více volnosti, nebudete se muset omezovat přívodním kabelem 
a nebudete rušit okolí hlukem. Pila je velmi lehká a její souHislí je popruh díky kterému nemusíte v U šinu jejl váhy dr!et v rukou, 
ale jednoduše si j i zavěsíte přes rameno. 
Díky Li•ion akumulátoru je možnb pilu kdykoliv dobfjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li•ion akumul'1or také 
ztricl energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

- nůžky na živé ploty + strunová sekačka aku, 18V Li-ion, 1500mAh 

Protože kvalitní baterie je významným 
nákladem při koupi aku nářadí, vytvořili jsme 
tuto kombinaci aku nůžek na živý plot. aku 
strunové sekačky. rychlé nabíječky a kvalitní 
18V Li-ion baterie pro z~kaznfky, k telí rádi 
používají nůžky i sekačku a stačí jim jedna 
baterie, kterou mohou rychle nabít. 

-

, 

AKUZAHRADNISTROJE 

baterie 18V Li- ion 

kapacita baterie 1500mAh 

délka lišty 24cm 

řetěz OREGON® 080NOEA318 

rychlost řetězu 4m/s 

objem olejové nádržky 80ml 

nabíjení baterie cca 4hod 

hmotnost s bater ií 3,1kg, s prod lužovací tyčí 3,7kg 

objednací č(sto 8895640 
2/3 e 

ceni: bel DPH/s DPH 3 016,53 

ob)ednacl čisto 8895641 
21, e 

~B 
3 650,-

BEZ BATERIE 
NABIJ ECKY: 

cena bez OPH/s OPH 2 223, 14 2 690,-
8895640A 

88956008 

8895600C 

88956000 

řetěz náhradní 

náhradní bater ie 18V 

náhradní nabíječka, 4hod 

náhradní n abíj ečka. 1hod 

nůž ky + seka čka + nabíječka l hod + baterie 18V 
Li- ion 1500mAh 

objednací č(slo 8895620 
2/3 e 

cena bez DPH/s DPH 3 214,88 3 890,-
88956008 náhradní baterie 18V 

8895600C náhradní nabíj ečka, 4hod 

88956000 náhradní nabij ečka. 1hod 

8895610A náhradní struna na cívce, 2ks 

88956108 náhradní k ryt na st runu, 2ks 

88956100 náhradní hlava 

- bater ie akumulátorová 18V Li-ion 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

88956008 1500mAh, pro -·/··• 950,41 1150,-

8895600, 8895601, 8895610, 8895611, 

8895620, 8895640, 8895641 

STRANA 419 



I 

AKU ZAHRADNI STROJE 

I 

I nůžky na trávu a živé ploty aku, 7,2V Li-ion, 1300mAh 

celokovové převody 

bezpečnostní 
pojistka zabraňuje 
samovoln6mu 
spuštini 

velmi snadný systém 
-::__..-.-- výměny lišt dovoluje 

zminit lištu i mini 
zručnému uživateli 

Aku nůžky se $1říhacím nástavcem na trávu se používají pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě. Např, ke stříhání 
trávy podél budov, chodnikú, obrubníků, v mezerách mezi objekty. u kterých nelze trávu zcela vysekat sekačkou. např. kolem 
kmenů stromů. noh laviček apod. Výměnou stříhacího nástavce na trávu za nástavec pro stříhání živého plotu lze zastřihovat 

drobné větvičky živého plotu. 
Díky Li-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor také 
ztrácl energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

- nůžky na trávu a živé ploty aku 3,6V Li-ion, 1300mAh 

silný 7.2V Li~ion 
a kumulátor Vám 
dovol! dlouhou práci 
na zahradě 

l!I 
baterie 7,2V Li-ion 
kapacita baterie 1300mAh 

počet kmitu 1100/min 

délka Lišty na živé ploty 108mm 

šířka lišty na trávu 70mm 

max. pruměrvětví 8mm 
nabíjení baterie cca 3-Shod 

hmotnost 0,7kg 

objednaclllslo 8895440 
2/4 e 

ctni bu OPHfs OPH 1 115,70 1 350,-
8895440A 

88954408 

8895440N 

náhradní čepel na trávu 

náhradní čepel na živý plot 

náhradní nabíječka 

bezpečnostní pojistka zabraňuje 
samovolnému spu štěni 

snadný systém 
výměny lišt 

Akumulátorové nůfky se stříhacím nástavcem na trávu se používají pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaši zahradě. Např. 
ke stříhání trávy podél budov, chodníků, obrubníků, v mezerách mezi objekty, u kterých nelze trávu zcela vysekat sekačkou, 

napf. kolem kmenů stromů, noh laviček apod .. Výměnou stříhacího nástavce na trávu za nástavec pro stflhání živého plotu lze 
zastřihovat drobné větvičky živého plotu. 
Díky li•ion akumulátoru je možné núžky kdykoliv dobíjel, aniž by se lim snižovala kapacita akumulátoru. li•ion akumulátor také 
ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

STRANA 420 

l!I 
baterie 
kapacita baterie 

3,6V Li-ion 
1300mAh 

počet kmitu 1100/min 

délka lišty na živé ploty 120mm 
šířka lišty na trávu 83mm 

nabíjení baterie cca 3- Shod 
výdrž - bez zatížení cca 40min 

hmotnost 0,5kg 

objodnacl llslo 415120 
3/10 e 
574,38 cena bez OPH/s OPH 695,-



- nůžky na trávu a živé ploty aku s tel eskopickou násadou, 7,2V Li-ion, 1500mAh 

I teleskopická 
bezpečnostní poji stka 
zabraňuje samovol n6mu 

násada pro snadné spultění 
zastřiháváni travin 
podél budov, 
obrubn1ků nebo 
v mezer.Ach mezi 
stavebními prvky 

snadný syst6m 
výměny l išt 

Aku nůfky se stříhacím nástavcem na trávu se používají pro snadnou a rychlou úpravu zelen~ na Vaií ?ahradi. Napf. ke slříhán1 
trávy podél budov. chodníků, obrubniků, v mezerách mezi objekty, u kterých nelze tr8vu zcela vysekat sekačkou, napi'. kolem 
kmenů stromů, noh laviček apod .. Nůžky můžete držet přímo v ruce nebo je používat s přiloženou teleskopickou násadou pro 
snadnou úpravu travin na rr:,,,,ných plochách. Výměnou stříhacího nástavce na trávu za nástavec pro stříhání živého plotu lze 
zastřihovat drobné větvičky živého plotu, 
Díky Li-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobíjet. aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor také 
ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabilý. 

- sekačka aku, brushless, 25,2V Li-ion, 4000mAh 

baterie je s lofena z kvalitních 
článků Samsung, které 
mají dlouhou životnost a je 
v·ybavena indikátorem nabití 

~ :::::;:::::;;~=,-- vyjimatelný bezpečnostní 
·ktrč" brán( neoprávnin6mu 
spuštěn( pflstroje 

aku sekačka je vybavena 
novým „brushless 
motorem· bez uhlíkových 
kartáčů, který má delšl 
tivotnost, je výkonnějšf 
a m6 menši spotřebu 
elektrické energie 

minimální 
samovybíjení 
a kumu látor u 
umožňuje aku 
sekačku použít 
ihned po delši 
době skladování 
bez nutnosti 
předchozího 

nabíjení 

malé rozměry 
a s kládací plátěný 
koš umožňují 
skladování sekačky 
ve stisněnějšim 
prostoru 

nfzk6 hmotnost sekačky 
umožňuje snadněj ší 

manipulaci při použiti ve 
strmějším terénu. přenášení 
a také při použití s taršími lidmi 

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček - nízký hluk, jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu bentínových 
sekaček. Sekačka je poháněná nejmodernějším „brushless"' motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnějši 
a má menší spotřebu et. energie než klasické motory s uhlíkov)'mi kartáči. Zdrojem energie je kvalitni baterie Li •ion 25,2V 
s kapacitou 4000mAh a v přibalené rychlonabíječce ji nabijete do 2hodin. S plně nabitým akumulátorem pos.ekátt 200•250m2 

travní plochy. Tato rozloha může být ovlivněna výškou a kvalitou sekaného travního porostu. Výšku sekání lze upravit v rozsahu 
25-65mm. Sekačka je vybavena dvojitým bezpečnostním jištěním - spoušf sekačky je jíštěna bezpečnostním tlačítkem a vedle 
baterie je speciální bezpečnostní klíč. bez kterého nelze sekačku spuslit. Pokud ho vytáhnete a veimete si ho sebou, nemohou 
například děti spustit sekačku a zranit se. Díky poui:ití elektrického pohonu je sekačka prakticky bezúdržbová. 

, 

AKUZAHRADNISTROJE 

silný 7,2V li-ion 
a ku mulátor Vám 
dovolí dlouhou práci 
na zahradě 

l!I 
ba terie 7,2V Li-ion 

kapacita baterie 1500mAh 

počet kmit~ 1100/min 

délka lišty na živé ploty 145mm 

šířka l išty na trávu 93mm 

nabíjení baterie cca 4hod 

hmotnost 0,7kg 

objednací U sto 8895602 
3/6 e 

cena bez DPH/s DPH 1 231,40 1 490,-
8895602A 

88956028 

8895602C 

88956020 

náhradní čepel na trávu 

náhradn í čepel na živý plot 

náhradní teleskopická násada 

ná hrad ní nabfječka 

obj.l. popis bet DPH S DPH 

8895630B 4000mAh, články -·/·· • 1 st2.S6 2 290,
Samsung, pro 8895630 

baterie 

kapacita baterie 

otáčky 

záběr sekání 

výška sekání 

doba chodu 

25,2V, Li-ion 

4000mAh 

3800/min 

32cm 

25-45-65mm 

40-60min 

nabíjení baterie cca 2hod 

pro trávník 200-250m2 

objem koše 301 

hmotnost s baterií 12kg 

objednací č(sto 

cena be.z DPH/s DPH 

objednact čisto 

cena bez DPH/s DPH 

8895630A 

88956308 

8895630C 

8895630 
--/-- . 
4 950,41 

l!I 
5 990,-

BEZ BATERIE 
8895631 A NABIJEČK 
--/-- . 
3876,03 4 690,
náhradní nabíječka 2A 

náhradní baterie 25,2V 

náhradní nuž 

STRANA421 



ZAHRADNÍ STROJE 

napětí/frekvence 

příkon 

počet kmitů 

délka l išty 

roz teč zubů lišty 

hmotnost 

objednacf ffslo 

cena bez OPH/s DPH 

nužky na živé ploty s otočnou rukojetí, 600W, 
55cm 

I nUžky na živé ploty, 500W, 41cm 

velký výkon elektrických nůžek dovoluje 
zkracovat dřeviny a upravovat tvary 
porostu snadno a rychle 

bezpečnostní 
pojistka zastavi 
stroj při vyklouznutí 
z r ukou 

bezpefoostnl 
pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí 
z rukou 

~ --- otočná rukojeť Vá m 
pomůže dostat se do 
obtiž ně přístupných míst 

silný kryt chrání ►• ------~ 
před odle tujícími 
odřezky 

ostrá, laserem vyřezavaná 
střfhad čepel s i snadno poradi 
s ž ivým plotem, stříhací čepele 
j sou chrá něny hliníkovou liš to u 

,.. 
,. ,.. 

Elektrické nůžky na živý plot j sou určené pro zastřihování 

a úpravu okrasných dřevin na Vaší zahradě. 

230V/50Hz 

600W 
1400/min 

55cm 
20mm 

2,8kg 

8895441 
--/-- . 
1 396,69 
8895441C 

1 690,-
náhradní uhlíky 

--
stři hací čepele j sou 
chráněny hliníkovou 
liš tou 

~--- silný kryt chráni 
před odletujicimi 
od řezky 

Elektrické nůžky na živý plot jsou určené pro nstřihování a úpravu 
okrasných dřevin na Vaší zahradě. 

230V/50Hz 

500W 
1500/min 

41cm 
16mm 

2,3kg 

415114 
--/--. 
702,48 

415114C 

850,-
náhradní uhlíky 

STRANA 422 



I pila řetězová, 1800W, 35cm 

automa tick6 mazinf řetizu 
prostředni ctvím čerpad la 

liš ta má patentovanou 
technologii Oouble Guard• 
s funkc1 omezení zpi tn6ho vrhu 
.. Low kickback" 

pila je vybavena sys témem pro 
snadnou a rychlou výměnu řetězu 
a mechanizmem pro s nadné 
vy pnu tí ře1ězu 

Elektrická řelělová pila s příkonem 1800W a řeznou délky liš ty 35cm je určena ke kácení stromů, k odvětvování a zkracování 
kmenů a k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo při použili v domácích zahradách či v domácím prostředí. Pila je 
vybavena kvalitní značkovou vodící liš tou a pilovým řetězem OREGON•. 

sekačka strunová, 550W 

180' 

~ 

te leskopická rukojeť umožňuje 
přizpůsobit výšku sekačky a ž o 20cm 
pro příjemn ijší pri c i 

háček pro odlehčení tahu zásuvky 
prodluiovadho kabelu za mezuje rozpojová ní 
napájecl ho kabelu sekačky při sekáni 

~--◄ díky di stančnímu kolečku 
lze osekávat kmeny stromů 
a keřů bez poš kození 
a také chránit s trunu před 
ob rušová ním při sekáni 
např. podál zdi 

;.;a!!::---• na s tavení úhlu hlavy sekačky 
umožňuje seká ní i u okrajú 
trávníků podél chodníků, 
pfijezd ových cest apod. 

Strunová sekačka je určena k udržování zahra dního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných 
místech. např. u obrubníkú, kolem stromů a kefů apod .. kter~ není mo!ne vysekávat pojízdnou sekaHou. 

sekačka, 1200W 

bezpečnostní pojis tka za staví 
s tro j při vyklouznutí z rukou 

, 

ZAHRADNI STROJE 

napětí/frekvence 

příkon 

délka l išty 

230V/50Hz 

1800W 

35cm 

řetěz OREGON® 91 PJ052X 

rychlost řetězu 13,5m/s 

objem olejové nádržky 150ml 

hmotnost 4,6kg 

objednacf(fslo 40561 O 
.. , ..• 

cena bez DPH/s DPH 1 479,34 1 790,-
405610A 

405610C 

náhradní řetěz OREGON 

náhradní uhlíky 

nastavitelné madlo 
pro úchop 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

záběr sekání 

průměr struny 

teleskopická rukojeť 

vodící kolečko 

nastavitelný úhel hlavy sekačky 

hmotnost 

objednacf (fslo 416125 
.. , ..• 

230V/50Hz 

550W 

10000/min 

30cm 

1,6mm 

0-22cm 

ano 

ano 

2,2kg 

cena bez DPH/s DPH 

41 6125A 

41 61258 

735,54 890,-
struna na cívce, 2ks 

kryt na strunu, 2ks 

háček pro odlehčeni tahu 
zi suvky prodlužovacího kabelu 
zamezuje rozpojoviní napájeciho 
kabelu sekačky při sekání 

mat, rozmi ry s.ekat.ky po 
slofe ní, umožftuji skladovi ní 
sekačky ve stísněném 

prostoru 

nlzki hmotnos t sekačky umožňuje 
snadnější manipula ci při pouliti ve 
strmějším terénu, pfenj šení a ta ké při 

použití starš ími lidmi 

Jednoduchá sekačka určena k pravidelnému udržování nepřerostlého tr8\lnlku menšího rozsahu do 400m2. např. kolem chaty, 
rodinného domu apod .. Sekačka má 351 plastový koš, tli nastavitelné výšky sekání 25/40/SSmm a záběr sekání 320mm. Dlky 
elektrickému pohonu je tichá a kromě občasného promazání, prakticky bezúdržbová, 

napětí/frekvence 

příkon 

otáčky 

záběr sekání 

výška sekání 

pro trávník 

objem koše 

hmotnost 

objednací č(sto 

cena bez DPH/s DPH 

41 6200C 

230V/50Hz 

1200W 

3450/min 

32cm 

25- 40-55mm 

400m2 

351 

8kg 

416200 
.. , ..• 
1 396,69 1 690,-
náhradní uhlíky 

STRANA 423 



TLAKOVÉ ČISTIČE 

..... 
~ 

,t u 

--

Vysokotlaké čističe nacházejí široké uplatnění k mnoha různým činnostem, např: 

O úklid garáže i zahrady 

O umytí aut 

O očista chodníků a silnic po záplavách 

O na stavbě při čištění stavebního nářadí 

STRANA 424 

O V řadě Extol Premium naleznete silný čistič, který 
vykazuje dlouhou životnost, spolehlivost, jednodu
chou obsluhu a dosahuje vysoké výkonnostní 
parametry. 

O V řadě Extol Craft nabízíme malý, kompaktní stroj, 
se kterým je práce velmi rychlá, nenáročná 
a snadno uklidíte i velmi zašlou špínu. 

'~ , .. 
' 



vzhledem 
k vysokému tlaku 
vody použiváme 
kvalitní střfkaci 
pistoli se 
šroubovaným 
připojením 

tlakové hadice 
a pojistkou 
zabraňujici 
samovolnimu 
stisknuti spouště 

čistič vysokotlaký se samonasáváním vody 
a šamponováním, 1800W 

čistič je vybaven 
samonas6váním 
čisté vody z nádrže 
a integrovaným 
šamponovačem 

, v v 

TLAKOVE CISTICE 

I čistič vysokotlaký, 1400W 

s rdcem čističe je kovové 
čerpadlo s pisty z tvrzené 
nerezové oceli 

pojistka na stf1kad pisloli 
zabraňuje samovoln,mu 
stisknutí spou ště 

díky ergonomické 
rukojeti lze čistič 
snadno přepravovat 

- ~- ~ TOTAL STOP · při 

použfvané 
přislušenství lze 
uložit do zásobníku 
na čističi 

kolečka pro 
snadný přesun 

nastavitelná tryska 
na nástavci umožňuje 
seřídit rozptyl 
paprsku vody pro 
ploš né čištění a tlak 
vody na výstupu d le 
potřeby 

srdcem čističe je 
kovov6 čerpadlo 
s písty z tvrzené 
nerezové oceli 

Tento silný a všestranný vysokotlaký čistič obsahuje kovové čerpadlo s písty l tvr:ené 
nere:ové oceli a je určen k čistění povrchů a ploch: kamene. dřeva, kovu, plastu. Hlavní 
uplatnění nachází tento výrobek při mytí dopravních prostředků, při čištění chodníků, 

teras, fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod .• přičemž se 
vyu!ív& zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující pro veHinu čistících 
ůkonů. Je vhodný také pro pou!ití v ml stech bez rozvodu vody, proto!e ve vybaven 
integrovaným nasáváním čisté vody z nádrže. Toto sání funguje jen pokud je sací hadice 
plně: zatopena vodou a nenl v ni vzduch. 

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1800W 
max. přípustný tlak 140bar 
pracovní tlak 100bar 
pr~tok vody 6,7Vmin 
tlak na přívoduvody0-10bar 

délka tlakové hadice Srn 
teplota použité vody S-40°C 
teplota prostředí 0-45°C 
krytí IPX5 
hmotnost 
objednacl čisto 

7kg 

8895200 
2/3 e 

cena bez DPH/s DPH 3 214,88 J 8 90 ,-
pisto le náhradní 889S200A 
tla k. hadice náhradní 889S200B 

přerušeni práce 
tlakový spínač vypne 
motor 

používané příslušenství lze 
uložit do zásobníku na čističi 

nas tavitelná tryska na nástavci 
umožňuje seřídit rozptyl paprsku vody 
pro plošné čištění 

Tento malý a všestranný vysokotlaký čistič obsahuje kovové 
čerpadlo s pisty z tvrzené nerezové oceli a je určen k čistění 
povrchů a ploch z kamene. dřeva, kovu, plaslu. Hlavní uplatnění 
nach6zí lento výrobek při mytí dopravních prostledků, píi čišlinf 

chodníků. teras, fasád domů, zahradního nářadl. odstraňuje mech 
a řasy apod., přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku 
vody, který je dostačujíci pro většinu čisticích úkonů. 

230V/50Hz 
1400W 
100ba r 
70bar 
S,51/min 
2-lObar 
Srn 
s.4o•c 
o.45•c 
IPX5 
3,5kg 

413103 
.. / ..• 
1 396,69 
413103A 
413103B 

1 690,-
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v, v , , v v 

PRISLUSENSTVI PRO TLAKOVE CISTICE 

čistič ploch, rotační 
vedení čističe při práci usnadňuje tzv. 
nadnášejicl efekt, který vzniká dlky 
rotujlcfm tryskjm a tlakové vodě 

integrovaná och rana 
proti rozstřiku 

Vhodné pro práci ve svislé i vodorovné poloze. integrovaná 
ochrana proli roz střiku . Můžete pou!íl pro čištění ploch 
z pfírodního kamene, belonu, dlaždic, dieva .. 
obj,č. popis bez DPH 

413200 0 25cm 3/toe 355,37 

SDPH 

430,-

kartáč rotační 

obsah uje rotační 
kartáče poháněné 
proudem vody 

lze pou!ít st všemi Extol čističi, protože se ntpfipojuje na 
vodu s vysokým tlakem 
obj,č. popis b•z DPH 

413201 0 15cm, konektor S12oe 212,73 

SDPH 

330,-

na čístíč nebo zahradní rychlospojku, 

max. tlak vody ?Obar 

I tryska zahnutá 

obj.t. 

413211 

'\. pro čištěni obtížně 
přístupných míst 
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bez DPH 
3/t0e ,o,_,6 

SDPH 

490 -• 

I čistič ploch I tryska rotační 

Tlaková voda je v trysce koncentrovaná do tvaru rolujícího 
kužele, který usnadňuje bodové čištění ploch a je určen pro 
odstraňováni silně ulpívajících neči stot. 

obj,č . popis bez DPH 

3/S e 818,18 

S DPH obj .č, popis bez DPH S DPH 

8895230 990,- 413210 st20 • 272.73 330,-

I kartáč příčný 

lze použit se všemi Extol čističi, protofe se ntpfipojuje na 
vodu s vysokým tlakem 
obj,č . popis bez DPH 

413202 25cm. konektor na S/26 • 18s.,s 

SDPH 

225,-

čístíč nebo zahradní rychlospojku, max. 

tlak vody ?O bar 

nástavec prodlužovací, 4ks 

~.č. 

413212 

3stupňové 

nastavite lné 
prodloužení pro 
čištění vy5okých 
ploch, např. okna. 
fasády, ... 

_popis bez DPH 

170cm, 3110• 652.8' 

(92-129-170cm), hliník 

SDPH 

790,-

1 kartáč podélný 

lze použit se všemi Extol čističi. protože se nepřipojuje na 
vodu s vysokým tlakem 
obj.t, popis 

413203 16cm, 
bez DPH 

5120 . 272.73 

SDPH 

330,-

max. tlak vody ?Obar 

v v samponovac 

obj.t. 

413213 
popis 

vhodné pro vysokotla ké 
čističe bez integrovan6ho 
šamponovala 

bez DPH 

6/2'. 70.25 

SDPH 

85 -
' 



- tryska pro čištění potrubí 

obič. 

413220 
popis 

8,1m 

I adaptér 

obil. popis 

8895231 

\ 

bez DPH 

3/13 . 471,07 

bez DPH 

3/to e 404,96 

S DPH 

570,-

S DPH 

490 -• 

v, v , , v v 

PRISLUSENSTVI PRO TLAKOVE CISTICE 

hadice prodlužovací, tlaková - filtr s rychlospojkou, průhledný 

obj.č. 

413221 
PO::Pi& bez DPH 

8,3m, 3/12 e 404,96 

55/64", max. 160bar 

-

SOPH 

490,- obj .č. 

413222 
popis bez DPH 

101s0• 6t,9a 
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SOPH 

75,-



SEKERY A PILY 

I sekera, sklolaminátová násada 

~~-""_:~-
rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží 

sklolaminitovi 
násada tlumí v ibrace 
při sekání 

obj.t. pop i.s 

8871270 500g, násada 36cm 6/24 

8871271 600g, násada 36cm 6/24 

8871272 800g, násada 36cm 6/24 

8871274 1000g, násada 45cm 4/12 

8871276 1250g, násada 70cm 4/12 

I sekera, sklolaminátová násada 
sklolaminátová 
násada tlu mí vibrace 
při sekání 

bez DPH 

164.46 

177.69 

202.48 

243,80 

359.50 

SOPH 

199,-
215,-

245,-
295,-

435 · 
' 

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží 

o!!j.l. popis bez DPH 

8871277 1500g, násada 70cm 3/6 396.69 

8871279 20009, násada 90cm 3/6 512.40 

B sekera černá s kvalitní bukovou násadou ~ ... 

.,_ ____ násada z kvalitního 

bukového dřeva 

výkovek z uhlíkové oceli kovaný 
z jednoho kusu spthuje normy DIN 
5131, DIN 7294 a normu GS 

obj.t. p~ls 
8871020 600g, násada 40cm 6/24. 

8871021 8009, násada 50cm 6/24• 

8871022 1000g, násada 60cm 6/24• 

8871026 12509, násada 70cm 3/12e 
8871027 1400g, násada 80cm 3/12• 
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bez DPH 

156,20 

198.35 

227.27 

297,52 

318,18 

SOPH 

480 • 
' 

620,-

SOPH 

189 · • 
240,-
275,-

360 • 
' 

385,-

• sekera-kalač s kvalitní bukovou násadou 

obj.é. popis 

8871031 3500g, 

• sekera, nylonová násada 

~.č. 

8871150 

■ 
8871152 

8871153 

~ kera, nylonová násada 

obj.é. 

8871155 

■ 
8871157 

násada 90cm 

hlava sekery je 
tvrzená a upravená 
tmavým teflonovým 
filmem 

poe!!_ 

550g, násada 23cm 
650g, násada 36cm 
9509, násada 45cm 

hlava se kery je 
tvrzená a upravená 
tmavým teflonovým 
filmem 

eoeis 
12509, 
násada 60cm 
16509, 
násada 72cm 

bez DPH SOPH 

3/6. 446,28 540,-

bez DPH SOPH 

6/24 . 272.73 330,-
6/24 . 305,79 370 • 

' 
6112 • 4'6,28 540,-

• 

bez DPH SOPH 

6/12 . 520.66 630,-

use 619,83 750,-



a sekera „zlatá„ 

~ splňuje normy DIN 
5131 a GS pro sekery 
600g až 1000g a DIN 
7294 a GS pro sekery 
1250g a 1400g 

obj.é. popis 

3820 600 , násada 36cm 6124 . 

3821 800g, násada 38cm 6/24 

3822 10009, násada 40cm 6/24 _ 

3826 1250g, násada 70cm /1:14 

3827 14009, násada 70cm 6124 

sekera štípací s kvalitní bukovou násadou 

obj.i. eoe:is 

8871035 10009, 
násada60cm 

8871037 2000g. 
násada80cm 

sekera štípací,sklolaminátová násada 

sklolam inátová 
násada tlumí vibrace 
při sekáni 

3/12 

3/6 . 

be:z OPH SOPH 

156,20 189,.:. 
177.69 215 -

' 
198,35 240-I • 

289.26 350,-

3U.05 380,-

btz DPH SDPH 

n6.4S 395 -• 

,s,.ss 550,-

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryži 

kvalilnl výkovek 
kovaný z jednoho 
kusu 

~.č. popis be:z DPH S DPH 

8871280 10009, 
násada 60cm 

3/12 . 243,80 295,-

~------✓~ 
dodáváno s nylonovým 
pouzdrem 

čepel z nerezové 
oceli s elegantní 
černou povrchovou 
úpravou 

obj.C. 

8877202 

8877203 

rukojeť v kombinaci 
tvrdého 
polypropylenu 
s měkkou TPR pryží 

popis bez DPH 

400/ 135mm. 6/2< 338.B-1 

celková délka mačety 400mm, 
délka rukojeti 135mm 
395/135mm. m, 297,52 

celková délka mačety 395mm, 
délka rukojeti 135mm 

SOPH 

410,-

360,-

SEKERY A PILY 

. sekera štípací, sklolaminátová násada 

kvalitní výkovek 
kovaný z jednoho 
kusu 

---- pryfová ochrana 
chrání násadu proti 
poškození při sekání 

obj ,č. __po~ 

8871286 20009, 
násada86cm 

8871287 35009, 
násada 91cm 

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryži 

s klolaminátovi 
násada tlumí vibrace 
při sekání 

twz DPH 

3/6. 361,11 

SOPH 

445,-

21,e 512.40 620,-

sekera-kalač, sklolaminátová násada 

pryžová 
ochrana chrání 
násadu proti 
poškození při 
sekáni 

a mačeta 

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání 

kvalitní výkovek 
kovaný z jednoho 
kusu 

obj.~. popis 
8871288 30009, 

násada 91cm 
8871289 40009, 

obj.t. 

92800 

násada91cm 

popi, 

44cm, 
plast. rukoje( 

N klín št ípací, hladký s drážkou 

eopl.s 

1,5kg 
2,0kg 

13813 2,5kg a brousek na kosu oválný 

obj.č. popis 

13937 230mm, 
hrubost P120 

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryži 

bez DPH SDPH 

570 -
' 

214 . 528,93 640,-

b9z DPH SOPH 

s12oe 139,67 169,-

W.zOPH SDPH 

4/16 164.46 199,-
4/16 210.74 255,-
4/16 268,60 325,-

bez DPH SOPH 

100/300. 13,21 16,-

STRANA 429 



SEKERY A PILY 

b pilka na větve zavírací 

li aretační tlačítko 
umožňuje rychlou 
změnu polohy 
pilového plátku do 
dvou rúznjch pozic ergonomickái 

plastovi rukojeť 
potažená 
protiskluzovou 
TPR pryži 

obj.l. 

8812250 

s loženi pily do 
zavřen6 polohy 
pro bezpečnou 
mani pulaci 
a skladování 

popis bez DPH 

210mm, 6/2' 185.95 

celková délka 445mm 

SOPH 

225 -
' 

pila japonská 

li 

použiti na přesné a či sté řezáni 
různých typú dřeva, umělých hm ot 
(např. PVC a ABS trubky) a jim 
podobným materi .i lům 

--------1!. ,..,.,,.. 

e„1'J?i.- ~·· ~····-~,.,... . .. 
, . .. ,•••• díky tenkému 

••·••·••·· ohebnému plátku se 
..,,,... s pilou dá řezat těsně 

u země nebo u 5těny, 
kdy je plátek ohnutý 
do oblouku a o stěnu 
se opírá 

Japonská pila má plátek z tenké oceli a oproti běžným pilám se 
pila zařezává do materiá lu př tahu směrem k sobě a plátek se 
tak během řezání tolik neohýbá. Vý5ledkem je Č:Í5tý řez a i diky 
jemným zubům i méně vynaložené sily na řezání. 
obj .č . e!e!!_ bu DPH S DPH 

8812258 220mm, 6/30 t64,46 199,-
celková délka pily 380mm 

plátek pilový pro japonskou pilu 

obj.l . popis bez DPH S DPH 

8812259 220mm, -·/·· • t31.40 159,-

li náhradní pilový list pro japonskou pilu 
Extol Premium č. 8812258 
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I pila na větve 

li 

trojbrouše né tvrzené 
zu by, 5 zubů na 
25mm 

doraz na zač.itku 
pily za b raňuje pile 
vyjet z řezu a může 
sloužit i jako hák na 
zavěšení pily nebo 
od5traňovač kůry 

o tvor v rukojeti pro 
nasazení dřevěné 
násady o průměru 
25mm 

obj.é. popis b H DPH 

8812257 350mm, 6/2' 268,60 

celková délka 540mm 

I pilka na větve 

-I 
I 

obj .č. 

70071 

plastové ochranné 
pouzdro 

popi& bez DPH 

čepel 300mm, 6/36 164,46 

celková délka 470mm I pilka na větve zavírací 

~~ 

obj.é. 

70072 

t rojbroušené tvrzené 
zuby 

popis bez DPH 

čepel 180mm, 6/36• 131.40 

celková délka 405mm 

SOPH 

325,-

SOPH 

199,-

SDPH 

159,-



I pila tesařská s ratanovým opletem 

tři broušené, jemné 
zakalené zuby 

obj.!. 

8812241 
popis bez DPH 

celková délka 5120 1&9.42 

610mm, délka ostří plátku 255mm 

SDPH 

205,-

pila na větve 

li 

pouzd ro se 
zavěšením na opasek 

obj.i:. 

8812254 
popis bez DPH S DPH 

270mm, SK5, 5120 202,4s 245,-
hli níková rukojeť s pryžovým gripem, 
v plastovém pouzdru 

SEKERY A PILY 

stříhač na větve kladkový s pilovým listem 

pilový lis t 
s trojbroušenými 
zuby 

obj.!. popis 

--.. dvojitý kladkový 
převod minimalizuje 
silu potřebnou 
k odstřif:ení vitve 

M:DPH SOPH 

8812252 maximální průměr 3/to • 450.41 545 -
' 

stříhané větve 50mm 

STRANA431 
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ZAHRADNICKE NUZKY 

• 

I nUžky zahradnické 

li 
obj.i:. 

rukojeť z pevného 
a lehkého hliníku, 
potaženi protiskluzovou 
TPR prytí 

ostří z kva litní 
japonské oceli SKS 

antikorozní 
chromová úprava 
čelisti 

popis 

zámek nůžek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování 

•-!,"a 

~j ~ 

j ít -~· 
bez DPH SDPH 

8872107 180mm, SJ20 202,48 245,-
na stříhání větví do prOměru 15mm 

8872108 205mm, SJ20 210,1, 255,-
na stříhání větví do prOměru 20mm 

I nUžky zahradnické přímé 

li 
obj.I. 

rukojeť z pevného 
a lehkého hliníku, potažená 
protiskluzovou TPR pryží 

ostří z kvalitní 
japonské oceli SKS 

popis bez DPH S DPH 

8872105 200mm, SJ20 202.48 245,-
na stříhání rostlin do prOměru 6mm, 
pracovní délka čelistí 75mm 
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I nUžky zahradnické 

ol>j.!. 

8872120 

zámek nůžek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování 

popis bez DPH S DPH 

215mm, S/20 221.21 275,-
na stříhánívětví a rostlin do pruměru 20mm 

nUžky zahradnické 

li 
obj.č. 

8872102 

dvoustupňový 
zámek nůžek 
umožňuje nastaveni 
rukojeti s plným 
nebo částečným 
rozevřením 

břit z kvalitní 
SKS oceli 

popis bez DPH S DPH 

215mm, 3110 30,,92 375,-
na stříhání větví do prOměru 20mm 

- nUžky zahradnické přímé, mini 

zá mek n Užek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování 

D 

ostří 
z nerezové 
oceli 

úzký stříhací břit 
vhodný na přesné 
stříhání a stříhání na 
méně přístupných 
místech 

lehká rukojeť 
ze s litiny zinku, 
potažená 
protiskluzovou lPR 
pry!I 

obj.č. popis bez DPH S DPH 

8872115::._..:.15:.;3:c.m:.cm=.., ___ __:w:..:2c:,o=-..:.1,"'a.c..:16'--..:.18=-0:.,,_-
na stříhání rostlin do pruměru 6mm 



I nUžky zahradnické 

pevná, odolná 
a lehká rukoje( 
ze syntetického 
polymeru• nylonu 
vyztufen,ho 
s kelnými vlákny 

Q I • 

li 
\ ostři z kvalitní oceli 

SKS 

• 

8872160 
popis 

190mm, 
bez OPH 

sno 163.64 
S DPH 

198,-
na stříhán í větví do průměru 20mm 

nužky roubovací 

li 

vhodné pro roubování např. vinné 
révy nebo ovocných strom U 

přesný a čistý tvar 
roubu zpOsobí, že 
se roub ve většini 
případů ujme 

obj.é. popi s bez DPH S DPH 

887216~5-=2~15~m~m= ,p~r~o __ __:~~1~0,,,_~•a~i~60:.._~5~9~0,._
průměry větví5-12mm I nužky zahradnické přímé 

li 
obj.é. 

8872172 

uzavřená rukojeť 
zvyšuje ochranu 
prstú při práci, 
nůžky•• dobře drž! 
a mohou se i zavěsit 

popis bez DPH S DPH 

215mm, ~10 198.35 240,-
na stříhán í rostlin do průmě ru 5mm 

- nužky zahradnické celokovové 

li 
o~.é. 

8872135 
popis t>.z DPH 

225mm, S/20 137,19 
SOPH 

166,-
na stříhání větví do pruměru 20mm I nužky zahradnické 

I 

li 
obj.t. 

9272 
popis bez DPH 

170mm, na stříhán í 5120 • 132.23 
rostlin do pruměru 15mm 

nužky zahradnické s rohat. 
převodem 

rohatkový př·evod 
pro krokov6 stř1h6nf 
svynaloženfm 
menší síly při 
práci umožňuje 
přestřihnutí větvi až 
do průměru 24mm 

li 

olejnička v rukojeti 
pro ošetfeníbfitu 
po pr6ci zvyšuje 
životnost nůžek (olej 
s nižuje tření a chrání 
proti korozi) 

SDPH 

160,-

obj.l. popis btz OPH SDPH 

8872180 205mm, YlO 210.74 255,• 
s olejn ičko u, na stříhání větví 

do průměru 24mm 

, o v 

ZAHRADNICKE NUZKY 

nužky zahradnické s rohat. 
převodem 

rohatkový převod 
pro krokoví střihání 
s vynalofením 
menší síly při 

rukojeť z lehké slitiny 
hliníku potažená 
protiskluzovou PVC 

práci u možňuje 
přestřihnutí větví až 
do průměru 24mm 

vrstvou 

teflonový povrch 
břitu zabraňuje 
ulpívání rostlinných 
zbytku a snižuje tření 

obj.f:. 

9268 
popis bfl DPH S DPH 

205mm, 5120 194.21 235,-
na stříhání větví do průměru 24mm 

nužky zahradnické HEAVY DUTY 

/ teflonový povrch 
břitu zabraňuje 

ulpívání rostlinných 
zbytků 

obj .č. popis bez DPH 

9269 210mm t0/60• 106.61 I nužky zahradnické STANDARD 

obj ,č. 

9270 
popis 

200mm 
b-tz DPH 

10/60. 98.35 

STRANA433 

SOPH 

129,-

SOPH 

119,-



Ov v 

NUZKY NA VETVE 

I nůžky na větve dvousečné 
ergonomické konce 
rukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 

li 

a měkěené TPR 
pryže 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny 

-------- břit z tvrzen6 oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpívání rostlinných zbytků 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

8873101 700mm. t,/12 322.31 390,-

na stříhání větví do pr~měru 35mm 

nůžky na větve převodové dvousečné 

li 

ergonomické konce 
rukojetfv kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pryže 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové s litiny 

---- břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpivání rostlinných zbytků 

obj.l . _2opis btz DPH 

8873111 730mm, t,/12 388.43 

SOPH 

470 -
' 

na stříhán í větví do průměru 45mm 

nůžky na větve převodové kovadlinkové 
ergonomické konce rukojeti 
v kombinaci tvrd6ho PP 
plastu a měkčené TPR pryže 

elipsovitý profit 
rukojeti z lehké 
ocelové s litiny 

==------ břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpfvint rostlinných zbytků 

obj.č . popis bez DPH S DPH 

8873311 730mm, ,112 396.69 480,-
na stříhání větví do průměru 45mm 

STRANA 434 

Nůžky na větve Extol Premium jsou správ
nou volbou pro milovníky kvalitních stří
hacích nástrojů. Hodí se k pravidelnému 
prostříhávání stromů a keřů a zkracování 
silných větví. Díky širokému výběru snadno 
najdete ten správný typ pro vaše použití. 

Řadu dop lňují i nůžky na živý plot, které 
jsou určené k tvarování nebo velkoplošné
mu stříhání živých plotů. 

U většiny modelů nabízíme i verzi s teles
kopickou rukojet í, která prodlužuje dosah 
nůžek jednoduchým vysunutím r ukojetí. 

nůžky na větve teleskopické dvousečné 

li 

ergonomické konce 
r ukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pryže 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelov6 slitiny 

~---- břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou proti 
ulpiváni rostlinných zbytkú 

ob~C. 

8873106 
popis bez DPH 

640-905mm, 3/12 421.49 

na stříhání větví do průměru 35mm 

SOPH 

510,-

nůžky na větve teleskopické převodové dvousečné 

li 

ergonomic.ké konce 
rukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pryie 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehk6 
ocelové s litiny 

---- břit z tvrzen6 oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpívání rosllinných zbytků 

obj.t. _popis bez DPH S DPH 

8873116 670-940mm, 3112 471.07 570,-
na stříhání větví do průměru 45mm 

nůžky na větve teleskopické převodové kovadlinkové 

li 

ergonomické konce 
rukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkěené TPR 
pryže 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové s litiny 

~ ---- břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpiv;inf rostlinných zbytků 

obj.E. popis bt.z DPH S DPH 

8873316 670-940mm, 3112 s 12.,o 620,-
na stříhání větví do průměru 45mm 



nůžky na větve SUPER převodové kovadlinkové 

trapézovitý profil rukojeti o ti. 
stěny 1,2mm z lehké ocelové 
slitiny díky kter6mu lze skrze 
dlouh6 r ukojeti vyvinout 
značnou sílu. 

velm i efektivní 
zubový převod 
díky kterému 
lze ustřihnout 
větev až do 
průměru 50mm 

obj.~. 

8873321 

ergonomické konce 
rukojetí z měkčené 
TPR pryže zvyšuji 
pohodli při práci 

popis 

930mm, 
b•z DPH SOPH 

3/12 537,1' 650,-li na stříhá ní větví do pr~měru 50mm 

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové s litiny 

ergonomické konce 
ru kojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pr yže 

;_ ___ bfit z 1vrzen6 oceli s teflonovou úpravou 
proti ulpíviní rostlinných zbytkú 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

8873711 630mm, __ u.:..1:.:2_:__3:..:4:.:1.1.:..1 _ 4.:..2.:..0~, -
délka ostří205mm 

o v v 

NUZKY NA VETVE 

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím teleskopické 

li 

ergonomické konce 
rukojeti v kombinaci 
tvrdého P P plastu 
a měkčené TPR 
pryže 

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny 

---- břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou 
proti u lpfvAní rostlinnýchzbylků 

~ ~.t•~--~••~p~;•~-------~bo~•~D~P~H~~S~D~P~H 
8873716 690-890mm, 3112 ,2,.1s 520,-

délka ostří 205mm 

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím 

li 

~ ---- břit z uhllkové 
oceli s teflonovou 
povrchovou úpravou 

obj.C. 

38030 
popis 

540mm 
bez DPH SOPH 

3/10 198.35 240,-

STRANA435 



Ov v 

NUZKY NA VETVE 

nužky na větve převodové kovadlinkové 

obj.t. 

38020 

břit z uhllkov6 
oceli s teflonovou 
povrchovou úpravou 

popis 

710mm, 
bez OPH 

3/10 239,67 

SOPH 

290,-li na stříhání větví do pruměru 35mm I nužky na větve dvousečné 

obj.f. popis bez OPH s DPH 

li 38010 660mm, 3110 194.21 235,-

na stříhá ní větví do pruměru 25mm 

nužky na trávu otočné 

12polohový stříhací 
břit otočný o 360' 
pro snadnou práci 
i ve slísněných 
pod mínkách blízko 
zdí a o brubníků 

ostří z kvalitní 
uhlíkové oceli 
s povrchovou 
úpravou proti 
ulplvání zbytků 
rostlin na bfi tu 

zámek nůiek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a s kladovjni 

rukoje( s tvrdého 
PP plastu a kvalitní 
měkčené T'PR pryže 

~.Č, _poP.!_! 
8872300 360mm, 

otočné 0°-360° 

STRANA 436 

bez OPH S DPH 

3/16 260,33 315,-

- hrábě nastavitelné s teleskopickou násadou 

možnost nastavení 
šiřky hrábí dle 
charakteru použiti 

A :--' :.--- teleskopická násada 
umožňuje nastavení 
d6lky hr6bl dle výšky 
postavy 

V 
kvalitn1 pozinkovaný 
dr.it, rozšífený na 
ko nci pro větší záběr, 

snese díky průměru 
4mm i vyšší zatížení 

~.č. _po_pis bez DPH 

8875000 délka 80-158cm, ,112 351,24 

šířka 18-59cm, pozinkované, 

s plastovým zámkem 

hrábě švédské bez násady-drátové 

obJ.t. popis bez DPH 

373 šířka 41cm, !;)'loe 119.83 

kvalitní drát o pruměru 3mm 

hrábě zahradnické pl astové bez násady 

S DPH 

425,-

SOPH 

145,-

obj,č. 

376 
popis bez DPH SDPH 

šířka 59cm 10/SOe 119,83 145,-



Zahradní program Extol 
nabízí široký sortiment 
produktů ve třech různých 
řadách - záleží jen na Vás, 
které dáte přednost Zá
kladní nabídka hadicových 
spojek v řadě Extol Craft je 
v řadě Extol Premium roz
šířena o odolnější systém 
a dále řadu praktických 
komponentů, díky nimž si 
můžete vytvoři t svůj vlastní 
systém zavlažování ušitý na 
míru a dostat vodu snad
no a pohodlně tam, kde ji 
o pravd u potřeb u jete. 

Schéma zapojení 
zavlažovacího 

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM 

systém u /, ... 49a 
Možné zpusoby 

• • zap0Jen1 

I rychlospojka na hadici I spoj ka na hadici 

protiskluzné 
části z TPR 
pryže usnadňuji 
manipulaci 
ve vlhkém 

li 
proslfedf 

~·- poe.!!._ bez DPH S DPH li 8876401 1/2" 1ot,oe 2,.19 30,-
8876402 1/2", STOP ventil 1ot,oe 31,40 38,- obj.č. 

8876403 3/1," 1ot,oe 28,93 35,- 8876411 
8876404 3/t,", STOP venti l 1ot,oe 37,19 45,- 8876412 

popis 
1/2" 
3/1," 

pro pevné spojení 
dvou hadic 

b-tzDPH 

1ot,oe 23.97 

1ot,oe 28,10 

SOPH 

29,-
34,-

li 
obj.č. popis bez DPH S DPH 

8876421 1/2"-3/!," 111'•0• 20,66 25,-
8876422 3/1,"-1" 111'•0• 23,97 29,-

STRANA437 



v , , 

ZAVLAZOVACISYSTEM 

I spojka oboustranná 

li 
obj.t. popis bez DPH SDPH 

8876436 pro spojení dvou 111'•0• 16,53 20,-

hadic opatřených rychlospojkami I hadicový set 4ks 

li 
obj.č. popis be:z DPH S DPH ----
8876490 pro 1/2" hadici, 11.1.ae 90,91 11(!,-

možnost nastavení stříkán í od jemného 

mlžení až po ptný proud 
8876491 pro 3/4" hadici, 11.1•8• 103.31 125,-

možnost nastavení stříkán í od jemného 

mlžení až po plný proud 

postřikovač zahradní-tryska 

li 
obj.C. 

8876451 
popis bez DPH S DPH 

možnost nastavení 121&8• 37.19 45,-
stříkán í od jemného mlžení až po plný 

proud, ABS 

STRANA 438 

- postř ikovač zahradní s regulací 

li 
obj.!. 

8876454 

regulátor prUtoku 
vody 

Ut•tňif.4 
popis bez DPH S DPH 

možnost regulace 612" 151,02 190,· 

průtoku i stříkání - od jemného mlžení 

až po plný proud, materiál ABS a kov 

Ill postřikovač zahradní-sprcha lil s regulací 

li 
8876456 

regulátor průtoku 
vody 

li Eil t 
ji 

popis bez DPH S DPH 

7fu nkční, možnost 612• 177,69 215,-
regulace průtoku, materiál ABS a kov 

- postřikovač zahradní kovový 

ergonomická 
ruko jet pro 
pohodln6 
držení 

■ 

aretace 
průtoku 

rychl6 nasazeni 
na hadici pomocí 
rychlospojky 

popis bez DPH S DPH 

70212 možnost nastavení 5/20 252.01 305,-

st říkání od jemného mlžení až po plný 

proud, MOSAZ 

Ill postřikovač zahradní kovový 

lil 7 různých profilů 
stříkacích trysek 

■ 
70213 

s mofnosti rychlého 
přenastavení 

mosazné tělo 
opatřené nátěrem 

ergonomická 
rukojet pro 
pohodlné držení 

aretace 
průtoku 

rych16 nasazení 
na hadici pomoci 
rychlospojky 

popis bHOPH 

7funkční. MOSAZ 12/48 219,01 

S DPH 

265,-



sprcha zahradní teleskop. se 
stojanem 

část nad 
přívodem vody 
lze použít 
i samostatně, 

jako 
teleskopickou 
za lévací tyč 

díky stojanu 
s trojnožkou 
ie zajištěna 
základ ni 
s tabilita 
i na pevn6m 
podkladu 

li 

posledním 
teleskopickým dílem 
lze nastavit výšku 
sprchy 

bodec na konci vodící 
tyče lze zapíchnout 
do půdy, pro ještě 
lepší stabilitu 

obič, popis 

8876459 160-220cm, 
bez DPH 

3/6 . 351,24 

S DPH 

425,-
s regulací prOtoku, možností nastavení --'-~· 
úhlu sprchy otočným kloubem, 

hliník 

zavlažovací hodiny mechanické 

obit. __ ,cP•ccP.cc••- bezOPH 

8876171 volitelná doba ,no 219.01 

zavlažování 5-120min, 

S DPH 

265 · • 

konektor na kohou tek s 3/4" závitem 

- zavlažovač kruhový pokládací 

li 
obj.i!. 

8876466 

ol!f.ě. 

8876467 

popis 

tří ramenný, 

motiv motý l 

popis 

8fu nkční, motiv 

květina 

bez DPH 

6/48. 118,18 

bez DPH 

6/'8. 90,08 

zavlažovač oscilační pokládací 

li 
obj,é. _popis bez DPH 

8876468 15tryskový 6/2, 239,67 

SDPH 

143,-

SDPH 

109,· 

SOPH 

290 • • 

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM 

STRANA439 



v , , 

ZAVLAZOVACISYSTEM 

STRANA 440 

- zavlažovač pulzní zapichovací I vozík na hadici 

li 
obj.é. popis btz DPH S DPH 

li 8876482 1/2" X 60m, 3/5 e 603.31 730,• 

kapacita vozíku: 60m hadice 1/2" nebo 

obj.é. popis bez DPH S DPH 45m hadice 5/8", hadice není součástí 

8876462 s kovovým bodcem 61•s• 118,18 143,- balení, kov. rám I č i dlo půdní vlhkosti - zavlažovač kruhový zapichovací 

li 
~.č. po~ 

8876463 tříramenný, 

s plast. bodcem 

bez DPH 

6/•8· 67,77 

tlačítko 
spuštění 
zavlažováni při 
vlhkosti púdy 
20-35-50¾ 

tlačítko 
ukončení 
zavlažování při 
vlhkosti půdy 
60-75-90% 

čidlo púdnl vlhkosti 

obj.é. popis bez DPH 

soPH 8876177 konektor na 3/10 652.89 

82,- kohoutek s 3/4" závitem, 

napáj ení: baterie 3 x 1,5V typ AA 

S DPH 

790,· 



postř ikovač zahradní-tryska 
1 "systém 

1" spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody. 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla 

.cobc,~c.c' c,· =~_,Pc.c•,cPi.c.s _ bez DPH S DPH 

8876501 možnost nastavení 1v,se 78,51 95,-
stříkání od jemného mlžení až po plný 

proud,ABS 

spojka na hadici 1"systém 

ob~t. 

8876508 

1" spojovací konektorový systém 
dokáže přepravit větší množství 
vody, ale zvyšuje požadavek na 
výkon čerpadla 

popis bez DPH S DPH 

přechod zrna 3/4"1v,ae 48.76 59,· 
---'-

hadici. ABS 

rozdvojka-třícestný konektor 
1"systém 

1" spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit 
vitší množství 
vody, a le zvyšuje 
požadavek na výkon 
čerpadla 

obj.é. popis bez DPH S DPH 

8876513 z 1" konektoru na 1v,se 45,45 55,-
dva 1/2" konektory, ABS 

rychlospojka na hadici 1"systém 

1 • spojovad konektorový systém 
dokáife pfepravit vitU mno!ství 
vody, ale zvyšuje požadavek na 
výkon čerpadla 

obj.č. popis bez DPH 

8876503 na l"hadici, ABS 12/48 . 61,98 

8876504 STOP ventil, 17/48 . 70.25 

na l "hadici, ABS 

konektor na kohoutek 1" systém 

obj.t. 

8876518 

1" spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit 
vitšf množství 
vody, a le zvyšuje 
požadavek na výkon 
čerpad la 

popi.s bez DPH 

vnitřní závit 3/4"-1· 121,8 • ,o.so 
na l "konektor„ABS 

rozdvojka-třícestný konektor 
1 "systém 

obj.é. 

8876510 
popis 

1" spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit 

vitšl mnofstv1 
vody, ale zvyiuje 
požadavek na výkon 
čerpadla 

b-tzOPH 

všechny konce 1" 1v,8e 48,76 

konektor. ABS 

SOPH 

75 ,-
85,-

SOPH 

49,-

SOPH 

59,-

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM 

spojka na hadici 1 "systém 
1'" spojovací konektorový systém 
dokáže přepravit větší množství 
vody, ale zvyšuje požadavek na 
výkon čerpadla 

obj .č. popis bez DPH 

8876507 spojí dvě 1"hadice, 1v,se 53,72 

ABS 

SOPH 

65,-

EI adaptér 1" systém 
li 1"' spojovací konektorový 

syst6m dokáže phpravit 
větší množství vody, ale 
zvyšuje požadavek na 
výkon čerpadla 

obj.č. _popis 

8876519 vnější závit 1" na 
bez DPH 

1v,ae 32.23 

SDPH 

39,-
konektor 1", ABS 

spojka- dvoucestný konektor 
1"systém 

obj.č. popis 

8876511 oba konce 1· 

konektor„ ABS 

1" spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit větší 
množství vody, ale 
zvyšuje požadavek na 
výkon čerpadla 

bez DPH SOPH 

1v,8e 37.19 45,-

STRANA441 



ZAVLAŽOVACÍ MOSAZNÝ SYSTÉM 

li 8876021 8876023 
8876022 (8876024) 8876003 

~ lna 
8876021 8876001 

I rychlospojka na hadici 
lehká 
konstrukce 
z kvalilni 
mosazi 
odo lává 
rezivění 

r ychlé nasazeni 

li hadice bez použití 
dalšlho n6hdl 

obj,t. popis ba DPH SDPH 

8876001 1/2" 10/6'). 86,78 105 -• 
8876002 1/2", STOP ventil S/40. 111,57 135 -• 
8876003 3/4" S/40. 103,31 125,-
8876004 3/4", STOP ventil 10/6'). 1l8,10 155 -• 

STRANA 442 

8876003 
(8876004) 8876036 

mnam 
8876001 

8876036 (8876002) 

I spojka na hadici 

li 
obj.é. popis 

8876011 1/2" 
8876012 3/4" 

8876003 8876012 8876004 li 
8876001 8876011 8876002 Ill 70213 

70212 
8876051 

I spojka oboustranná 

bez DPH S DPH obj.é. popis bez DPH SDPH 

10/60 e 86,78 105,- 8876036 pro spojení 10/6oe 45,45 55,-
10/60 e 111,57 135,- dvou hadic pomocí rychlospojek 



I adaptér vněj ší zavit 

ob~č. popis 

8876031 3/4" 10/60 . I konektor na kohoutek 

■ ob~t. popis 

8876023 3/4" 10/60 . 

8876024 1" 10/60 . I konektor na kohoutek 

obj.é. popis 

8876021 1/2"-3/4'" 5/40 . 

8876022 3/4" -,.. 10/60 . 

bez DPH 

40.50 

bez DPH 

45.45 

53,72 

bez DPH 

73.55 

86,78 

S DPH 

49,-

S DPH 

55,-
65,-

S DPH 

89-• 
105,-

ZAVLAŽOVACÍ MOSAZNÝ SYSTÉM 

I rozdvojka s ventilem 

ventil pro uzavře nf 
ne bo regulaci 
průtoku vody 

obj .č, popis 

8876042 3/4"' 

I kohoutek zahradní 

mosazné tělo 
kohoutku odolné 
proti korozi 

obj.č. 

8876060 
8876061 

popis 

112· 
3/4"' 

I ventil zahr adní 

5/20 

3/10 

3/10 

bez DPH 

210.74 

btzOPH 

190,08 

i23.14 

SOPH 

255,-

SOPH 

230,-

270,-

páka z oceli, tělo ze 
s litiny zinku 

■ obj.č. popis b-tzDPH SOPH 

8876250 1/2", cca 220g 101soe 86.78 105,-

8876251 3/4", cca 230g 1ivsoe 103.31 125,-

I zavlažovač pulzní kovový 

závit 
adaptéru 
314" 

obj.č. 

70219 
_popis 

s kovovým , 5130 

zapichovacím bodcem I pos třikovač-tryska 

obj.č. popis 

bt.z DPH 

202.48 

btz DPH 

8876051 2funkční, možnost 101s,e 109_92 

nastavení stříká ní , 

SOPH 

245,· 

SOPH 

133,-

od jemného mlžení až po plný proud 

STRANA 443 



v , , 

ZAVLAZOVACISYSTEM 

postřikovač zahradní na hadici 

obj.t. 

70113 
popis bez DPH 

7-fu nkční, 5/20e 73,SS 

7 profilU stříkacích trysek, 
ergonomická rukojeť s aretací 

postřikovač zahradní na hadici 

li 
obj.č. 

70211 
popis bez DPH 

mosaz. tryska 5/20. 141,32 

s možností nastavení stříká ní od 
jemného mlžení až po plný proud, 
ergonomická rukoj eť s aretací 

STRANA 444 

SDPH 

89,-

S DPH 

171,-

R rychlospojka na hadici 

obj.t. 

70101 
70102 
70103 
70104 

popis 

1/2" 

rychlé nasazení 
had ice bez použití 
dalšího nářadi 

bez DPH 

20/120 . 18,18 

1/2", STOP ventil 10/60 . 23,14 

3/4" 20/120 . 21,49 

3/4", STOP venti l 1U60 • v.21 

I ventil zahradní 

obf.!. 
70150 
70151 
70152 

tělo ze slitiny z inku 
odolné proti ko rozi 

popis 

1/2", cca 145g 1U6o e 

3/4", cca 180g 1U6o e 

1", cca 290g 6/30 . 

bez DPH 

61,98 

78,51 

128,10 

SDPH 

22,-
28,-
26,-
33,-

SDPH 

75,-
95,-

155,-

I spojka oboustranná 

~•b~j.c~··--=~=pi~• -- bez DPH SDPH 

70116 pro spojení . dvou 10/60 • 13.22 16,
hadic pomocí rychlospojek I konektor na kohoutek 

obj.t. popis bez DPH SOPH 

70105 1/2"-3/4" 10/60 . 16.53 20,-
70106 3/4"-1" 10/60 . 19.83 24,-I spojka na hadice 

obj.t. popis bez DPH SOPH 

70107 1/2" 10/60. 17,36 21,-
70108 3/4" 10/60. 20.66 25,-



I spony hadicové nerez, balení 10ks 

k rychlému upínání 
hadic 

li 
obg. popis 

70500 8-12mm 
70501 10-16mm 
70502 12-22mm, 

pro hadici 1/2'' 

70503 16-28mm 

pro hadici 3/4" 
70504 20-32mm 
70505 25-40mm, 

pro hadici 1" 

uvedené rozměry 
jsou upínací rozsahy 
pro vnější průmiry 

ha dic 

btt DPH S DPH 

~ o • 51,24 62,-

~ o • 54,55 66,-

~ o • 58,68 71,-

oe 60,33 73-

~ o • 6',46 78,-
~ o • 66,94 81 • • 

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ 

- hadice zahradní průhledná GARDEN I drát vázací pozinkovaný 

kvalitní zahradní 
hadice z měkčeného 
PVC posHená výztu!:f 
z polyeslerového 
vlákna 

max. prac:. tlak 10bar. prac.teplota vody .5°c a! •60°C 
obj.t. p<19is btt DPH 

900423 1/2",25m 1009/m, 3/Se ,29.75 

SDPH 

520,-

vnitřní prúměr 12,7mm, tl . stěny2mm 

900425 1/2",SOm, 1009/m, 3/se s22.31 995,

vnitřní prúměr 12,7mm, tl . stěny2mm 

900453 3/4",25m, 2009/m, 3/se 785.12 950,
vnitřní pr úměr 19mm, ti. stěny 2,3mm 

900455 3/4",SOm, 2009/m, 31s e 1528.93 1 850,
vnitřní pr úměr 19mm, ti. stěny 2,3mm 

900473 1", 25m, 3209/m, 3/5e 1148.76 1 390,-
vnitřní pr úměr 25,4mm, U. stěny 3,3mm 

Ill hadice zahradní neprůhledná 
E SILVER 

kvalitní 4•vrsl'vá 
zahradní ha dice 
z měkčeného PVC 
posílená dvojitým 
opletem 

pracovní llak: 9005310-12bar, 9005320-l Obar, 
9005330-Sbar, pracovní teplota od -10°C do 
+60°C, zvýšená ochrana proti UV ?ařenl • obj.č, popis bez DPH SDPH 

9005310 1/2", 25m. 1309/m, 3/se 454.55 550,· 

obj .č. 

92551 
bez DPH S DPH popis 

50m, 12/60. 33,06 40,-
průměr drátu 0,5mm 

drát vázací s plastovým povrchem 

obj.é. popis bez DPH SOPH 

92561 50m, 1S/60e 33,06 40 -' 
průměr drátu 0,5mm 

pásky vázací zahradnické, balení 
50ks 

snadné a pohod lné 
uvázání rostlin 
je dnoduchou nebo 
dvoji lou smyčkou 

70506 32-SOmm, ~ o • 10.25 85,- vnitřní rúměr 12,5mm, tl.stěn~ 2,3mm 
možnost 
opakovaného použiti 

pro hadici 1,s· 9005330 1", 25m. 360g/m, 3/se 1 206.61 1 460,-
70507 40-60mm -------~~-o-'•=---1-',.'-3e __ 9_0_,_,· vnitřní rúměr 25mm, tl.stěny 3,5mm 
70508 50-70mm, 

pro hadici 2· 
~ o • 77,69 94,- 9005320 3/4", 25m, 240g/m, 3/S e 818,18 990,- ~·•=i•=č·--~··=•=i• _______ ~ ..,= O~PH~~S=OP=H ___ ...:,_ ___ =......c._...:... __ --'-

v nit ř ní prúměr 19mm. tl .stěny3mm 92580 170mm 10/soe 38,84 47,-

STRANA445 



v v 

POSTRIKOVACE 

postřikovač ruční tlakový 

mosazn, tryska s možnosl1 naslavenf 
stříká nf od jemného mllen1 al po plný 
proud , rozptyl vodního paprsku až 120° 

r - - kvalitní pumpa 
a těsnění pro rychlé 
natlakování během 
několika zdvihů 

■ o~j.č. eo,l!!s 
8876202 1,Sl, 

mosazná tr yska 

6/24 

nádrž 
z vysoce 
odolného 
pl astu 

bez DPH 

156,20 

I postřikovač tlakový zahradní 

mosazná tr yska 
s možností nastavení 
stříkáni od jemného 
mlženi až po plný 
proud 

obj.é. popis bez DPH 

92603 Sl, mosazná tryska 3/12e 429.75 

STRANA 446 

SDPH 

189,-

S OPH 

520,-

postř ikovač ruční tlakový 

■ obj,č. 

92600 
92601 

mosazná tryska 
s molnostf nastavení 
stříkání od jemného 
mlžení až po plný 
proud 

eoei1 

11, mosazná tryska 

2l, mosazná tryska 

i.20 • 

i.20 • 

bez DPH 

84.78 

119.83 I postřikovač tlakový zahradní 

SDPH 

105,-
145,-

- postřikovač tlakový zahradní 

mosazná tryska 
s možností nastavení 
stříkáni od jemného 
mizení až po plný 
proud 

■ obj.č. 

92602 
popis 

Sl, mosazná tryska 

18-201 nádrž pro 
d louhodobou práci 
bez neustálého 
doplňováni 

bez DPH 

3/12 . 38 4,30 

SOPH 

465,-

Fnn11nte 
kvalitní nylonov6 
popruhy pro 
pohodlné nošení na 
zádech 

obj.é. popis bez DPH SOPH 

92604 18-201 3/6 . 739.67 895,-



I zahradní lopatka široká 

e rgonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
čisti 

~ .t. 
8877040 

I zahradní lopatka úzká 
ergonomicky 
tvarova~ rukojeť 

z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
části 

obj.č. 

8877041 

~ e!!_ bez DPH S DPH 

délka 32cm, ~6• ?V,25 85,-
pracovní část délka 14cm/šířka 8cm, 

1, 7mm profil plechu 

popis bez DPH S DPH 

délka 33cm, ~6• ro.2s 85,-
pracovní část délka 15cm/šířka 6cm, 

1, 7mm profil plechu I zahradní motyčka s kypřičem t říhrotým 

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí 

obj.C. 

8877042 
popis 

délka 31cm, 
bez DPH SOPH 

~6- ?V.25 85,-
šířka motyčky 5,3cm, šíře mezi krajními 

hroty 6,3cm, 2,5mm profil plechu 

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ 

I zahradní kypřič se třemi hroty 

obj.l:. 

8877043 
popis 

délka32cm, 

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryfovou úchopovou 
čisti 

Ut•tlt!tl 
t>.:z DPH S DPH 

6/Ue 70,25 85,-
šíře mezi krajními hroty 9cm 

zahradní vypichovač na plevel s oporou 

ergono micky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
čistí 

obj.l:. 

8877044 

zahradní nůž ve tvaru L 
ergonomicky 
tvarovaná rukojef 
z polypropylenu 
s m ěkčenou 
pryžovou úchopovou 
(áslí 

obj .č. 

8877045 

popis Mz DPH 

délka 36cm, wue 10.25 

šíře mezi koncovými hroty 1,5cm 

popis 

délka32cm, 
be-zOPH 

6/Ue ?V,25 

šířka spodní části 6cm, 

2, 5mm profil plechu 

STRANA447 

SOPH 

85 -• 

SOPH 

85,-



PLACHTY 

plachta PE nepromokavá extra silná 200g/m2 

zesllené okraje 

Extra silná polyetylenová 
krycí plachta v zelenomodré 
barevné kombinaci 
s oboustrannou laminaci, obj.t. ~~ 
nerezavějícícmi oky každých 8878201 2x3m 
50cm a zHílenými okraji. 8878203 3x5m 
Odchylka od udávaných 

8878207 4x5m 
rozměrů •-5%. 

li 8878208 4x6m 

8878211 6x8m 

Aluminiová oka 
každých 50cm 

s oboustrannou 
laminaci 

10/21). 

5/8. 

5/10. 

5/10. 

b.:: OPH SOPH 

173,55 210 -
' 

41 1.'9 510 -
' 

545,45 660,-
619.83 750 -

' 
3/5e 1231_40 1 490,-

I plachta PE nepromokavá silná 150g/m2 

obj .č, popis bez DPH SOPH 

14102 2x3m s/20e 123,14 149,-
Zesílena PE kryd plachta 14103 4x5m 6/18. 396,69 480,-
v zelenomodré barvě. 

14104 867.77 1 050,-s nerezavějícími oky každých 5x8m 3/9. 

50cm. oboustrannou laminací 14105 6x1 0m l/6. 1106.61 1 460,-
a extra iesílenými okraji. 14106 8x12m l/4e lll3.14 2 690,-
Odchylka od udávaných 

14107 3x4m 290 -
rozměrů max.:t5%. 

6/14. 139.67 
' 

li 14108 4x6m 6/18. 471,07 570,-

14113 10x15m l/4 . 3419.75 4150,-

STRANA 448 

I plachta PE nepromokavá STANDARD 

obj.f . poeis bez DPH SOPH 

11110 2x3m 30/80. 49.59 60,-
11111 3x5m 15/45. 129,75 157,-

11112 4x6m 10/30. 198,35 240,-

11113 5x8m 6/18. 347,11 420,-

11114 6x1 0m 5/15. 504,13 610,-
11115 8x12m l/6. 812,31 995,-

PE krycí plachta 
11116 10x15m l/6e 1197.51 1 570,-

v zelenomodré barvě, 
s nerezavějldmi oky každých 11121 3x7m 15/30. 185.95 225 ,-
100cm. oboustrannou 11122 4x5m 1l/36e 164.46 199 -

' laminací a zesllenými okraji. 11123 3x4m W6oe 100,00 121 -
Odchylka od udávaných ' 

11124 5x6m 298,-rozměrů+- 5%. 10120• 246,28 

li 11125 6x8m 6/18. 388.43 470,-

11126 8x10m /J8. 603,31 730,-

I plachta PE nepromokavá středně silná 100g/m2 

obj.C. popis bez DPH S DPH 

16121 2x3m 1D.'40e 90,08 109,-

16122 2x7m 5/ISe 206,61 250,-
16123 3x4m s11oe 177,69 215,-

PE krycí plachta 16124 3x5m s115• 214,88 260,-
v zelenomodrh barvě, 

16125 355 -s nerezavějícími oky kafdých 4x5m 3110• 193.39 
' 

100cm, oboustrannou 16126 4x6m 3110. 351.14 425,-
laminací a zesílenými okraji. 16127 5x8m l/4. 586.78 710 -
Odchylka od udávaných • 

16128 6x10m 867,77 1 050,-rozměrů+- 5%. l/4. 

li 16129 8x12m 214• 1 371.90 1 660,-
16130 10x15m 2/3. l 190,08 2 650,-



O koš na listí a zahradní odpad 

B použití na hromadění 

■ I teploměr 

a přenášení listí, 
zahradního odpadu koš ze zesíleni! 

plachtoviny a jiných leh kých 
materiál6 s možností snadného 

složeni a umyli 

dvě držadla pro 
snadnou manipulaci 
s košem 

obj.i:. popis bez DPH S DPH 

92902 60x60x55cm, 6/'8 • 119,83 145,-
200L, lehký zahradní koš ze zesílené 
plachtoviny se dvěma držadly 

obj ,č. eE_e.!_5 be:z DPH 

5900 -30/+50°c. 2011ooe 21.•9 

vnitřní i venkovní, petrolejová náplň 

SOPH 

26,-

g tyče sklolam inátové, bal. 10ks 

82522 
82524 

~- používané 

popjs 

1,8m x pr. 7,9mm 
1,95mx pr. 12mm 

iako opora pro 
vyriistajfc{ rostliny 
rajlat, sloupky 
el. ohra dníku pro 
dobytek apod. 

bez DPH SOPH 

"10 305,79 370 -• 
6/12 619,83 750 -• 

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ 

koš skládací na listí a zahradní odpad 

li 

použití na hromadění a přenášení listí, zahradního 
odpadu a jiných lehkých materiálů 

lehká skládací konstrukce z pružinového 
pozinkovaného drátu a zesílené plachtoviny 

dvě horní a jedno spodní držadlo pro 
snadnou manipulaci a vysypáni koše 

popis bu:OPH 

92900 55x72cm, 170L, 
3 držadla 

I síť okenní proti hmyzu 

obj.f. popis bez DPH 

99106 90x150cm, bílá 12/48 . 61,98 

99110 100x130cm, bílá 11148 . 58,68 

li 99122 130x150cm, bílá 11148 • 70,25 

99130 150x180cm, bílá 12/48 . 'n.69 

STRANA449 

S DPH 

315,-

S DPH 

75,-
71,-
85 -• 
94,-



Vodovodní baterie (450-473) 



**** Opera 
Harmonie tvaru 

*** Balletto 
Víc než zlatý střed 

Solidně a úsporně 

*** 
::ff'.._~ Viking 

Sebevědomé mládí 

*** ., Doplňky 
Hlavice, sprchové sady, 
hadice a další 

452 

454 

460 

462 

464 



OPERA 

:\; . ' 
' . . ' ,. 

- > ; c 

:0 

, 

., n, 
1 

,~ ,J k a rtu š e S e d a l 

Jemná eleg rů, trojnásobně leštěný povrch, 

masivní provedení, jednoduchá obsluha a tichý 

chod, zaručený značkovou kartuší Sedal o průměru 

40 mm - OPERA je typová řada navržená pro 

náročné. Preciznost vyšší třídy, která vám bude 

přinášet radost po dlouhá léta. 

I baterie umyvadlová stojánková baterie dřezová stojánková 

■ ■ 

, 
US 

T 
H 
E 
R 
M 
o 

ochréilna 

Pro zvýšení spolehlivosti baterií jsme se 
rozhodli použít osvědčenou značkovou 
kartuš renomovaného španělského výrobce 
Sedal o průměru 40 mm, vybavenou 
nastavitelným regulátorem průtoku horké 
vody Thermolock, který zároveň slouží 
jako ochrana proti opaření horkou vodou, 
a dále zvláštní úpravou, výrazně snižující 
hlučnost. 
Kartuše Sedal Vám zaručuje životnost půl 
milionu otevření. 

baterie dřezová stojánková 

■ obj.é. eof'!s bez DPH S DPH obj.č. popis bez DPH S DPH obj.č. popis bez DPH SOPH 

83002 ramínko 9cm :vse 983,47 1190,· 83001 ramínko 22cm 3/S e 983,47 1190,- 83018 ramínko 15cm 3/S e 983.47 1 190,• 

STRANA 452 



I baterie umyvadlová stojánková 

perlátory v ústí 
baterie misi vodu 
se vzduchem. proud 
vody je pak měkký 
a rovnoměrný 

zvolit si můžete také 
elegantní matnou 
povr·chovou ópravu 

životnost baterie 
výrazni prodlužuji 
tisninl se sílky, 
kteri jsou součistí 
dodávky- brání 
vniknutí nečistot 
do těla baterie 
a zajišťuj i dokonalou 
tisnost 

baterie je vybavena 
špičkovou kartuši 
Sedal s nastavitelnou 
ochranou proti 
opařeni 

baterie dřezová teleskopická 

baterie sprchová 

■ obj.é. popis bez DPH S DPH 

83105 150mm 3/S e 1231,40 1 490,-
83106 100mm 3/S e 1 231,40 1 490,-

■ obj.é. 

83016 

■ obj.č. 

83019 

popis 

1ělo baterie je 
pokryté vrstvou niklu 
a opatřené bohatou 
vrstvou trojnisobni 
leitěn6ho chromu 

bez DPH SOPH 

horní ramínko 3/S e 1 2'11.52 1 570,-

praktický přepínač umožňuje změnu 
vodního proudu na sprchu 

délka hadice 150cm 

po,eis 

přep.norm/sprcha 

bez DPH SDPH 

3/5e 1 644.63 1 990,-

I baterie vanová 

■ obj.č. 

83103 
83104 

popis 

přepínače mezi 
raminkem a sprchou 
vás budou naše 
baterie opravdu 
poslouchat 

b-tzDPH SDPH 

150mm, ram. 9cm 3/S e 1 479.34 1 790,-
100mm, ram. 9cm 3/S e 1 479.34 1 790,-

OPERA 

baterie umyvadlová/dřezová 

obj.l:. popis t>.:z DPH S DPH 

83007 150mm. ram. 20cm 3/Se 131,.05 1 590,-
83008 --1-0_0_m_m~.~r-a_m ___ 2_0_cm--3/-s_e_1_3_1,~.0-5_1_5~9~0~,--

I baterie umyvadlová/dřezová 

obj.l:. popis M:DPH SOPH 

83011 150mm, ram. 20cm 3/Se 1 314.05 1 590,-
83012 100mm, ram. 20cm 31se 1314.05 1 590,-

I baterie umyvadlová/dřezová 

,, 
-

popi5 bez DPH SOPH 

150mm, ram. 20cm 3/Se 1 297,52 1 570,-
obj ,č. 

83013 
83014 100mm, ram. 20cm 3/Se 12n.52 1 570,-

I baterie jádrová 

obj.č. 

aretace přepínače 
bráni samovolnému 
přepínáni proudu 
mezi ramínkem 
a sprchou 

popis 
83110 100mm, 

rovné ramínko 30cm 

bez DPH S DPH 

3/Se 1 561.98 1 890,-

STRANA453 



BALLETTO 

1 
, ,. 

' 'fi~'. :. ·, , ,.. . . " • > 

-

. .. _ 
-,~'"v •• . ' ' ~·-, _. 
:;,9 

~ 

Nestárnoucí design, leštěná úprava chromu, široký výběr 

příslušenství, dlouhá životnost a spolehlivost jsou důvody, 

proč baterie BALLETTO v mnohém překračují střední kategorii, 

do níž se svou příznivou cenou řad í. 
ZARUKA s LET NA T~SNOST 
2 ROKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU 

I baterie dřezová stojánková baterie umyvadlová stojánková baterie dřezová stojánková 

■ obj,l. 

81018 
popis 
ramínko 15cm 

STRANA 454 

■ bez DPH S DPH -"'ob""j.t"c. ~__,Pcc,•Pcci•~~-----"'••cc..• Dc.cPc.cH ~ S=-cD=PH .c.•b""j.t"c. ~__,Pcc,•Pcci•~~-----"'••cc• D='-P"-H ~ S=-cD=PH 
31se •03.31 730,- 81001 ramínko 22cm 3/S e •03.31 730,- 81016 horní ramínko 31s e 110.e• 940,-



I baterie umyvadlová stojánková 

I 

ladné mosazné 
tělo baterie je 
kryté vrstvou niklu 
a opatřeně silnou 
leštěnou vrstvou 
chromu 

I baterie umyvadlová stojánková 

J 

li 
popis bH DPH S DPH 

81020 horní ramínko 3/S e 1 297.52 1 570,-

li 
obj.é. 

81002 

součásti dod6vky 
jsou těsnění se sítky. 
která brání vniknutí 
nečistot do těla 
baterie a prodlužují 
tak její těsnost 
a životnost 

perlátory v ústí 
baterie misi vodu 
se vzduchem, proud 
vody je pak měkký 
a rovnoměrný 

eopis bez DPH 

ramínko 10cm 3/S e s,s.,s 
SOPH 

660,-

I baterie umyvadlová stojánková 
li teleskopická 

obj.f. popis bu:DPH SOPH 

81029 horní ramínko 3/S e 2190,08 2 650,-

BALLETTO 

I bater ie vanová 

přepínač s aretací 
zaj ii(uje spolehliví 
přepnutí proudu vody 
z ramínka do s prchy 

obj.t . popis t>.:z DPH S DPH 

81103 150mm. ram. 9cm 3/Se 900.83 1 090,-
81104 --,-O-Om- m-'-.-ra_m ___ 9_c_m __ 3/_s_e_ 90-o'-.8-3-1~0~9~0'-,-

I bater ie sprc hová 

li 
obJ.l. popis MzDPH SOPH 

81105 150mm 3/Se 702.48 850 -
' 

81106 100mm 3/Se 702.48 850,-

I baterie jádrová 

obj ,č. 

81110 
popis 

100mm, ramínko 
30cm 

přepínač s aretaci 
zaj išťuje spolehlivé 
přepnutí proudu vody 
z ramínka do sprchy 

Mi DPH SOPH 

3/Se I 033,06 1 250,-

I baterie dřezová teleskopická 

pohodlný přepínač vám umožní 
přepnout proud vody na sprchu 

ff. .. 

d6lka hadice 130cm 

obj.i:. popis Mz DPH SOPH 

81019 délka hadice 130cm 3/5. 1479.34 1 790,-
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BALLETTO 

I baterie umyvadlová/dřezová 

ladné mosazné 
tělo baterie je 
kryté vrstvou niklu 
a opatřené silnou 
le!tinou vrstvou 
chromu 

STRANA 456 

■ obj.~. 

81011 
81012 

součástí dodávky 
jsou těsnění se sítky, 
která bráni vniknutí 
nečistot do tila 
baterie a prodlužují 
ta k její tisnost 
a ž ivotnost 

perlátory v ústí 
baterie mísí vodu 
se vzduchem. proud 
vody je pak měkký 
a rovnoměrný 

eoeis 
150mm, ram. 20cm 
100mm, ram. 20cm 

3/S e 
m e 

bHDPH 

'n6.86 

116.86 

baterie umyvadlová/dřezová 

■ obj.f. popis bez OPH S DPH 

81007 150mm, ram. 20cm 3/S e 776.86 940,-
81008 --,-oo_m_m~. -ra_m ___ 2_o_cm--31-s_e_ 11-6~.a6-~9~4~0.'--

baterie umyvadlová/dřezová 

■ SDPH obj.f. eoeis bHDPH SOPH 

940 -• 81013 150mm, ram. 20cm 3/S e 776.86 940 -• 
940,- 81014 100mm, ram. 20cm 3/se 776,86 940,-



Termostatické baterie 

Jednoduchost obsluhy I činí z termo
statických baterií optimální řešení 
zejména ke sprchám a vanám. Při ovládání 
termostatu si nejprve zvolíme na stupnici 
požadovanou teplotu a nastavíme 
vyhovující průtok. Termostat automaticky 
upraví průtok teplé a studené vody 
pomocí zvláštní mechaniky, která pracuje 
na princípu tepelné roztažnosti speciálních 
materiálů. Termostat vodu nijak neohřívá, 
pouze zajišťuje její správné smísení. 
Směšování v termostatických bateriích na 

požadovanou teplotu proběhne během 
několika málo vteřin. 
Bezpečnost I je zajištěna pojistkou 
proti opaření, která je nastavena na 
38°C, přičemž teplotu lze podle potřeby 
(i během používání) měnit. Vyšší teploty 
je možné nastavit až po odjištění pojistky 
proti opaření. Baterie hlídá zvolenou 
teplotu s přesností ± 1 •c. Při výpadku 
studené vody se termostat zcela uzavře 
a ani tehdy tak nehrozí opaření horkou 
vodou. 

BALLETTO 

ramínko pro termostatickou baterii 

při kombinaci 
s 81023. 81024, 
72023, 72024 tvoří 
umyvadlovou baterii 

'- DPH SOPH ~"".č.'---=-_.,p=•P'=· •c... 
81047 délka 21,5cm _,_ e 243.80 295,-

baterie termostatická vanová baterie termostatická sprchová univerzální 

p1epínač s aretací 
zajišťuje s polehlivé 
přepnutí proudu vody 
z r amín ka do sprchy 

li 
~.!. - ~e!.L 
72025 150mm, ram. 7cm 
72026 100mm, ram. 7cm 

I bate rie termostatická vanová 

přepínač s aretací 
zajišťuje spolehlivé 
přepnuti proudu vody 
z ramínka do sprchy 

■ obj.l:. 

81025 
popis 

150mm, ram. 8cm 

btt DPH SOPH 

3/Se t 644.63 1 990,• 
3/Se I 644.63 1 990,· 

bez DPH S DPH 

3/Se 268S.9S 3 250,· 

.!~:--,---• ovladač teplot')' 

li 
obj.I. 

s bezpečnostní 

pojistkou při 38°C 

popis 

ovladač teploty 
s bezpečnostní 
pojistkou při 38°C 

btz DPH SOPH 

72023 150mm 3/Se I 314.05 1 590,• 
72024 100mm 3/Se 1314.0S 1 590,· 

baterie termostatická sprchová univerzální 

ovladač teploty 
s bezpečnostní 
pojistkou při 38°C 

■ 
ovladač teploty 
s bezpečnostní 
pojistkou při 38°C 

obj.č. popis b.i DPH S DPH 

81023 150mm 3/se 1116.86 2 150,-
8102~4--1~00~m- m ______ 3/_se-,-11_6_86~2~1~50"",-. --
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BALLETTO 

Bal(e:fto 
, 
US rychlokohoutek 

p~:?' 
Rychlokohoutek 
Srdcem každé kohoutkové baterie Balletto 
je kvalitní keramický ventil, který díky 
speciální konstrukci umožňuje dosáhnout 
plného průtoku pootočením 
o pouhých 90°. Obsluha Vaší baterie tak 
bude mimořádně rychlá a pohodlná. 

I baterie umyvadlová stojánková 

li 

baterie vanová 

pra ktický přepínač s aretací 
zajišťuje spolehlivé přepnuti 
proudu vody z ramínka do sprchy 

mosazn, tilo 
baterie je kry t6 
vrs tvou niklu, bohatě 
pochro mováno 
a následně leštěno 

baterie umyvadlová/dřezová 

li 
obi,é. 

85002 
popis bez DPH S DPH .=ob,,,j"".t.'---"-p0,,,pc,i•'---------"='--"---='-'-'-bez DPH S DPH 

pevné ramínko 

12cm 

STRANA 458 

3/Se 102.48 850,- 85023 150mm, -----~---'-~-----------'-
horní ramínko J 

3/S e 735.54 890,-

obj .č. 

85103 
85104 

~P-i5 

150mm 

100mm 

kohoutkové 
baterie dod,váme 
s ochrannjmi s1tky, 
která br6nívniknuti 
nečistot do těla 
baterie a prodlužují 
životnost baterie 
a její těsnost 

perlátor v ústí 
bateri e mísí vodu 
se vzduchem, proud 
vody je pak měkký 
a rovnoměrný 

bez DPH SDPH 

3/S e 1115,70 1 350,-

3/S e 1115,70 1 350,-

bater ie umyvadlová/dřezová 

■ obj.é. eoeis bez DPH SDPH 

8 5013 150mm, ram. 25cm 3/s e 735.54 890,-

8 5014 100mm, ram. 25cm 3/S e 735.54 890,-



I baterie umyvadlová 

■ popis bu DPH S DPH 

85042 na studenou vodu, 3/S e 311.90 450-, 

ram. 25cm 

BALLETTO 

I baterie umyvadlová I baterie umyvadlová 

■ obj.t. 

85041 
popis 

na studenou vod u, 
ram. 20cm, ch rom 

bu DPH S DPH obj.t. popis t>.:z DPH S DPH 

3/S e 363.M 440,- 85044 na studenou vodu, 3/Se 338.84 410,-----------'-----'----'-chrom 

baterie umyvadlová stojánková ventil 

výš ka ram ínka 22cm 

■ ~•~bj=.é·~-~ eop= i•~------~ be=•=D~PH~ ~ S~D=PH ~•b=j·='·--~ ••=p=i•-------~ be=• ~D~PH~ ~ S=OP=H 
85040 na studenou vodu 3/se 487.60 590,- 85046 1/ 2" 3110 266.20 310,-
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VITTORIA 

'-- . 

• 
'Z., ' 

.._,v 

I baterie umyvadlová stojánková 

li 
obj.l:. popis bez DPH SDPH 

72002 ramínko 9cm 660 -• 

STRANA 460 

• 
) 

, 
, 

\..'-' , l \ ' 
·,) ' .. , . . 

' 

r 
ť ' 

, r ,. 
• 

baterie dřezová stojánková 

o 
~ I 

ladné mosazné tělo bateri e je kryté 
vrstvou niklu a opatřené silnou 
vrstvou leštěného chromu 

• , ť 
,'l • 

Zoučástí dodávky 
jsou těsnění se sítky, 
která bránívniknuli 
nečistot do těla 
baterie a prodlufujr 
tak jej1 těsnost 
a l:ivotnost 

■ obj.l. popis 
72001 ramínko 22cm 

,. 

perlá tor v Ů5ti 

baterie dává vodnímu 
proudu mikkost 
a stejnoměrnost 

bHDPH SDPH 

3/6 . 586.78 710,-



I baterie vanová 

praktický pleplnač 
saretad Vi m umof ni 
přepnout pro ud vody 
z ramínka do sprchy 

■ obič. popis 
72103 150mm, ram. 9cm 
72104 100mm, ram. 9cm 

bez OPH 

3/6 . 818,18 

3/6 . 818,18 

I baterie sprchová 

, 

■ S DPH obj .č. pgpi, bez DPH 

990-• 72105 150mm 3/6 . 669,42 

990,- 72106 100mm 3/6 . 669,42 

SDPH 

810 -• 
810,-

VITTORIA 

baterie umyvadlová/dřezová 

■ obj.č. eopi, bez DPH 

72007 150mm, ram. 20cm 3/6. 776,86 

72008 100mm, ram. 20cm 3/6. 776,86 I baterie umyvadlová/dřezová 

■ obj.č. _popis 

72011 150mm. ram. 20cm 
72012 100mm, ram. 20cm 

I baterie jádrová 

- , 

■ 

be.z DPH 

3/6. 776,86 

3/6. 776,86 

SOPH 

940 -• 
940,-

SOPH 

940 -• 
940,-

obj.č. popis bez DPH S DPH 

72110 100mm, 3/6. 900.83 1 090,-
rovné ramínko 30cm 
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VIKING 

I baterie umyvadlová/dřezová baterie jádrová 

• 

li 
popis bez DPH SDPH 

65007 150mm, r am. 20cm 31se 6s2.1w 790,-
65008 100mm, ram. 20cm 3/se 652.89 790 -• 

STRANA 462 

Jednoduchost, účelnost , spolehlivost 

zároveň s mladým vzhledem činí 

baterie Viking tím čím opravdu 

jsou: Oblíbeným a sympatickým 

pomocníkem, vhodným pro 

každodenní domácí provoz . 

. 

\ t ,.,,, 

ZARU KA 2 ROKY NA TĚSNOST 
A POVRCHOVOU ÚPRAVU 

(' ~ ...... ~~- . ... 
I"') cr,-._ , ~~ •. 
•) . -~~ 

■ obj.é. 

65110 

A C-E"ITRUM Zákupy 

p r zem fotogrefu. 

popis bez DPH SDPH 

100mm, 3/se 785.12 950,-
rovné ramínko 30cm 



I baterie umyvadlová stojánková 

■ obj.é. eopis bez DPH SOPH 

65002 ramínko 9cm 3/S e 438.02 530,-

VIKING 

I bater ie vanová 

obj.l:. 

65103 
65104 

popis 

150mm. ram. 9cm 
100mm, ram. 9cm 

I baterie sprchová 

li 
obj.l:. popis 

65105 150mm 
65106 100mm 

t>.:z DPH 

3/Se óS5.95 

3/Se óe5.95 

M:DPH 

3/Se 537,19 

3/Se 537, 19 

STRANA463 

SOPH 

830,-
830,-

SOPH 

650 -
' 

650,-



, v 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

I držák na ručn ík 60cm 

■ obj.t, popis bez DPH SOPH 

830401 600x70x50mm 112, 322,31 390,-

držák dvojitý na ručník 60cm 

■ obj.č. popis bez DPH SOPH 

830403 600x110x50mm 3/12 454,55 550,-

polička skleně ná 

~ 

;.. 

' •• 

■ ~ 
t-, obj.l. eoeis bHDPH SDPH 

830406 525x145x50mm 3/12 462.81 560,-
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I V 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

I držák kartáčků I držák kartáčků dvojitý I dávkovač mýd~---~ 

~t. poe!!._ bez DPH S DPH ~.t. popi1 bei DPH S DPH ~.č. popi, S.. DPH SOPH 

830408 105x70x95mm 6/24 1~.4• 199,- 830409 180x90x95mm 3/16 289,26 350,- 830414 110x70x155mm 6/2& 223.14 270,-

I mýdlenka I držák mýdla, magnetický I madlo vanové 45cm 

~ob=i=é. __ _,p=•=pis~--------'b=ez~O=P=H-~S~D=PH ~• =bj.=é. __ _,p=op=i=-• ---------'be=•D=PH~~S=O=PH ~•b=j·='· __ _,p=•p=i•~--------'be=•~D=P=H-~S=DP=H 

830412 130x110x50mm 5140 1~.46 199,- 830415 70x50x20mm 5/40 169.42 205,- 830418 450x55x85mm 3/12 462,81 560,-

háček 1 tříháček I pětiháček 

~ ~ ' l 

'I 
■ ■ .. 

' 
obit. popis bez DPH S DPH obj .č. popis bez DPH SOPH obj .č . popis t>ez DPH SOPH 

830407 50x50x20mm ll\150 e 136,36 165,- 830416 225x45x35mm 3/20 272.73 330,- 830417 375x45x35mm 3/20 421.49 510,-

I držák ručníku I závěs n~ toaletní papír I držák na WC štětku 

■ • -
..cobc,clcct·=~-'p=•cce'sc......,~~------'b=H°'D""P""H~,.cs,.co=PH ..c•c,bj.=t·=~-"p"'op"'i=-• ~~-------'==~== 
830413 225x155x70mm 6/24 235.54 285,- 830405 155x130x70mm 

bet DPH SOPH obj.i:. popis bez DPH SDPH 

6/24 272.73 330 - 830411 150x115x410mm 3/12 347.11 420 -• ' 
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, v 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

I sada sprchová, mosaz 

li 
obj.!. 

prúmir 
sprchové 
hlavice 22 cm 

popis 

830307 2 hlavice, 
bez DPH S DPH 

21se , 561,911 1 890,-

mosazná tyč 1m, nerezová dvouzámková 

hadice 150cm, držák na mýdlo 

I sada sprchová malá 

li■ 

I sada sprchová, nerez 

obj.t. 

830308 

rozm ir sprchové 
hlavice 20x20cm 

celokovové držáky 
nazed 

popis 

2 hlavice, 

nerezová tyč 1 m, 

bez DPH S DPH 21,. 2471,07 2 990,-

nerezová dvouzámková hadice 150cm 

sada sprchová malá 

obj,č. 

630301 
eof's bez DPH ,_~ 
1funkční hlavice, 51,0 148,76 

SOPH ~.č. 

180,- 830301 
popis bez DPH S DPH 

lfunkční hlavice, S/10 243,80 295,-
držák na sprchu, hadice 150cm držák na sprchu, had ice 150cm 

I sada sprchová ~elká sada sprchová velká 

( 

~•b=l~l. __ ~ e•=pl~•-------~b•=•~O~PH~~S~OP~H ~ob=f=.1. __ ~ e•=e~'·-------~b•=•~D~PH_~S~OP~H 
630305 1funkční hlavice, snoe 338.84 410 - 830305 3funkční hlavice, 3/12 '7t.34 580 ----------~----'--~---'-' . 

držák na sprchu, hadice 150cm, držák na sprchu, had ice 150cm, 

držák na mýdlo, tyč držák na mýdlo, tyč 54cm 

STRANA 466 

tyč s posuvným držákem sprchy, 
celokovová 

li 
obj.!. 

pevný celokovový 
držák z nerezové 
oceli 

popis bez DPH S DPH 

830309 71cm, 3/10e 18s.12 950 -• 
rozteč: 65,5cm, nerez 



hadice sprchová, nerez 
mosazný otočný 
konec hadice zabráni 
zamotá nf 

dvouzámková 
konstrukce 
ople tu 

■ ob~l. 

830244 
popis 

150cm, 6/36 
dvDuzámkDvá, chrom 

I hadice sprchová, stříbrná 

li 
obié, 

830248 
eoeis 

mosazný otočný 
konec hadice zabrání 
zamotání 

150cm, PVC 6/36 

hadice sprchová, nerez 

■ 

dvouzámková 
konstrukce opletu 

bez OPH 

13,.67 

bez DPH 

177,6' 

S DPH 
169,-

5 DPH 
215,-

obj.ě. popis bez DPH SOPH 

630224 150cm, S/.lO e 108,26 131,-
dvouzámková, chrom 

630225 180cm, Sf.lO • 116.53 
dvouzámková, chrom 

hadice sprchová, stříbrný pruh 

li 

... 
• • 

•• 
. ., . . , ,. 
•' ,.. · ~ .. .. ,,,.,...-,. - .. ,.. -

... ♦- . . . . .... ,..._ , _,,, .... .. 
E~.._;-.. ---, • .f..~-... f ~:? 

•• • 
• • • 

°"'! ;-:,~.-.•,-, ... ,"'!,'l,D.., • • 
.. . . .. 

-

popis bu DPH 

630227 150cm, PVC S/36 . 81,82 

141 -
' 

S DPH 

99,-

hadice sprchová, nerez 
mosazný otočný 
konec hadice zabréní 
zamotání 

dvouzámková 
konstrukce 
opletu 

■ obj.t. 

830245 
popis 

180cm, 6/36 
dvouzámková, chrom 

bu DPH 

156,20 

hadice sprchová, černo/stříbrná 

li 
obj.é. popis bez DPH 

830228 150cm, PVC 6/36 . 123,14 

hadice sprchová, bílá 

li 
obj,é. popis bez DPH 

630226 150cm, PVC S/30 . 78,51 

- hadice sprchová, černo/stříbrná 

li 
obj.l. popis b.:OPH 

630228 150cm, PVC S/36 . 81,82 

630229 150cm, S/36 . 9D,08 
rotačn í, PVC 

SOPH 

189,-

SDPH 
149,-

SDPH 
95,-

SOPH 
99,-

109,-

I V 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

hadice sprchová, nerez 
dvouzám ková 
konstrukce 
opletu 

I 

obj.č. 

830224 

830225 

•~ ........... . ..,,, 

popis 

150cm, 
bez DPH 

6/36. 123, 14 
dvouzámková, chrom 
180cm, 6/36• 13',67 
dvouzámková, chrom 

I hadice sprchová, nerez 

obj.l:. popis M: DPH 

830237 150cm, 6/36 111.6' 
typ bambus, chrom 

0 d~~ák p~o sprchovou hlavici, 
U prisavny 

■ obj.č . popis t>ez DPH 

830419 S/10 152.89 I držák pro sprchovou hlavici 

. ~ 
.. ~ 

i) 

5DPH 
149,-

169,-

SOPH 

215 -
' 

SOPH 

185,-

~j~,l.,_ _ __,p~•cPi_,_, _______ -'bez=~DP'-'H'--"S~D~PH~ 
830242 kovový, chrom 5/3oe 78.51 95,-

držák pro sprchovou hlavici 

■ 
' 

f#I 
obj.i:. 2oe:is M:DPH SDPH 
830241 chrom 111/50. 57,02 69 -

' 
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, v 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

I hlavice sprchová 

li■ 
obj,č. popis 

630012 1 funkce, 

60mm, chrom 

I hlavice sprchová 

iill 
ob;.é. popis 

830013 1 funkce, 

70mm, chrom 

STRANA 468 

hlavice sprchová 

li■ 
bez DPH S DPH obj.č . po~ 

s12~• 78,51 95,- 630013 1 funkce, 

70mm, chrom 

I hlavice sprchová 

li■ 
bez DPH S DPH obj.t. 

stsoe 11s.10 140,- 830016 
popis 

1 funkce, 

80mm, chr om 

■ 
■ li 
li 
li 
li 
ii 
li 
ii 
li 
li 
li 
li 
li 
lil 
ii 
ti 
ti 

leštěný chromový p011rch 

matný p011rch 

sprcha 

masáž 

bublinky 

mlha 

proud 

sprcha & masáž 

sprcha & bublinky 

sprcha & mlha 

sprcha & proud 

malá sprcha & masáž 

ekonomický mód 

zastavení 

úzké bublinky 

malá sprcha 

vodopád 

Air Turbo • .. vzdušná turbína" • zvýší 
tlak vody automatickým přidáním vzdu
chu do vodního proudu, sprcha je silněj
ší a zároveň se sníží spotreba vody. 

hlavice sprchová 

li■ 
bez DPH S DPH obj .č. POP-i& bez DPH SDPH 

snoe 81,82 99,- 830014 1 funkce, 

70mm, chrom 

• • ••••• • ••••••• •• • • •••• • •• •• •• • •• •••••• •• •••••••• •• • •• • • 

;~ 

'ilf 
iac ~ -· 

I hlavice sprchová 

li■ 

S/soe 99,11 120,-

bez DPH S DPH -"ob,,,j.~č. __ _,cp•ccP"'is _______ -"'be"'z-"DP~H,__,,_S ~DP=H 

s/lo 1'4,63 175,- 830015 1 funkce, S/10 164,'6 199,· -------'-----------'-100 mm, chrom 



I hlavice sprchová 

lill 
ob~~-

630010 
popis 

1 funkce, 

95mm, chrom 

I hlavice sprchová 

iiliiill 
popis 

630032 3 funkce, 

70mm, chrom 

luxusní hlavice 
chromovaná z obou 
stran 

bez OPH 

snoe 114.88 

bu DPH 

snoe 106.61 

S DPH 

139,-

S DPH 

129,-

■ 
••• 111111111111111111111111111111111111111. 

43-SO'C 35-42'C pod 30'C 

li li li liiill 
~.Č, popil 

830008 5 funkcí, 

100mm, chrom 

I hlavice sprchová 

bez DPH S DPH 

:v10e 462,81 560,-

lililill■ 
obj.č. popis bez DPH S DPH 

830030 3 funkce, 5/10 202,48 245,-

85mm,chrom 

I hlavice sprchová 

lililill 
obj.t. 

630031 
popis 

3 funkce, 

100mm, chrom 

I hlavice sprchová 

obj.č. pOfls 
630020 2 funkce, 

75mm, chrom 

I hlavice sprchová 

bu DPH 

s12o e 119.83 

SOPH 

145,-

ekologická hlavice 
s nízkou spotřebou 
vody a velkým tla kem 
vytvořeným dfky 
přesným, la serem 
vyřezaným otvorům 

buOPH SDPH 

5/20 . 111.57 135 -• 

iililJB■ -SOPH obj,č, P!>fiS 

830035 3 funkce, 

85mm, chrom 

I hlavice sprchová 

S/10 

bez DPH 

164,46 

. . .. . , .. 
• • .. 

199,-

• 

přepínač FlowStop 
umožňuje přerušit 
proud vody přímo na 
sprchové hlavici 

liliilil ii■ 
obj.č. popis b-tzDPH SOPH 

830060 3 funkce, 5/20 227.27 275,-

105mm, chrom 

I V 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

I hlavice sprchová 

liililiill 
obj.l:. 

630030 
popis 

3 funkce, 

110mm, chrom 

I hlavice sprchová 

obj.l:. popis 

830031 3 funkce, 

70mm, ch rom 

I hlavice sprchová 

obj,č. popis 

830010 1 funkce, 

100mm, chrom 

I hlavice sprchová 

funkce mlha je 
ideální pro příjemné 
a je mné ochlazení 
v parném létě 

be:z DPH 

5120 128.10 

MzDPH 

:l/10 140.50 

S/10 

beiDPH 

117,69 

líi lili l1 ii ■ 

SDPH 

155,-

SOPH 

170 -
' 

SOPH 

215,-

obj.č. popis be2 DPH S DPH 

830071 5 funkcí, S/10 185,95 225,-

100mm, chrom 
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hlavice sprchová 
ekologická hlavice 
s nízkou spolřebou 
vody a velkým llakem 
vylvořeným dlky 
přesným, laserem 
vyřezaným otvorům 

iililiHii■ 
obj.~. popis bnDPH 

830070 5 funkcí, S,110 202.48 

100mm, chrom 

I hlavice sprchová 

iililiHD■ 
popis bez DPH 

830053 5 funkcí, S/20 4il 147,93 

80mm, chrom 

I fi ltr sprchový 

obj,č. 

830470 
popis bez DPH 

1/2", vložka S/20 190,03 

s aktivním uhlíkem 

STRANA 470 

SDPH 

245,-

SDPH 

179 -• 

SOPH 

230,-

I hlavice sprchová 

funkce mlha je 
ide61n1 pro pffjemn6 
a jem né ochlazení 
v parném létě 

lililiHii■ 
obj.t. popis 

830050 5 funkcí, 5/10 

120mm, chrom 

I hlavice sprchová 

liiiiliH 
liliiili■ 
obj.t. popis 

bez OPH 

214,88 

bez DPH 

630071 7 funkcí, S/20 131,40 

80mm, chrom 

vložka do sprchového filtru, 
náhradní, KDF 

... 0' O• • 0• M. ·• • 

KOF filt r má antibakter iální 
ochranu a dvojnásobnou 
životnost oproti 
úhllkovému filtru 

~.č. 

830474 
popis 

pro sprchový f iltr 

830470 

........... 

S/20 

bez DPH 

190,08 

SDPH 

260,-

SDPH 

159 -• 

SDPH 

230,-

I hlavice sprchová ., ~ ~ 
.. 

"'.;/"' v 
il .J .;,j .:., -

;I ;I „ 
" 

funkce 
VODOPÁD 

liliHH■ 
ob).t. popis bezOPH 

8 30040 4 funkce. S/10 198,35 

120mm, chrom 

I hlavice sprchová 

iiiiiillH■ 
obj.t. popis bez DPH 

830051 5 funkcí, 3/10 173,55 

85mm, chrom 

vložka do sprchového filtru , 
náhradní, aktivní uhlík 

obj.č. 

830475 

- -___ ,_ ..... -... ~---···· ... ..... 

POP-i& 

pro sprchový f iltr 

830470 

5120 

bez DPH 

123,97 

SDPH 

240,-

SOPH 

210 -• 

SDPH 

150,-



I kartuše náhradní SEDAL 

pro baterie 
Opera, 
Sonata, 
lmperia 

*** 
*~* 
* 

SEDAL * 
CAant OGC 

!HERMO 

LOCK 
oc 

ot,j,~,I,._, ___ ,P~•p~l•'--------=b~••~D'--P"-H--=S-=D=PH 

83050 40mm, -·/·· 190,00 230,-
s termoregulací 

I kartuše náhradní 

pro baterie: 
Balletto 
Vittoria 
Viking 
obj.č.. popis 

81050 35mm 
baz DPH SOPH 

.. / .. 128, 10 155,-

I ventil keramický náhradní Balletto 

pro všechny 
termostatické 
baterie 
a všechny 
kohoutkové 
baterie Balletlo 
ol?j ,č. popig 

85050 

I ramínko rovné 

■ obj,é. 

81063 
popis 

200mm, chrom 

ramínko prohnuté 

■ 

bez DPH SOPH 

•• /.. 132,23 160,-

bez DPH SOPH 

./. 314.05 380,-

ot,j,~,I,._, ___ ,P~•,p~I•'--------===-== btz. DPH SOPH 

81066 200mm, chrom .. , .. 314,05 380 -• I ramínko sloupové 

■ obj.č. popis bHDPH SOPH 

83072 pro 83016, 82016, -404,96 490,-
84216, chrom 

kartuše keramická, vodu šetřící 
s omezovačem teploty 

ntllMO 
LOCK 

I V 

KOUPELNOVEDOPLNKY 

kartuše náhradní 

pro baterie 
Sonata 84xxx 

oc 
(ll(•(LA("' probaterie: 

Opera2 
obj.I. obj.~. popis 

83055 40mm •• ,.. 1&1.14 

I kartuše náhradní Balletto 

pro baterie: 
Balletto 
Vittoria 
Viking 
obj.f. 

81052 
popis bez DPH 

35mm, 144.63 

500 000 otevření 

I kartuše náhradní SEDAL 

pro baterie: 
Sonata 82xxx 

*** 
*~* SEDAL * CUTIIOGf * 

obj.C. popis bez DPH 

82050 35mm, -/·· 1&1,1& 

s termoregulací 

I ramínko rovné 

■ obj.č. _p~ is 

81064 300mm, chrom .f. 

I ramínko prohnuté 

■ r. 

SOPH 

195 -• 

S DPH 

175 -
' 

!HERMO 
LOCK 
oc 

S DPH 

195,-

SOPH 

420,-

popis bez DPH 

84050 40mm .. , .. 157.02 

I kartuše náhradní Vittoria 

pro baterie: 
Balletto 
Vittoria 
Viking 
obj.é. 

72050 
popis 
35mm 

I sedlo mosazné 

popis 

81080 

I ramínko rovné 

■ o~.č. _popis 

81065 325mm, chrom 

ramínko S-zakřivení 

■ 

bez DPH 

../ .. 111.57 

bez DPH 

--/-- 24,79 

.f. 

bez DPH 

388.43 

S DPH 

190 -• 

SOPH 

135,-

SOPH 

30,-

S DPH 

470,-

obj,t. popis bez DPH S DPH ~~.l·'---'po~,Pc,••'--------=b•~•-=D~PHc__.cS.=D=PH 

81067 300mm, chrom -/·· 341_11 420,- 81068 200mm, chrom -·/·· 314.0S 380,-

I ramínko sloupové I kohoutek náhradní 

■ ■ -=•bc,j"'f·=--"-P•c,cP.cci•~~------=-b•cc•..c.DP'-'H'-...,.=,S .ccOP'-"-H -=•=-bj"'.t.C,..,.--'-po'-'p"'is _______ -=.b•cc•..=DccPH'-...,.=,S-=,DP'-"-H 
81072 pro 81016, chrom -/·· ,o,.t& 490,- 85051 chrom --/-- 111,57 135,-
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páka pro pákovou baterii Balletto páka pro pákovou baterii VITTORIA páka pro pákovou baterii OPERA 

li 
obj,č. 

81060 
_popis 

chrom 
bez DPH S DPH obj,č . popis bez DPH S DPH obj.č. popis 

chrom 
bez DPH SOPH 

.. , .. • 107,4' 130,- 72060 .. /.. 74,38 90,- 84075 . .f.. 152,89 185,-

o -
li 
obj.i:. popis bez DPH SDPH 
81078 M24, ./ ..• 37,19 45,-

pro ramínka s vnitřním závitem, chrom 

I perlátor 

obj.č. popi, bez DPH SDPH 
81020A M20, 45.45 55 -• 

pro 81020, chrom 

otočný perlátor, dvoupolohový, vodu 
šetřící 

obj,C. popis bez DPH S DPH 

81096 pro ramínka s .• /.. e1,82 99,-
vnitřním závitem M24 nebo vnějším M22 I výpusť s ovládáním 

-,· -

perlátor pro S-zakřivené ramínko 

■ obj.é. popis bez DPH SDPH 
81079 M22, ./ .. 37,19 45,-

pro ramínka s vnějším závitem, chrom 

perlátor 

obj.t. popis bez DPH 

81029A M24, .. ,.. 45,45 
pro 81029, chrom 

otočný perlátor, jednopolohový, 
vodu šetřící 

S DPH 
55,-

obj.i:. popis bez DPH S DPH 

830460 pro ramínka ··/·· • 73.55 89,-
s vnitřním závitem M24 nebo vnějším M22 

I těsnění pro ~vé baterie 

~Qo~Oo 
C) o••o 

ooPo000~ 

I perlátor pro ramínko 

■ o -
obj.t. popis bez DPH SOPH 

81088 M28, .. /. 45,45 55,-
pro ramínka s vnitřním závitem, chrom 

výpusť umyvadlová Click-Clack 
Umyvadlová výpust .Click-Clack·. 
Již nemusíte přemýšlet kam odložit ~ ~ 
gumovou zátku, nebude vám ....... ~~. I 
překážet řetízek, ani v lis nebude 

otravovat nepohodlné ovládání l]í 
■ ?alky pomocí táhla u baterie. -

Systém _Click-Ctack" je ovládán 
pouhým stlačením zátky. 

obj.t. popis btt DPH s DPH 

81095 chrom 5120 173.55 210,-

výpusť umyvadlová Click-Clack, 
dvojitá 

obj.č. 

81097 
popis 

chrom 
bez DPH S DPH 

3/10 22:/,27 275,-

I těsnění pro pákové baterie 

• ooogo 
QOQQoo 
00000 

obj.č. 

81085 
popis bez DPH S DPH obj,č. popi, bez DPH S DPH ~•b~j·='·--~e!=•P=••~ bez DPH SDPH 

.. , .. • 107,4' 130,- 81051 pro baterie 35mm .. J .. e 40,So 49,- 84051 pro baterie 40mm .. / .. e 48,76 59-• 

sada montážní na stojánkové baterie sada montážní na stojánkové baterie sada montážní na teleskopické 
baterie 

obj.č. - ~pis bez DPH S DPH obj.č. popis bez DPH S DPH obj.č. popis bez. DPH S DPH 

84074 2 šrouby, 6mm .,. 45,45 55,- 84077 1 šroub, 8mm ·Í· 45,•5 55,- 84076 2 šrouby, 6mm .,. 45,45 55,-

I přepínač pro jádrovou baterii přepínač sprchy pro 830307 přepínač sprchy pro 830308 

popis bet DPH S DPH 000 ~.é. 

81077 3/4", 1/2", 3/4", ··/·· 322.31 390,- ~ec.f.,___-"P~•,P~••c.,_ ______ _,ccb•=•~D~PH"--"S~D=PH ~j.l:, po~pisc_ ______ _,b~••~D"-P'-'H_..,S~D'-'-P"-H 
chrom 830307A .. /.. 252.01 305,- 830308A ··/·· 305.79 370,-

I přepínač sprchy konektor pro sprchovou hadici konektor pro sprchovou hadici, 

popis bez DPH SDPH obj.é. popis bez DPH SDPH 
81075 pro vanové baterie .. ,.. 132.23 

Balletto, Vittoria, Opera 
160,- obj.i:. popis bu: DPH S DPH 

-'-s°"11"°1~1--"G"'1t;.c2~• --M~2~0---.-.,-.. ---""",.c.9_""59'---'6""0"-"-. -
81112 Gl/2--M20, pro ·./·· 66,12 80,-

zpětnou klapku 

STRANA 472 
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I montážní redukce, 2ks 

• 

I matice přev lečná 

~~ 
I kryt potrubí, 2ks 

obj.č. 

81089 
popis bez DPH S DPH obj ,č. popis bez DPH S DPH ~•b=j·='·--~P=•P=••~------~b<>=z~D=P=H-~S=DP~H 
pro nástěnné 

baterie, 2ks 
•• ,.. . 111,57 135,- 81081 pro nástěnné 

baterie, 2ks 
.. /.. 73,55 89,- 81061 pro nástěnn é .. ,.. . 37,19 45,-

matice přítlačná pro fixaci kartuše 

ili~'·~ _ _,p=oe!!._ 
81073 35mm 

bez DPH 

.. /. 59,50 

hlavice spr chová 2funkčn í 

obj.l. 

81074 

pohodlný pfepfnaě 
vámumožnf 
pře pno ut proud 
vody na s prchu 

popis bu DPH 

pro kuchyňskou .. /.. 190.oe 

bater ii 81 01 9, chrom 

hadice tlaková pr o telesko ické 
baterie 

81019C 
popis bez DPH 

MS x M15, 150mm, .. /.. 79,34 

pro 83019, 83019M, 84420, 81019 

S DPH 

72,-

S DPH 

230-, 

S DPH 

96,-

baterie, chrom 

matice přítlačná pro fixaci kartuše I klíč na matici kar tuše 

obj .č. popis bu DPH S DPH 

_8_3_0_73 __ 4_0_m_m_ S_ed_a_l'-, ___ •. /_. __ .,c..•3_2 __ 5_0-'-,- ~ .t. e•ei• 
OPERA 81=0'-54--pcr~o"-b-aterie Opera 

b<>z DPH SDPH 

(I hadice sprchová 

lil ~~~ 

■ obj.č. pOflS bu DPH S DPH 

81019B 150cm, .. ,.. 173.55 210,-
lze použit pro 81019, 82019 a 83019 

I hadice t laková pro teleskopické 
li baterie 

pro81019 
obj .č. 

81019A 
p'!:fiS bez DPH 

Ml Ox M15, 150mm .. /.. 79.34 

SOPH 

96 -' 

.. /.. '9.59 60,-

I těsnění pro stojánkové vodovodní 
baterie 

~ .l.. popi, bQ DPH 

84051A pro baterii s 40mm .. ,.. 29,75 

kartuši 

SDPH 

36 -
' 

těsnění pro stojánkové vodovodní 
baterie 

obj.l:. popis Mz DPH 

81051A pro baterii s 35mm .. ,.. 29.75 

kar tuši 

I hadice tlaková, 2ks 

obj.č. 

81082 
popis bez DPH 

pro stojánkové .. ,.. 95,04 

baterie, M10 x 3/8-

STRANA 473 

SOPH 

36 -
' 

SDPH 

115,-
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obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str obj. číslo str. obj. číslo str. 

108752 184 1441 -----
108753 184 1445 -----

10000 319 108754 184 1451 -----
10011 319 108755 184 16121 -----
10012 319 108811 185 16122 -----
100610 317 108812 185 16123 -----
10213 221 108813 185 16124 -----
10260 269 108814 185 16125 -----
10261 269 108815 185 16126 -----
10262 269 108831 185 16127 -----
10263 269 108832 185 16128 -----
10266 269 108833 185 16129 -----
10292 268 108835 185 16130 -----
103160 317 108851 185 17002 -----
103220 317 108852 185 17003 -----
103900 317 108853 185 17006 -----
103940 317 108855 185 17007 -----
105153 341 108911 184 17008 -----
10620 340 108912 184 17009 -----
10622 318 108913 184 17010 -----
10624 1 95 10891 5 184 17012 -----
10626 1 95 108951 184 17018 -----
10630 94 108952 184 17020 -----
10630 195 108953 184 17024 -----
10631 94 108955 184 17025 -----
10631 195 109180 340 17026 -----
106901 186 109182 340 17029 -----
106902 186 109185 340 17030 -----
10691 O 186 1111 O 448 170 39 -----
106920 186 11111 448 17040 -----
106930 186 11112 448 170 52 -----
106950 186 11113 448 17053 -----
10801 187 11114 448 17054 -----
108010 186 11115 448 17055 -----
108020 186 11116 448 17056 -----
108030 186 11121 448 17057 -----
108040 186 11122 448 170 58 -----
108050 186 11123 448 17060 -----
108110 186 11124 448 1708 -----
108120 186 11125 448 1709 -----
108130 186 11126 448 1724 -----
108400 194 1113A 169 1727 -----
108425 194 11140 170 1728 -----
108500 194 1118A 169 1802 -----
108501 194 11190 169 1803 -----
108510 194 1119A 169 1804 -----
108525 194 1142 172 1805 -----
108526 194 1156 172 1806 -----
108530 194 1157 172 1807 -----
108531 194 1170 172 1808 -----
108550 194 13695 355 1820 -----
108551 194 13811 429 1822 -----
108575 194 13812 429 1830 -----
108711 184 13813 429 1832 -----
108712 184 13937 429 1848 -----
108713 184 14102 448 1854 -----
108714 184 14103 448 1855 -----
108715 184 14104 448 1860 -----
108731 184 14105 448 1864 -----
108732 184 14106 448 19101 -----
108733 184 14107 448 19104 -----
108734 184 14108 448 19107 -----
108735 184 14113 448 19110 -----
108751 184 1440 366 19113 

366 19116 
366 19119 

366 19122 

448 19125 

448 19128 
448 19217 

448 19600 

448 

448 
448 2001A 

448 2002A 

448 2003A 

448 20045 

190 2004A 

190 20051 

190 20053 

190 20055 

190 20057 

190 2005A 

190 2006A 

190 2008A 

190 20090 

190 20092 

190 20094 

190 2010A 

190 2015A 

190 20206 

190 2020A 

191 216006 

191 216008 

191 216009 

191 216010 

191 216012 

191 2310A 

191 2312A 

191 2315A 

191 23901 

191 23902 

292 23945 

292 23950 

293 23951 

293 23952 

293 23953 

175 242040 

175 242040 

175 242060 

175 242060 

175 242080 

175 242080 

174 242100 

191 242100 

191 242120 

191 242120 

191 243040 

298 243040 

298 243060 

299 243060 

299 243080 

299 243080 

177 243100 

177 243100 

177 243120 

177 243120 

177 244040 

177 244040 193 3153 301 404111 97 417300 322 

177 244060 108 3155 301 404116 97 417301 322 

177 244060 193 3157 301 404120 99 417302 322 

177 244080 108 3159 301 404121 99 417310 322 

177 244080 193 3193 301 404122 98 417400 395 
289 244100 108 3193 403 404130 98 417440 396 

167 244100 193 3220 326 404190 192 418 363 -----
244120 108 32600 221 404191 192 418100 147 

244120 193 3325 302 404192 192 418101 147 
284 245 326 3327 302 404195 192 418200 149 ----------
284 245040 108 3422 305 405123 123 418201 148 

284 245040 193 3425 305 405224 120 418211 149 

171 245060 108 34900 311 405234 120 419310A 139 

284 245060 193 3574A 306 40561 O 423 419312 139 

171 245080 108 3575A 306 407114 105 420 363 

171 245080 193 3576A 306 407115 105 42000 389 

171 245100 108 3578A 306 407130 103 42001 389 

171 245100 193 3580A 306 407202 106 42002 389 

284 245120 108 3582A 306 408000 130 42003 389 

284 245120 193 3585A 306 408010 131 42010 389 

284 25001 341 3588A 306 40801 OB 200 420101 137 

171 25048 167 3589A 306 409113 127 420101 345 

171 252 325 3600 282 410112 100 42011 389 

171 260003 189 3601 282 410120 101 42012 389 

284 260004 189 3645 282 410130 101 42013 389 

284 260006 189 373 436 410133 100 42014 389 

172 260008 189 376 436 411013 135 42015 389 

284 260010 189 38010 436 411023 135 42016 389 

193 260012 189 38020 436 412113 136 42017 389 

193 26002 167 38030 435 412114 136 42050 389 

193 260023 189 3820 429 413103 425 42051 389 

193 260024 189 3821 429 413200 426 42060 388 

193 260026 189 3822 429 413201 426 42061 388 

284 260028 189 3826 429 413202 426 42062 388 

284 260030 189 3827 429 413203 426 42063 388 

284 260032 189 3915 291 413210 426 42080 388 

167 260043 189 3932 280 413211 426 42081 388 

167 260044 189 3936 280 413212 426 421 363 -----
168 260046 189 3940 340 413213 426 421000 24 

168 260048 189 413220 427 421010 25 -----
168 260050 189 413221 427 421011 25 

168 260052 189 401163 74 413222 427 422000 144 

168 2610 285 401182 74 414121 409 422001 144 

108 2616 285 401223 87 414122 409 422002 145 

193 2625 285 401232 87 414141 409 422003 144 

108 29301 207 402113 64 414163 409 422003 40 1 

193 29302 206 402114 64 414170 409 422100 145 

108 402200 65 414171 409 422100 401 

193 402400 59 414175 409 422800 63 

108 3021 302 4024008 60 414176 409 423 362 -----
193 3022 302 402401 59 414262 41 O 42300 265 

108 3102 301 402401 400 414503 34 42301 265 

193 3103 301 4024018 60 415114 422 42303 265 

108 3105 301 4024018 400 415120 420 427 362 -----
193 3110 301 402420 58 416125 423 43003 390 

108 3122 301 4024208 60 416200 423 43004 390 

193 3123 301 402440 58 417 363 43005 390 

108 3125 301 4024408 60 417200 11 1 43006 390 

193 3142 301 402900 65 417201 140 43010 390 
108 3143 301 402900 345 417210 141 43012 390 

193 3145 301 403114 92 417220 11 1 43021 391 

108 3147 301 403126 92 417225 11 0 43022 391 

193 3149 301 403127 93 417230 133 43032 391 

108 3152 301 403300 94 417240 137 43033 391 
obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. čisto str. 
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43034 391 43270 387 4700427 -----
43035 391 43281 375 4700430 -----
43040 390 43283 375 4700432 -----
43041 390 43290 379 4700434 -----
43050 391 43800 392 4700436 -----
43050A 391 43801 392 4700510 -----
43051 391 43802 393 4700511 -----
43052 391 43803 393 4700512 -----
43100 384 43810 393 4700513 -----
43101 384 43820 393 4700514 -----
43102 385 43822 393 4700516 -----
43104 384 43830 393 4700517 -----
43106 385 43900 396 4700518 -----
43107 384 44015 200 4700519 -----
43108 385 44016 200 4700521 -----
4311 O 382 44025 199 4700522 -----
4311 1 382 44032 199 4700524 -----
43113 380 44037 199 4700605 -----
43114 383 44039 199 4700606 -----
43115 383 44040 199 4700607 -----
43116 382 44041 199 4700608 -----
43117 381 44093 131 4700610 -----
43118 379 44093 200 4700612 -----
43119 381 44097 131 4700614 -----
43122 377 44097 200 4700625 -----
43123 380 45014 200 4700626 -----
43124 381 459 302 4700627 ----------
43125 377 460 302 4700628 -----
43126 383 461 302 4700630 -----
43127 378 468 207 4700632 -----
43128 379 469 207 4700700 -----
43130 387 4700001 230 4700701 -----
43132 387 4700002 230 4700702 -----
43134 377 4700003 231 4700703 -----
43150 380 4700008 231 4700704 -----
43151 382 4700011 228 4700705 -----
43152 381 4700012 228 4700720 -----
43153 381 4700013 229 4700721 -----
43154 381 4700014 229 4700722 -----
43155 378 4700020 229 4700723 -----
43156 378 4700031 229 4700724 -----
43157 379 4700101 225 4700725 -----
43158 383 4700103 225 4700726 -----
43180 386 4700111 225 4700727 

240 4701405 
240 4701406 

240 4701407 

240 4701408 

240 4701409 
241 4701410 

241 4701411 

241 4701412 

241 4701413 
241 4701521 

241 4701522 

241 4701523 

241 4701524 

241 4701525 

241 4701526 

241 4701527 

241 4701604 

241 4701605 

241 4701606 

241 4701608 

241 4701704 

241 4701705 

241 4701706 

241 4701708 

241 4701720 

241 4701722 

241 4701723 

241 4701724 

241 4701725 

241 4701726 

241 4701800 

241 4701801 

241 4701802 

241 4701803 

241 4701811 

241 4701812 

241 4701813 

241 4701821 

241 4701822 

241 4701823 

241 4701900 

241 4701901 

241 4701902 

241 4701903 

240 4703055 

240 4703060 

240 4703065 

240 4703070 

240 4703075 
240 4703101 

240 4703102 

240 4703103 

240 4703108 
241 4703109 

241 4703111 

241 4704012 

241 4704021 

241 4704901 

241 4710100 

241 4710200 

241 4710300 

241 4720102 

241 4720104 

241 4720201 

241 4720208 

241 4720209 

241 4720211 

241 4720212 

241 4720216 

241 4720217 

241 4720218 

241 4730101 

241 4730102 

241 4730103 

241 4730104 

241 4730107 

241 4730109 

241 4730111 

241 4730113 

241 4730115 

241 4730117 

241 4730119 

241 4730122 

241 4730127 

243 4730 132 

243 4730200 

243 4730201 

243 4730202 

242 4730301 

242 4740101 

242 4740104 

242 4740105 

242 4740107 
243 4740109 

243 4740201 

243 4740204 

243 4740207 
243 4740210 

242 4740301 

231 4740304 

231 4740307 

243 474031 O 

222 4740802 

222 4740900 

222 4740920 

250 4740930 

250 4741103 

250 4741104 

251 4741 105 

251 4741106 

251 4741107 

25 1 4741108 

251 4741201 

251 4741202 

251 4741203 

253 4741211 

253 4741212 

252 4741213 

253 4741221 

253 4741222 

253 4741223 

253 4741271 

253 4741272 

253 4741273 

253 4741281 

253 4741282 

253 4741283 

253 4741301 

253 4741302 

252 4741303 

252 4741311 

252 4741312 

253 4741430 

209 4741440 

209 4741445 

209 4741487 

209 4741489 
209 4741501 

209 4741502 

209 4741503 

209 4741504 
209 4741505 

209 4741506 

209 4741507 

209 4741508 

209 4741523 

213 4741601 

209 4741602 

209 4741607 

209 4741608 

217 4741610 

217 4741613 

217 4742203 

217 4743010 

217 4743101 

217 4743202 

217 4743500 

217 4751007 

217 4751100 

217 4752612 

217 4752613 

217 4752614 

217 4752622 

217 4752623 

217 4752624 

216 47530 

216 47531 

216 47532 

216 4755002 

216 4755003 

216 4770110 

217 4770112 

217 4770201 

217 4770202 

217 4770203 

217 4770301 

218 4770511 

218 4770512 

218 4770513 

218 4770514 

218 4770521 

218 4770522 

218 4770523 

218 4770524 

218 4770600 
218 4770611 

218 4770614 

218 4770620 

218 4770633 

219 4770634 

217 4770635 

217 4770636 

218 4770640 

218 4770651 

218 4770654 

218 4770655 

221 4770656 

219 4770657 

219 4770658 

219 4770659 

219 4770660 

284 4770681 

286 4770690 

288 4770692 

288 4770693 

288 4770694 

288 4770695 

288 4770696 

288 4770697 

370 4770698 

370 4770701 

370 4770702 

282 4770704 

282 4770805 

257 4770808 

257 477081 O 

270 4770812 

270 4770815 

270 4770816 

259 4770817 

268 

268 

268 

268 

268 

268 

268 
268 

276 

277 

277 

277 

277 

277 

277 

278 

278 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

279 

343 

343 

342 

316 

316 

316 

316 

316 

316 

316 

43181 385 47001 12 225 4700728 241 4701904 243 4730206 253 4741313 217 4770302 259 4770818 316 

43190 385 4700113 -----
43191 386 4700211 -----
43192 386 4700213 

225 4700729 

227 4700800 

227 4700802 

241 4701905 

242 4701910 

242 4701912 

243 4730207 

243 4730208 

243 4730209 

253 4741321 

253 4741322 

253 4741323 

217 4770303 

217 4770311 

217 4770313 

259 4770820 

259 4770821 

259 4770822 

346 

346 

346 

43193 386 4700301 226 4700817 242 4701914 243 4730210 253 4741371 216 4770321 259 4770825 347 

43193 403 4700408 -----
43194 386 4700409 -----
43194 403 4700410 -----
43195 386 4700411 -----
43201 374 4700412 -----
43203 374 4700413 -----
4321 1 375 4700414 -----
43219 375 4700415 -----
43221 376 4700416 -----
43228 376 4700417 -----
43229 376 4700418 -----
43232 376 4700419 -----
43243 376 4700421 -----
43244 376 4700422 -----
43260 377 4700424 

240 4700819 

240 4700821 

240 4700901 

240 4700902 

240 4700904 

240 4700905 
240 4700906 

240 4700907 

240 4700908 

240 4700909 
240 470091 O 

240 470091 1 

240 4700912 

240 4700913 
240 4701404 

242 4703017 

242 4703019 
241 4703021 

241 4703022 

241 4703024 

243 4703027 
243 4703030 

243 4703032 

243 4703033 

243 4703034 

243 4703036 

243 4703038 

243 4703041 

243 4703046 

240 4703050 

242 4730211 

242 4730212 

242 4730213 

242 4730214 

242 4730215 

242 4730216 
242 4730217 

242 4730218 

242 4730219 

242 4730221 

242 4730222 

242 4730224 

242 4730227 

242 4730230 

242 4730232 

253 4741372 

253 4741373 
253 4741381 

253 4741382 

253 4741383 

253 4741405 
253 4741406 

253 4741407 

253 4741408 

253 4741409 
253 4741410 

253 4741415 

253 4741420 

253 4741425 

253 4741427 

216 4770323 

216 4770331 
216 4770332 

216 4770343 

216 4770381 

218 4770401 

218 4770402 

218 4770403 

218 4770421 

218 4770423 
218 4770425 

218 4770501 

218 4770502 

218 4770503 
218 4770504 

259 4770826 

259 4770827 
259 4770830 

259 4770900 

259 4770901 

259 4770902 
259 4772101 

259 4775008 

266 477501 O 

266 4775011 

266 4780002 

268 4780003 

268 4780022 

268 4780028 

268 4780031 

346 

346 
348 

274 

274 

274 
292 

256 

314 

314 

334 

334 

330 

330 

332 
obj. čisto str. obj. čisto str. obj. čisto str. obj. čisto str. obj. čisto str. obj. čisto str. obj. čisto str. obj. číslo str. 
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4780103 300 4900144 272 630071 470 6610 223 715521 283 78813 -----
4780105 300 4900154 272 630224 467 6612 223 715523 283 78851 

4780200 307 4900160 272 630225 467 6617 223 715524 283 78852 

4780203 300 4900166 272 630226 467 6640 239 72001 460 78853 -----
4780205 300 630227 467 6650 326 72002 460 78900 -----
4780207 300 630228 467 6651 326 72007 461 78904 ----------
4780212 310 500145 368 630229 467 6670 326 72008 461 78908 -----
4780216 310 50400 302 630301 466 6733 254 72011 461 78912 -----
4780275 303 5104 396 630305 466 6734 254 72012 461 78924 -----
4780300 336 5105 396 6306B 256 687 317 72023 457 78934 -----
4780301 336 5112 396 6319 254 688 317 72024 457 791001 -----
4 780401 309 5225 215 6333 254 72025 457 791002 ----- -----
4783574 306 53087 212 6333B 256 72026 457 79991 -----
4783576 306 53088 212 6334 254 7002 263 72050 471 79992 -----
4 783578 306 53090 215 6335 254 7006 263 72060 472 79998 -----
4783580 306 53091 215 6350 255 70071 430 72103 461 -----
4783582 306 53092 215 6351 255 70072 430 72104 461 -----
4783584 306 53145 212 6352 255 70076 291 72105 461 80043 -----
4783588 306 53146 212 64031 226 7010 263 72106 461 80048 -----
4783590 306 543 368 64033 226 70101 444 72110 461 80049 ----------
4790002 242 546 315 65002 463 70102 444 7215 271 80055 -----
4795010 150 5462 315 65007 462 70103 444 73410 192 80059 -----
4795012 150 5464 315 65008 462 70104 444 73412 192 80059 -----
4795013 151 547 34 1 6502 257 70105 444 73415 192 80110 -----
4795015 151 55009 210 6503 257 70106 444 73416 192 80207 -----
4795030 153 55010 210 6504 257 70107 444 73417 192 80210 -----
4795031 153 55011 210 65103 463 70108 444 73420 192 80369 -----
4795035 152 55012 210 65104 463 70113 444 73421 192 80375 -----
4795036 152 55013 210 65105 463 70116 444 7402 262 80493 -----
4795038 153 55014 210 65106 463 7014 263 7406 262 81001 -----
48000 274 55021 210 65110 462 70150 444 7410 262 81002 -----
48050 274 55022 210 6521 234 70151 444 7414 262 81007 -----
48100 274 55023 210 6522 236 70152 444 7418 262 81008 -----
4810400 218 55024 21 O 6523 234 7018 263 7422 262 81011 -----
4810401 218 55031 210 65231 235 70211 444 7438 262 81012 

4810402 218 55032 210 6525 233 70212 438 7442 262 81013 

4810403 218 55033 21 O 6528 233 70213 438 7446 262 81014 -----
4810404 218 55034 210 6529 238 70219 443 7450 262 81016 -----
4810405 218 55050 210 6531 226 7022 263 745107 333 81018 -----
4810406 218 55082 210 6532 226 7038 263 7459 262 81019 -----
4810407 218 554 347 6533 226 7042 263 7522 278 81019A ----------
4810480 218 5811 213 6547 214 7046 263 7532 278 81019B -----
4810481 218 5900 449 65603 238 7050 263 7561 271 81019C -----
4810482 218 6569 361 70500 445 7562 271 81020 ----- -----
4810483 218 6580 247 70501 445 7563 271 81020A -----
4810484 218 600011 395 65800 220 70502 445 76700 269 81023 -----
4810485 218 600036 371 6581 247 70503 445 77005 359 81024 

4810486 218 60012 369 6583 246 70504 445 77010 359 81025 

4810488 218 60076 340 6593 248 70505 445 77020 359 81029 

4810489 218 6106B 256 6593 402 70506 445 77021 359 81029A -----
4810491 218 6108B 256 6595 249 70507 445 77030 359 81047 -----
4810492 218 6119 255 6595 402 70508 445 77040 359 81050 -----
4810504 218 6133B 256 6596 249 7051 270 7724 265 81051 -----
4810505 218 620 75 6596 402 7052 270 77730 360 81051A ----------
4810509 218 6219 255 6598 246 7053 270 77750 360 81052 -----
4810510 218 6233 255 6599 246 7054 270 77901 371 81054 -----
4810511 218 624 75 66000 223 707265 318 77902 371 81060 -----
4810512 218 630010 469 66001 223 707267 318 78110 359 81061 -----
4900101 273 630012 468 66006 223 707270 318 78112 359 81063 -----
4900114 272 630013 468 6601 222 707271 318 78115 359 81064 -----
4900118 272 630020 469 66010 223 707272 318 7818 273 81065 -----
4900124 272 630030 469 66011 223 710011 220 7824 273 81066 -----
4900130 272 630031 469 66016 223 715505 283 7826 273 81067 -----
4900136 272 630032 469 6609 222 715506 283 78812 364 81068 

471 830245 
473 830248 

473 830301 

467 

467 

466 

364 81072 

366 81073 

366 81074 

366 81075 

367 81077 
367 81078 

367 81079 

367 81080 

367 81081 
367 81082 

219 81085 

4 72 830305 466 

4 72 830307 466 
4 72 830307 A 4 72 

4 72 830308 466 

471 830308A 472 

4 73 830309 466 
473 830401 464 

4 72 830403 464 

219 81088 472 830405 

75 81089 473 830406 

75 81095 472 830407 

75 81096 472 830408 

81097 472 830409 -----
81103 455 830411 -----

331 81104 455 830412 

331 81105 455 830413 

331 81106 455 830414 

331 81110 455 830415 

332 81111 472 830416 

403 81112 472 830417 

325 81843 364 830418 

75 82050 471 830419 

75 82370 319 830460 

75 82522 449 830470 

75 82524 449 830474 

317 82788 377 830475 

454 82789 377 83050 

455 830008 469 83055 

456 83001 452 83072 

456 83001 O 469 83073 

456 830013 468 83103 

456 830014 468 83104 

456 830015 468 83105 

456 830016 468 83106 

454 83002 452 8311 O 

454 830030 469 84050 

455 830031 469 84051 

4 73 830035 469 8405 lA 

4 73 830040 4 70 8407 4 

473 830050 470 84075 

455 830051 470 84076 

4 72 830053 4 70 84077 

457 830060 469 85002 

457 83007 453 85011 

457 830070 470 85012 

455 830071 469 85013 

472 83008 453 85014 

457 83011 453 85020 

471 83012 453 85023 

472 83013 453 85040 

473 83014 453 85041 

471 83016 453 85042 

473 83018 452 85044 

472 83019 453 85046 

473 830224 467 85050 

471 830225 467 85051 
471 830228 467 85103 

471 830237 467 85104 

471 830241 467 8701000 

471 830242 467 8701002 

471 830244 467 8701005 

465 

464 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

467 

472 

470 

470 

470 

4 71 

471 

471 

473 

453 

453 

453 

453 

453 

471 

472 

473 

472 

472 

472 

472 

458 

349 

349 

458 

458 

349 
458 

459 

459 

459 
459 

459 

47 1 

4 71 

458 

458 

186 

186 

186 
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870101 O 186 8791841 -----
8701012 186 8792004 -----
8701015 186 8792006 -----
8701019 186 8792014 -----
8701 113 170 8792210 

46 8801163 

89 8801166 
89 8801170 
89 8801172 

97 8801191 

171 8801433 
171 8801435 

171 8801436 
171 8801437 

169 8801439 

167 8802109 
167 8802111 

167 8802113 
167 8802116 

167 8802119 

198 8803330 

198 8803332 

198 8803344 

198 8803346 

198 8803348 

188 8803536 
188 8803537 

188 8803538 
188 8803539 

188 8803541 

193 8803705 
193 8803706 
193 8803707 
193 8803711 

196 8803750 

187 

187 

187 

187 

295 
8701 118 170 8792500 95 8801192 169 8801440 167 8802123 198 8803360 189 8803542 196 8803752 295 

8703031 182 8793000 118 8801201 173 8801441 167 8802126 198 8803361 189 8803544 196 8803754 295 

8703032 182 8793302 -----
8703033 182 8793600 -----
8703035 182 8794520 -----
8703041 183 87945208 -----
8703042 183 8794550 -----
8703043 183 8794800 -----
8703045 183 8795600 

129 8801202 

125 8801205 
140 8801207 

141 8801210 
99 8801212 

134 8801220 
415 8801221 

173 8801442 

172 8801443 
172 8801444 
172 8801448 
173 8801449 

172 8801452 
172 8801453 

167 8802129 

167 8803031 
167 8803032 
167 8803033 
167 8803034 

167 8803035 
167 8803100 

198 8803362 

184 8803363 
184 8803364 

184 8803365 
184 8803366 

184 8803367 
185 8803368 

189 8803546 

189 8803548 
189 8803550 

189 8803551 
189 8803552 

189 8803553 
189 8803554 

196 8803757 

196 8803806 
193 8803820 

193 8803821 
193 8803822 

193 8803823 
193 8803824 

295 

295 

202 

202 
202 

202 

202 

8703051 183 87956008 416 8801230 173 8801456 167 8803101 185 8803369 189 8803555 193 8803825 202 

8703052 183 8795600C 416 8801231 173 8801457 167 8803102 185 8803370 189 8803556 193 8803831 203 

8703053 183 8795600D -----
8703055 183 8795601 -----
8703081 183 879561 O -----
8703082 183 8795611 -----
8703083 183 8795630 -----
8703092 183 8795631 -----
8703093 183 8795642 -----
8703714 201 8795643 -----
8703715 201 8795670 -----
8703724 201 8795671 -----
8703725 201 8796011 -----
8703734 201 8796012 -----
8703735 201 8797202 -----
8703754 201 8797205 -----
8703755 201 87972058 -----
8703764 201 8798011 -----
8703765 201 8798050 -----
8703784 201 8798221 -----
8703785 201 8798222 -----
8703794 201 8798271 -----
8703795 201 8798300 -----
8732003 141 8801 -----
8732007 141 8801010 -----
8790031 70 8801015 

416 8801232 
415 8801233 
414 8801234 
414 8801235 

417 8801236 
417 8801237 
415 8801242 
415 8801243 

416 8801244 
416 8801245 
115 8801246 
115 8801247 

113 8801290 
113 8801292 
113 8801300 
75 8801301 

92 8801302 
115 8801303 
115 8801304 
115 8801307 

62 8801308 
295 8801311 
169 8801312 
169 8801315 

173 8801473 
173 8801475 
173 8801500 
173 8801501 

173 8801502 
173 8801503 
173 8801504 
173 8801505 

173 8801506 
173 8801550 
173 8801551 
173 8801553 

173 8801554 
173 8801555 
167 8801557 
167 8801562 

167 8801564 
167 8801591 
167 8801591 
167 8801602 

167 8801604 
167 8801605 
167 8801606 
167 8801607 

167 8803103 
167 8803111 
168 8803112 
168 8803113 

168 8803121 
168 8803122 
168 8803123 
168 8803203 

168 8803207 
168 8803210 
168 8803213 
168 8803214 

168 8803215 
168 8803217 
168 8803220 
168 8803221 

168 8803222 
83 8803225 

168 8803226 
174 8803230 

174 8803234 
174 8803235 
175 8803236 
175 8803237 

185 8803371 
185 8803372 
185 8803373 
185 8803374 

185 8803375 
185 8803376 
185 8803377 
176 8803378 

176 8803379 
176 8803404 
176 8803406 
176 8803408 

176 8803410 
176 8803412 
176 8803424 
176 8803426 

176 8803428 
176 8803430 
176 8803432 
176 8803444 

176 8803446 
176 8803448 
176 8803450 
176 8803452 

189 8803557 
189 8803558 
189 8803561 
189 8803561 

189 8803562 
189 8803562 
189 8803563 
189 8803563 

189 8803564 
188 8803564 
188 8803565 
188 8803565 

188 8803566 
188 8803566 
188 8803567 
188 8803567 

188 8803568 
188 8803568 
188 8803570 
188 8803571 

188 8803572 
188 8803573 
188 8803574 
188 8803575 

193 8803832 
193 8803835 
108 8803836 
193 8803850 

108 8803851 
193 8803852 
108 8803853 
193 8803854 

108 8803855 
193 8803856 
108 8803859 
193 8803860 

108 8803861 
193 8803862 
108 8803863 
193 8803864 

108 8803865 
193 8803881 
193 8803882 
193 8803883 

193 8803885 
193 8803887 
193 8803888 
193 8803901 

203 

203 

203 
203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 

203 
298 

8790051 70 8801020 169 8801316 167 8801700 170 8803240 176 8803504 108 8803581 108 8803911 298 

8790100 83 8801025 -----
8790101 83 8801030 -----
8790200 84 8801032 

169 8801319 
169 8801401 
169 8801403 

167 8801810 
167 8801811 
167 8801820 

280 8803241 
280 8803242 
280 8803246 

176 8803504 
176 8803506 
176 8803506 

193 8803581 
108 8803582 
193 8803582 

193 8803970 
108 8803971 
193 8803972 

193 

193 

193 

8790600 79 8801035 169 8801405 167 8801823 280 8803247 176 8803508 108 8803583 108 8803973 193 -----
8790600P 79 8801040 
8791 110 57 8801042 
8791 1108 60 8801045 

169 8801406 
169 8801407 
169 8801410 

8791 115 56 8801050 169 8801411 
8791 1158 56 8801055 
8791 11586 56 8801060 

169 8801412 

169 8801413 

167 8801842 

167 8801850 
167 8801950 

207 8803248 
269 8803250 
167 8803251 

176 8803508 
176 8803510 
176 8803510 

193 8803583 
108 8803584 
193 8803584 

193 8803974 
108 8803975 
193 8803977 

193 

193 

193 

167 8801954 167 8803252 176 8803512 108 8803585 108 8803978 193 

167 8801957 

167 8801960 

167 8803254 

167 8803257 

176 8803512 

176 8803524 

193 8803585 

108 8803592 

193 8803981 

108 8803982 

193 

193 
8791 116 56 8801065 169 8801414 167 8801966 167 8803290 177 8803524 193 8803592 193 8803983 193 -----
8791 151 54 8801070 169 8801417 167 8801992 170 8803291 177 8803526 108 8803593 108 8803984 193 -----
8791 1518 55 8801075 -----
8791250 55 8801080 

169 8801418 

169 8801419 
8791255 56 8801085 169 8801420 -----
8791256 56 8801090 169 8801423 
8791800 42 8801095 -----
8791801 42 8801 100 -----
8791810 44 8801 110 -----
8791811 44 8801 120 -----
8791820 49 8801130 -----
8791821 49 8801 160 -----
8791840 46 8801 162 

169 8801424 

169 8801425 
169 8801426 
169 8801427 
169 8801429 

171 8801430 
171 8801431 

167 8801993 

167 8802015 

170 8803292 

200 8803293 

177 8803526 

177 8803528 -----
167 8802017 200 8803294 

167 8802019 200 8803304 
167 8802021 

167 8802023 
167 8802025 
167 8802030 
167 8802103 

167 8802105 
167 8802107 

200 8803306 

200 8803308 
200 880331 O 

200 8803312 
198 8803324 

198 8803326 
198 8803328 

177 8803528 

188 8803530 
188 8803530 

188 8803531 
188 8803532 
188 8803532 
188 8803533 

188 8803534 
188 8803535 

193 8803593 

108 8803594 

193 8803985 

108 8804490 
193 8803594 193 8804501 

108 8803600 294 8804504 
193 8803602 

193 8803604 
108 8803606 
193 8803608 
193 8803610 

193 8803611 
193 8803701 

294 8804506 

294 8804508 
294 8804511 

294 8804514 
294 8804516 

294 8804518 
173 8804531 

193 

195 
196 

196 

196 

196 

196 

196 

196 

196 

196 
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8804534 196 8808115 

8804536 196 8808118 

8804538 196 8808119 

8804541 197 8808129 -----
8804544 197 8808150 -----
8804546 197 8808152 -----
8804548 197 8808400 -----
8804551 197 8808402 -----
8804554 197 8808700 -----
8804556 197 8808702 -----
8804558 197 8808705 -----
8804560 195 8808709 -----
8804561 195 8811101 -----
8804562 195 8811103 -----
8804563 195 8811104 -----
8804564 195 8811105 -----
8804565 195 8811111 -----
8804566 197 8811113 -----
880456 7 197 8811114 -----
8804568 197 8811115 -----
8804570 195 8811200 -----
8804575 195 8811210 -----
8805001 178 8811215 -----
8805003 178 8811251 -----
8805005 178 8811252 -----
8805007 178 8811253 -----
8805009 178 8811254 -----
8805012 178 8811255 -----
8805100 179 8811256 -----
8805201 179 8811258 -----
8805203 179 8811260 -----
8805205 179 8811265 -----
8805208 179 8811400 -----
8805300 179 8811402 -----
8805501 178 8811405 -----
8805503 178 8811410 

186 8812285 291 8813197 260 8816021 

186 8812286 291 8813211 271 8816022 

186 8812287 291 8813212 271 8816023 

186 8812289 

186 8812290 

186 8812306 

186 8812312 

186 8812314 

186 8812318 

186 8812320 

186 8812325 

186 8812332 

285 8812338 

285 8812405 

285 8812420 

285 8812612 

285 8812613 

285 8812614 

285 8812622 

285 8812623 

286 8812624 

286 8812630 

286 8813020 

284 8813021 

284 8813022 

284 8813023 

284 8813024 

284 8813025 

284 8813026 

284 8813027 

284 8813030 

284 8813041 

287 8813042 

286 8813056 

286 8813057 

287 8813060 

291 8813213 

292 8813221 

280 8813222 

280 8813223 

280 8813310 

280 8813418 

280 8813424 

280 8813430 

280 8813436 

280 8813511 

280 8813512 

280 8813513 

289 8813514 

289 8813600 

289 8813601 

289 8813609 

289 8813615 

289 8813651 

289 8813720 

264 8813725 

264 8813731 

264 8813742 

264 8813820 

264 8815002 

264 8815003 

264 8815004 

264 8815005 

264 8815025 

273 8815027 

273 8815052 

273 8815053 

273 8815054 

270 8815065 

271 8816024 

271 8816025 

271 8816026 

271 8816027 

271 8816028 

273 8816029 

273 8816030 

273 8816032 

273 8816100 

268 8816105 

268 8816108 

268 88161 10 

268 88161 13 

275 88161 15 

275 88161 16 

275 8816117 

275 88161 19 

275 8816122 

278 8816124 

278 8816200 

278 8816304 

276 8816305 

269 8816306 

282 8816342 

282 8816370 

282 8816372 

282 8816373 

282 8816374 

282 8816375 

282 8816376 

282 8816377 

282 8816378 

282 8816379 

255 8818114 

255 8818120 

255 8818124 

255 8818128 

255 8818131 

255 8818141 

255 8818200 

255 8818202 

255 8818211 

255 8818309 

255 8818310 

251 8818346 

251 8818350 

251 8818360 

251 8818361 

251 8818365 

251 8818370 

251 8818411 

251 8818420 

251 8819100 

251 8819101 

251 8819102 

242 8819104 

257 8819105 

257 8819106 

257 8819109 

257 88191 1 O 

257 8819111 

257 88191 15 

257 88191 19 

257 8819122 

257 8819128 

257 8819150 

257 8819180 

257 8819191 

257 8819219 

238 8819258 

237 8819263 

237 8819264 

237 8819265 

242 8819266 

237 8819268 

239 8819270 

239 8819271 

239 8819272 

236 8819273 

235 8819275 

232 8819276 

236 8819277 

235 8819278 

236 8819301 

234 8819312 

234 8819315 

244 8819401 

245 8819412 

214 8819620 

214 8819630 

214 8819640 

213 8819641 

213 8819642 

215 8819649 

214 8819700 

214 8820042 

212 8820043 

212 8821003 

212 8821005 

212 8821007 

212 8821022 

214 8821023 

213 8821025 

214 8821027 

211 8821029 

211 8825300 227 

209 8825320 305 

209 8831 100 267 

209 8831101 

209 8831101 

209 8831110 

209 8831111 

209 8831 120 

209 8831124 

209 8831125 

209 8831130 

267 

337 

267 

267 

267 

267 

267 

267 

209 8831132 267 

209 8831 190 340 

209 8831201 396 

221 8831202 396 

222 8831203 396 

223 8831204 

221 8831210 

222 8831250 

220 8831251 

396 

396 

395 
394 

221 8831252 395 

220 8831253 394 

220 8831302 309 

220 8831315 308 

220 8831321 308 

215 8832003 141 

303 8832007 141 

303 8832023 141 

301 8841000 

301 8841076 

301 8841078 

301 8841090 

301 8842126 

301 8842131 

301 8842141 

301 8845102 

317 

317 

317 

273 

281 

281 

281 

347 

8805505 178 8811415 287 8813060A 270 8815075 282 8816408 226 8819223 211 8821032 301 8845104 347 

8805507 178 8812102 -----
8805509 178 8812111 -----
8805512 178 8812112 

292 8813157 

292 8813158 

293 8813159 

270 8815107 

270 8815110 

270 8815115 

8805600 179 8812183 293 8813160 270 8815211 

8805703 179 8812200 -----
8805705 179 8812201 - ----
8806000 125 8812202 -----
8806000 181 8812203 -----
88061 00 1 80 8812215 -----
8806101 180 8812220 -----
8806102 180 8812225 -----
8806103 180 8812231 -----
8806104 180 8812236 -----
8806200 180 8812241 -----
8806201 180 8812241 -----
8806202 181 8812250 -----
8806203 181 8812252 -----
8806204 181 8812254 

290 8813166 

290 8813167 

290 8813168 

290 8813170 

290 8813172 

290 8813173 

291 8813175 

291 8813177 

291 8813180 

291 8813181 

431 8813182 

430 8813183 

431 8813184 

431 8813185 

270 8815213 

270 8815214 

270 8815216 

266 8815400 

266 8815412 

266 8815413 

266 8815415 

266 8815420 

266 8816006 

261 8816007 

261 8816008 

261 8816009 

261 8816010 

261 8816011 

282 8816410 

282 8816420 

282 8816421 

226 8819224 

226 8819225 

226 8819226 

211 8821033 

211 8821035 

211 8821036 

301 8845200 348 

301 8845205 349 

301 8845206 348 

283 8816423 226 8819228 211 8821037 301 8845207 348 

283 8816454 

283 8816455 

283 8816456 

283 8816502 

283 88165 11 

283 8816605 

283 8816711 

283 8816721 

255 8816722 

255 8816723 

255 8816724 

255 8816725 

255 8816731 

255 8816732 

211 8821039 

211 8821092 

211 8821093 

211 8821095 

211 8823301 

211 8823306 

211 8823311 

211 8823501 

211 8823510 

211 8823890 

211 8823891 

211 8823900 

211 8823903 

211 8823906 

301 8846072 

302 8846073 

302 8846080 

281 

281 

281 

302 8846100 281 

311 8847105 296 

311 8847106 296 

311 8847120 296 

307 8847121 296 

307 8847150 296 

307 8847212 341 
307 884 7300 341 

313 8848003 314 

313 8848011 314 

313 8848011A 315 -----

226 8819230 

226 8819231 

226 8819232 

206 8819233 

207 8819235 

207 8819236 

327 8819237 

327 8819238 

327 8819239 

327 8819240 

327 8819241 

327 8819242 

327 8819243 

327 8819244 

327 8819245 

327 8819246 

327 8819247 

327 8819248 

327 8819249 

327 8819250 

235 8819254 

238 8819256 

238 8819257 

8806205 181 8812257 

8806300 181 8812258 

8806301 181 8812258 -----
8808100 186 8812259 -----
8808101 186 8812259 -----
8808103 186 8812275 -----
8808105 186 8812277 -----
8808110 186 8812279 -----
8808112 186 8812284 

430 8813186 261 8816012 

291 8813187 261 8816013 

430 8813188 

291 8813189 

430 8813190 

291 8813192 

291 8813193 

291 8813195 

291 8813196 

261 8816014 

261 8816015 

261 8816016 

260 8816017 

260 8816018 

261 8816019 

260 8816020 

255 8816741 

255 8816742 

255 8816748 

255 8816751 

255 8816752 

255 8816753 

255 8818101 

255 88181 10 

255 88181 12 
obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. 

STRANA 478 

211 8823906A 313 8848013 315 

211 8823906B 313 8848013A 315 

211 8823920 

211 8823923 

211 8825110 

211 8825220 

211 8825223 

211 8825226 

211 8825227 

312 8848015 315 

312 8848031 315 

307 8848100 357 

304 8848105 357 

304 8848107 

304 8848110 

304 8848112 

357 

357 

357 
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8848120 357 8856023 369 8856652 
8849000 350 8856024 369 8856653 

8849001 350 8856025 369 8856655 
884901 O 350 8856035 -----
8849020 350 8856050 -----
8849031 351 8856070 -----
8849032 351 8856071 -----
8849040 351 8856072 -----
8851 100 343 8856075 -----
8851 11 2 343 8856076 -----
8851 120 344 8856079 -----
8852201 344 8856080 -----
8852202 344 8856081 -----
8852203 344 8856082 -----
8852204 344 8856083 -----
8852205 344 8856102 -----
8852305 344 8856104 -----
8852403 344 8856105 -----
8852404 344 8856106 -----
8852405 344 8856108 -----
8852501 344 885611 O -----
8852502 344 885611 2 -----
8852503 344 8856114 -----
8852504 344 885611 6 -----
8852505 344 885611 8 -----
8852506 344 8856120 -----
8853001 340 8856122 -----
8855000 332 8856152 -----
8855001 332 8856154 -----
8855012 330 8856156 -----
8855014 330 8856158 -----
8855015 330 8856160 -----
8855020 333 8856162 -----
8855022 330 8856164 -----
8855023 331 8856166 -----
8855024 331 8856168 -----
8855025 331 8856170 -----
8855062 333 8856172 -----
8855065 333 8856192 -----
8855091 334 8856194 -----
8855092 334 8856196 -----
8855093 334 8856200 -----
8855099 334 8856300 -----
8855101 337 8856580 

369 8856656 

362 8856657 
365 8856658 
365 8856669 
365 8856669 

365 8856670 
365 8856671 
365 8856676 
365 8856677 

365 8856714 
365 8856715 
365 8856716 
371 8856723 

371 8856724 
371 885681 O 
371 8856822 
371 8856823 

371 8857000 
371 8857301 
371 8857312 
371 8857403 

371 8857404 
371 8857405 
371 8857406 
371 8857413 

371 8857414 
371 8857415 
371 8857416 
371 8857462 

371 8857463 
371 8857464 
371 8857465 
371 8857466 

371 8857530 
371 8857540 
371 8857550 
371 8857640 

371 8857665 
370 8857750 
370 8857760 
355 8857814 

352 8861141 
352 8861143 

352 8861146 
352 8861151 

352 8861153 
352 8861155 

353 8861160 
403 8862100 

353 8862111 
353 8862113 

352 8862260 
352 8862603 

356 8862604 
356 8862605 
356 8862611 
356 8862613 

356 8862617 
355 8862619 
355 8862621 
355 8862624 

366 8862628 
359 8862633 
360 8862634 
359 8862636 

359 8862638 
359 8863010 
359 8863021 
359 8863025 

359 8863030 
359 8863050 
359 8863100 
359 8863102 

359 8863105 
359 8863200 
359 8863201 
359 8863300 

358 8864000 
358 8864001 

358 8864006 
358 8864200 

358 8864320 
358 8865002 

358 8865003 
360 8865004 

885511 O 336 8856582 355 8857822 360 8865011 
8855120 336 8856602 -----
8855121 336 8856603 -----
8855130 338 8856604 -----
8855133 338 8856605 -----
8855135 338 8856620 -----
8855150 337 8856622 -----
8855202 340 8856630 -----
8855300 339 8856631 -----
8855302 339 8856632 -----
8855304 339 8856633 -----
885531 O 339 8856635 -----
8855320 338 8856636 -----
8855321 338 8856637 -----
8855322 338 8856638 -----
8856000 351 8856640 -----
8856010 351 8856641 -----
8856011 369 8856642 -----
8856012 369 8856650 -----
8856013 369 8856651 

352 8857824 

352 8858000 
352 8858001 

352 8858003 
354 8858009 

354 8858022 
352 8858024 

352 8858039 
352 8859014 

352 8859022 
353 8859024 

353 8859026 
353 8859028 

353 8859100 
352 8861112 

352 8861114 
352 88611 31 

352 8861133 
352 8861136 

360 8865014 

363 8865015 
363 8865022 
362 8865025 
363 8865030 

364 8865034 
364 8865038 

363 8865041 
315 8865042 

315 8865043 
315 8865050 
315 8865052 
315 8865055 

368 8865060 
319 8865061 

319 8865062 
320 8865064 

320 8865065 
320 8865066 

320 8865070 
320 8865101 
320 8865102 
320 8865103 

320 8865104 
320 8865105 

320 8865111 
385 8865112 

382 8865113 
382 8865114 

378 8865115 
159 8865116 

159 8865117 
159 8865119 
159 8865120 
159 8865121 

159 8865122 
159 8865123 
159 8865124 
159 8865125 

159 8865126 
159 8865127 
159 8865129 
159 8865130 

159 8865131 
368 8865132 
383 8865133 
368 8865135 

371 8865144 
325 8865145 
368 8865146 
368 8865147 

368 8865148 
326 8865149 
326 8865171 
351 8865175 

325 8865178 
324 8870901 
324 8870902 
325 8870903 

323 8870904 
156 8870905 
157 8870911 
154 8870912 

157 8871157 
163 8871270 

163 8871271 
163 8871272 

163 8871274 
163 8871276 

163 8871277 
163 8871279 

163 8871280 
163 8871286 

163 8871287 
163 8871288 

163 8871289 
163 8872102 
163 8872105 
163 8872107 

163 8872108 
163 88721 15 
163 8872120 
163 8872135 

163 8872160 
163 8872165 
163 8872172 
163 8872180 

162 8872300 
162 8873101 

162 8873106 
162 88731 11 

162 88731 16 
162 8873311 
162 8873316 
162 8873321 

162 8873711 
162 8873716 
162 8875000 
162 8876001 

162 8876002 
414 8876003 
414 8876004 
414 8876011 

414 8876012 
414 8876021 
414 8876022 
414 8876023 

428 8876436 
428 8876451 

428 8876454 
428 8876456 

428 8876459 
428 8876462 

428 8876463 
428 8876466 

429 8876467 
429 8876468 

429 8876482 
429 8876490 

429 8876491 
432 8876501 
432 8876503 
432 8876504 

432 8876507 
432 8876508 
432 8876510 
433 8876511 

433 8876513 
433 8876518 
433 8876519 
433 8877010 

436 8877015 
434 8877025 
434 8877030 
434 8877040 

434 8877041 
434 8877042 
434 8877043 
435 8877044 

435 8877045 
435 8877202 
436 8877202 
442 8877203 

442 8877203 
442 8878201 
442 8878203 
442 8878207 

442 8878208 
443 8878211 
443 8888100 
443 88881 10 

154 8870913 414 8876024 443 8890001 
155 8870914 
155 8870915 
157 8870921 

157 8870922 
156 8870923 

156 8870924 
156 8870925 

158 8871020 
158 8871021 
159 8871022 
160 8871026 

160 8871027 
160 8871031 

161 8871035 
161 8871037 

161 88711 50 
161 8871152 

161 88711 53 
162 88711 55 

414 8876031 
414 8876036 
414 8876042 

414 8876051 
414 8876060 

414 8876061 
414 8876171 

428 8876177 
428 8876202 

428 8876250 
428 8876251 

428 8876401 
428 8876402 

429 8876403 
429 8876404 
428 8876411 
428 8876412 

428 8876421 
428 8876422 

443 8890012 
442 8890014 
443 8890015 

443 8890032 
443 8890033 

443 8890040 
439 8890048 

440 8890052 
446 8890101 

443 8890206 
443 8890207 

437 8890210 
437 8890250 

437 8890501 
437 8890505 
437 8890600 
437 8890600P 

437 8890601 
437 8890601 P 

438 8890602 
438 8890603 

438 8890610 

77 

77 

81 

438 8890611 80 

439 8891150 54 

440 8891151 54 

440 8891151 B 55 

439 8891500 

439 8891500 
439 8891800 

440 8891801 
438 8891802 

438 8891804 
441 8891805 
441 889181 O 
441 8891811 

441 8891818 
441 8891819 
441 8891820 
441 8891821 

441 8891822 
441 8891823 
441 8891830 
340 8891831 

340 8891840 
75 8891841 

339 8891842 
447 8891843 

447 8891846 
447 8891847 
447 8891860 
447 8891861 

447 8891870 
339 8891871 
429 8891880 
339 8891881 

429 8891882 
448 8891891 
448 8891892 
448 8891893 

448 8892013 
448 8892014 
92 8892018 
92 8892020 

71 8892021 
72 8892022 
71 8892025 
71 889211 O 

65 

143 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

45 

49 

49 

48 

48 

50 

50 

46 

46 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

91 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

101 

72 8892120 101 

72 8892201 97 

73 8892500 95 

73 8892500A 194 

73 8892500B 195 

86 889251 O 95 

86 8893005 119 

85 8893006 119 

85 8893020 121 

84 8893022 121 

76 8893022A 121 

77 8893022B 121 

80 8893022D 121 

79 8893022E 121 

81 8893022F 121 

79 8893103 123 
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8893302 130 8896219P 8 8898115 -----
8893310 131 8896221 -----
8893404 126 8896221 P -----
8893405 127 8896310 -----
8893600 1 2 5 8896317 

9 8898116 

9 8898220 
24 8898221 

19 8898225 

35 92561 
34 92580 

116 92600 

116 92601 

116 92602 

445 9687 
445 9689 

446 9691 
446 9696 

446 9699 
8894002 103 8896318 19 8898226 116 92603 446 9700 -----
8894003 104 8896319 20 8898271 116 92604 446 9703 
8894100 111 8896350 27 889831 1 63 9268 433 9722 -----
8894202 1 06 8896350-23 27 8899002 144 9269 433 9723 -----
8894210 108 8896350-84 27 8899004 144 9270 433 9727 -----
8894300 107 8896350-87 27 8899007 143 9272 403 9727 
8894305 107 8896411 14 9272 433 97270 -----
8894510 141 8896411A 35 92800 429 97301 -----
8894510A 141 88964118 35 900423 445 92900 449 97302 -----
8894520 140 8896412 17 900425 445 92902 449 97303 
8894801 135 8896413 16 900453 445 930040 171 97311 -----
8895000 407 8896413A 35 900455 445 93101 358 97321 -----
8895001 407 88964138 35 900473 445 93125 358 97322 -----
8895005 407 8896414 17 900485 34 93132 358 97323 -----
8895006 408 8896415 16 900487 34 93138 358 9734 -----
8895007 408 8896416 14 9005310 445 93145 358 97345 -----
8895008 408 8896418 17 9005320 445 93152 358 97345A -----
8895009 408 8896419 16 9005330 445 93163 358 9740 -----
8895013 408 8896420 17 910023 207 93245 358 9747 -----
8895040 407 8896421 16 910182 227 93252 358 9748 -----
8895041 407 8896670 29 910184 227 9395 360 9752 -----
8895060 408 8896770 29 910200 302 9398 360 9788 -----
8895061 408 8897210 139 9107 340 9401 360 9803 -----
8895062 408 8897210A 139 9121 335 9404 360 9805 ----- -----
8895063 408 88972108 139 9122 335 945101 347 9810 -----
8895080 410 8897210C 139 9123A 335 9500 370 9821 -----
8895081 410 8897210D 139 9124 335 9510 371 9825 -----
8895095 410 8897300 321 9125 335 9513 371 9830 -----
8895101 31 8897301 32 1 9129 332 9520 370 9831 -----
8895102 31 8897310 323 9130 333 9550 370 9832 -----
8895105 33 8897320 323 91350 333 955000 332 9840 -----
8895106 33 8897321 323 91360 336 955006 332 9857 -----
8895109 32 8898001 75 91363 337 955007 332 9881 -----
8895200 425 8898002 75 91369 337 9560 370 99008 -----
8895230 426 8898003 75 91370 338 956011 369 9901 -----
8895231 427 8898006 75 91373 338 956012 369 9901 O -----
8895300 148 8898011 75 91394 337 956013 369 99011 -----
8895440 420 8898012 75 9140 368 956036 369 99012 - ----
8895441 422 8898013 35 9141 335 9565 370 99013 -----
8895600 418 8898013 407 9145 335 9566 370 99016 -----
8895600B 419 8898015 34 9146 335 9568 370 9901A 
8895601 418 8898015 407 91501 341 960015 299 99020 -----
8895602 421 8898016 34 91502 341 960016 299 990209 -----
8895610 418 8898016 407 91503 341 960017 299 99021 
8895611 418 8898017 -----
8895620 419 8898018 

-----
34 91504 
34 91505 

341 960018 299 990210 

341 960019 299 99021 1 
8895630 421 8898026 117 91510 341 96002 319 990225 -----
8895630B 42 1 8898026A 11 7 9153 341 96012 319 99023 
8895631 42 1 8898027 -----
8895640 419 8898027A -----
8895641 419 8898032 -----
8895800 133 8898050 - ----
8896024 11 6 8898102 -----
8896025 11 6 8898104 -----
8896131 15 8898105 -----
8896140 15 8898106 -----
8896218 7 8898110 -----
8896218P 7 8898112 -----
8896219 8 8898114 

11 7 9175 

117 9176 
75 9180 

92 918094 

27 9181 

27 918303 

35 919601 

35 920201 

35 92323 

35 925200 

34 92551 

343 96015 319 99025 

343 9605 319 99026 
344 9608 323 9903 

233 9609 323 99030 
344 9615 325 9903A 

245 9621 326 9908 
213 96700 320 9909 
303 96701 320 991 O 
312 9680 320 99106 

305 9681 320 9911 
445 9686 347 99110 

283 9912 145 -----
347 99122 449 -----
283 9913 145 ----------
368 99130 449 -----
347 9913A 145 -----
364 9919 141 

364 9920 141 

355 9921 141 -----
356 9922 141 
319 9923 141 -----
355 99302 162 

355 99303 162 

354 99311 162 

354 99312 162 

354 99313 162 

355 99314 162 

354 99322 162 

354 99325 162 

354 9945 141 

117 9947 141 

117 99470 377 

117 99471 377 

75 9960 353 -----
318 9965 353 -----
318 9966 353 -----
317 9967 354 

327 99708 354 

281 99713 353 -----
281 99714 353 -----
281 99715 353 -----
281 99719 353 -----
281 99719 403 -----
281 9977 353 ----------
281 9987 351 

281 9994 351 

281 

281 

341 

361 

145 

361 

361 

361 

361 

361 

145 

361 

296 

361 

296 

296 
296 

361 

361 

361 
145 

361 

145 

145 

145 

145 

449 

145 -----
449 

obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. obj. číslo str. 

STRANA 480 

obj. číslo str. 

obj. čisto str. 





8 95 8063 

Prodejní cena 99 Kč 
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