
1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA +  
10KS ŘEZNÝCH KOTOUČŮ S 1.0MM

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S KRYTEM PROTI 
PRACHU + DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ

32 MM SDS-PLUS KLADIVO V TVARU 
L + 7KS SADA MX4 VRTÁKŮ

   Silný 1000 W motor s vynikajícím výkonem pro  
všechny aplikace 

   Extrémně kompaktní design pro komfortní použití,  
pouze 276 mm dlouhý, hmostnost: 2,2 kg 

   Line Lock Out "funkce předchází automatickému  
rozběhu při obnovení proudu 

   Antivibrační postranní rukojeť pro méně únavnou práci 
   Prasknutí odolný, rychlonastavitelný ochranný kryt  
pro snadné nastavení bez použití nářadí 

   4m kabel 
+		dárek	zdarma:		10ks	řezného	kotouče	 
	 4932451487	v	hodnotě	 
	 256	Kč	vč.	DPH

   Výkonný 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou  
z epoxidové pryskyřice a Heavy Duty ochranou vinutí pro  
delší životnost nářadí a nejlepší výkon při všech aplikacích 

   "Line Lock Out" funkce 
   Rychlonastavováním ochranný kryt přestavitelný bez klíče 
   Standardní vybavení: 4 m gumový kabel,  
lištová rukojeť, kryt na odvádění prachu  
během řezání, diamantový brusný  
kotouč 125mm 

+  dárek zdarma:  diamantový brusný  
	 kotouč	4932451186	v	hodnotě	 
	 1172	Kč	vč.	DPH

   Odolné kladivo s vynikajícím vrtacím výkonem do betonu díky 
motoru s vysokým točivým momentem, více rychlostem a  
3,8 J energii příklepu  

   Kombinace 900 watů motoru a optimální rychlosti vrtání 
umožňuje nepřekonatelný výkon 

   Dobré vyvážení a snadná ovladatelnost díky kompaktnímu 
designu ve tvaru "L" s antivibračním systémem  
a rukojetí Softgrip 

   Rychlá výměna nástrojů díky systému FIXTEC 
   Roto-stop funkce a Variolock 
   4 m kabel 

+  dárek zdarma:  7ks dada  
	 MX4	vrtáků	4932451464	 
	 v	hodnotě	1418	Kč	vč.	DPH

AGV 10-125EK

AGV 15-125XC DEG 

PLH 32 XE

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA +  
FIXTEC MATICE

   Výkonný 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou  
z epoxidové pryskyřice 

   Velmi kompaktní a štíhlý design pro komfortní použití 
   "Line Lock Out" funkce předchází automatickému  
rozběhu při obnovení proudu 

   Integrovaný a inovativní FIXTEC sytém -  
beznástrojová výměna kotouče 

   Antivibrační postranní rukojeť 
   4 m gumový kabel

+  dárek zdarma:  Fixtec matice 4932352473  
	 v	hodnotě	475	Kč	vč.	DPH	

AGV 15-550W

DMS 2600W ÚHLOVÁ BRUSKA +  
5 KUSŮ 230MM ŘEZNÉHO KOTOUČE

   Výkonný 2600 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou  
z epoxidové pryskyřice a Heavy Duty ochranou vinutí  
pro delší životnost nářadí 

   Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající  
nevyváženými kotouči 

   Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s2 
   Počet otaček bez zatiženi 6600 ot./min
  Max. hloubka řezani 68 mm 
   Prasknutí odolný, rychle nastavitelný ochranný kryt 
   4 m gumový kabel
+		dárek	zdarma:		5ks	řezného	kotouče	 
	 4933402490	v	hodnotě	529	Kč	vč.	DPH

AGV 26-230 GE/DMS

5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ 
KLADIVO + SADA VRTÁKŮ SDS-MAX

   Velký a těžký úderník dodá maximální energii úderu  
a přitom zůstává vysoce trvanlivý 

   1300 W umožňuje maximální výkon a díky lepšímu  
odvodu tepla garantuje maximální možnou trvanlivost 

   AVS (antivibrační systém) a Softgrip na předním a zadním madle 
   Přídavná rukojeť může být upevněna na 3 místech 
   Počet otáček bez zatížení 450 ot./min
   Energie příklepu (EPTA) 8,5 J
   Funkce sekání (Roto-stop) a nastavení polohy 
   6 m kabel

+ dárek zdarma:  Sada SDS  
	 max	vrtáků	4932352800	 
	 v	hodnotě	8539	Kč	vč.	DPH

K 545 S

  2 900 Kč vč. DPH
  5 690 Kč vč. DPH

  11 235 Kč vč. DPH
  10 699 Kč vč. DPH

  16 990 Kč vč. DPH
  26 990 Kč vč. DPH
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