
2014/2015

 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
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Ryobi® nářadí usnadňují práci lidí na celém světě. Na 
základě vývoje a znalosti toho, co přesně lidé očekávají 
od jejich elektrického nářadí jsme si vybudovali solidní a 
záviděníhodnou reputaci.

Nářadí značky Ryobi® je určeno pro domácí použití, proto pro soukromé uživatele i nadále nabízíme 2 roky záruky na nářadí, kromě součástek a 
příslušenství.
Všechny naše produkty jsou dodávány s certifikátem evropských standardů. 
Upozornění: Záruční podmínky jsou specifické podle země a regionu. Na nářadí, které bylo objednáno z USA nebo z internetu, nebo se dostalo do 
země jinou cestou a nemá CE certifikát a není v souladu zákony Evropské unie, se záruka nevztahuje. Záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené 
na území Evropské Unie (včetně Švýcarsko).

18 V akumulátor

2 rychlosti

Anti-vibrační systém

Automaticky odpojitelné uhlíky

Přídavné madlo

Kufr

Dvojitá izolace

Vysavač za sucha

Odsávání prachu

Elektrická brzda motoru

Měkký start

Pravý / levý chod

Funkce příklep

Sklíčidlo

Laserový paprsek

LED světlo

Magnet

Hudba / MP3

Bez aku

Předkyv

Rychlá výměna kotouče

Váleček

Bezpečnostní spojka

SDS

Soft Grip

Aretace vřetena

Sprej

Taška

Nastavení momentu

Variabilní nastavení rychlosti

VYSVĚTLIVKY
Plátek pro práci za mokra

Vysavač za mokra

Tichý

Zoom



NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

RYOBI® NOVINKY

V roce 2014 Ryobi zavedl 
na trh novou generaci 
příklepových vrtaček. Jsou 
silnější a kompaktnější než 
předešlé modely. 
S Ryobi výstrojí můžeme 
jednoduše vrtat do různých 
materiálů.

Ryobi One + systém je 
jedinečnou řadou nářadí, ve 
kterém jeden akumulátor a 
jedna nabíječka může být 
použita s téměř 50 druhy 
elektrického ručního a 
zahradního nářadí. Nový 
člen rodiny Ryobi One + je 
hřebíkovačka R18N18G-0.

str. 20.
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NOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA 

NOVÁ POKOSOVÁ PILA 

Přesné řezy s novými Ryobi 
přímočarými pilami. 
Při vývoji nových 
přímočarých pil hlavním 
faktorem byl přesný řez. 
Štíhlý design nářadí, 
odsávání prachu a LED 
světlo zajišťuje viditelnost 
řezné linie.

Řada Ryobi novinek 
je kompletní novým 
kombinovaným nářadím 
okružní pily a pokosové pily. 
Okružní-pokosová pila má 
84 mm řeznou kapacitu při 
90°. Vestavěný laser pro 
přesné řezání.

str. 22.

str. 30.
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Jak začít ...
Zakupte nářadí a rozšiřujte Váš sortiment za méně 
peněz.
Při nákupu dalšího nářadí už netřeba zakoupit další 
baterii a nabíječku, tak můžete uspořit hodně peněz.

Široká nabídka…
One Plus™ systém je jedinečný řada nářadí, ve 
kterém jeden akumulátor a jedna nabíječka může být 
použita s téměř patdesáti druhy elektrického ručního 
a zahradního nářadí. Zakupte nářadí v době, kdy 
to potřebujete a tak se odstraní navýšení výdajů za 
kupování akumulátorů a nabíječek s každým nářadím 
zvlášť. V sortimentu naleznete vše od vrtaček k rádiím, 
nebo k malovací pistolí. Je pouze vaším rozhodnutím, 
čím obohatíte Vaši domácnost.

Začněte následovně

Vyberte sadu…
Nabízíme všelijaké sety s odlišnými nářadím,
s akumulátory a nabíječkou.

NEBO

Vyberte nářadí…
Vyberte si z nabídky nářadí, akumulátorů a nabíječek 
jaké chcete.

Zakoupení 
prvního  
ONE+ nářadí 
je pouze 
začátek ...

+

+

+
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Obj. číslo: 5133001932
Napětí (V) 18
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 54
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 400/1500
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 38/13/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost (kg) 2,06

Obj. číslo: 5133000219
Napětí (V) 18
Počet úderů (ú./min) 0-4000
Energie úderu (J) 1,5
Otáčky (ot./min) 1000
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 16/12/13
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,94

Obj. číslo: 5133000064
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 55
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 450/1500
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 38/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,13

Obj. číslo: 5133001170
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 50
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 440/1600
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 38/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,67

Nářadí na vrtání s příklepem a šroubovací •	
aplikace
Výkonní nářadí – točivý moment 54 Nm•	
13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo•	
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou
Variabilní nastavení rychlosti, pravý / levý chod •	
a brzda motoru

Též k dodání verze bez aku a nabíječky LCDI1802M
Obj. číslo: 5133000246

18 V 2-rychl. příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
2 x 1,5 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1 x oboustranný 
šroubovací bit, hloubkový doraz, přídavné madlo, taška

Dvojitá funkce pro vrtání do různých materiálů •	
s možností vypnutí příklepu
Lehké a kompaktní nářadí, ideální řešení pro •	
práci v omezených prostorech a nad 
hlavou
SDS sklíčidlo pro rychlejší vrtání a •	
snadnější výměnu vrtáků
Výkonná energie úderu 1,5 J•	

Též k dodání verze s 1x 1,5 Ah Lithium+ aku 
CRH18011L
Obj. číslo: 5133001928

18 V SDS-plus vrtací kladivo

Standardní vybavení:
přídavné madlo, hloubkový doraz

Automatické nastavení rychlosti (Autoshift) - •	
automaticky si zvolí správný převod tak, aby 
vyhovoval materiálu a aplikaci
13 mm rychloupínací sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
24 stupňové nastavení momentu •	
Magnetický držák bitů•	
Měkká rukojeť pro pohodlné držení a omezení •	
vibrací 
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou

18 V 2-rychl. vrtačka / šroubovák s autom. nast. rychlosti

Standardní vybavení:
1x oboustranný šroubovací bit, přídavné madlo

13 mm sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací•	
24 stupňové nastavení momentu•	
Magnetický držák bitů, LED osvětlení•	

Též k dodání verze s 1 x 4,0 Ah a 1 x 1,5 Ah Lithium+ 
aku RCD18LL99S 
Obj. číslo: 5133002177

18 V 2-rychl. vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
1 x oboustranný šroubovací bit

LCDI18022

CRH1801M

CDA1802M

RCD1802M
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Obj. číslo: 5133002095
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 45
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 440/1600
Nastavení momentu 24
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,81

Obj. číslo: 5133001931
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 50
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 0-400/0-1550
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 50/13/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,86

Obj. číslo: 5133001166
Napětí (V) 18
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky (ot./min) 0-1100
Max. průměr vrtání-ocel/dřevo (mm) 10/38
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,83

13 mm sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
Vodováha pro přesnější vrtání•	
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací•	
24 stupňové nastavení momentu•	
Magnetický držák bitů, LED osvětlení•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

Též k dodání verze s 1 x 1,3 Ah Lithium-Ion aku 
R18DDPL13S · Obj. číslo: 5133002250
Též k dodání verze s 2 x 1,5 Ah NiCd aku
R18DDPNN15S · Obj. číslo: 5133002195

18 V 2-rychl. vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
1 x oboustranný šroubovací bit

Nářadí na vrtání s příklepem a •	
šroubovací aplikace
13 mm rychloupínací sklíčidlo•	
Automatická aretace hřídele pro •	
výměnu bitů jednou rukou
2 rychlosti pro lepší výkon pro •	
většinu aplikací
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/•	
levý chod a brzda motoru 

Též k dodání verze s 2 x 1,3 Ah Lithium-Ion aku, 
nabíječka, oboustranný bit, karton LLCDI18022LX
Obj. číslo: 5133001898

18 V 2-rychl. příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
2 x 1,3 Ah Lithium-Ion aku, nabíječka, 1 x oboustranný 
šroubovací bit, taška

10 mm sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou
LED světlo na osvětlení místa práce•	
Magnetický držák vrtáků pro snadné uložení •	
bitů

18 V pravoúhlá vrtačka

Standardní vybavení:
1 x oboustranný šroubovací bit

Akumulátory k nářadí na straně 19.

R18DDP-0

LLCDI18022

RAD1801M
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Obj. číslo: 5133002158
Napětí (V) 18
Délka zdvihu (mm) 25
Počet zdvihů (zd./min) 1100-3000
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 101
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,53

Obj. číslo: 5133001162
Napětí (V) 18
Délka zdvihu (mm) 22
Počet zdvihů (zd./min) 3100
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 180
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,33

Obj. číslo: 5133001164
Napětí (V) 18
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr vřetena (mm) 10
Otáčky (ot./min) 0-4700
Max. kapacita řezání při 45˚ (mm) 32
Max. kapacita řezání při 90˚ (mm) 45
Kapacita úkosu (°) 50
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,93

Obj. číslo: 5133000932
Napětí (V) 18
Průměr kotouče (mm) 190
Kapacita pokosu doleva (˚) 45
Kapacita pokosu doprava (˚) 45
Kapacita úkosu doleva (˚) 45
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 7,43

Délka kmitu 25 mm a až 3 000 kmitů za minutu •	
poskytují skvělý řezný výkon
Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché •	
nastavení pro různé aplikace
4-stupňové nastavení předkyvu pro vyšší výkon •	
řezání
Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu pilového listu
Zámek na spínači snižuje únavu•	
LED světlo - lepší viditelnost řezné linie•	
Snadné nastavení základové desky pro •	
pokosové řezání od 0° do 45°

18 V přímočará pila

Standardní vybavení:
1x pilový plátek do dřeva 10 TPI, 1x lupénkový plátek 14 TPI

Univerzální pila pro řezání různých materiálů•	
Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu pilového listu
Variabilní elektronika rychlosti a brzda•	
Délka zdvihu 22 mm•	
Antivibrační technologie•	
Nastavitelná patka pro delší životnost •	
plátku

18 V šavlová pila

Standardní vybavení:
1x pilový plátek na dřevo, 1x pilový plátek na kov

Kapacita řezání 45 mm při 90°•	
Velmi tenký TCT řezný kotouč snižuje spotřebu •	
energie a zvyšuje kapacitu řezání
Ideální na laminované kuchyňské linky, •	
pracovní desky a ploché materiály
Kapacita úkosu 50°•	
Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče•	

18 V okružní pila 

Standardní vybavení:
1 x 150 mm TCT kotouč (18-zubů), paralelní vodítko, klíč

Až 70 řezů do borovice 1˝x 4˝ (18 V 2,6 Ah)•	
Až 44 řezů do borovice 1˝ x 4˝ (18 V 1,5 Ah)•	
Označení řezné linie laserem pro přesné, •	
opakované řezy
Kompaktní design, výhody akumulátorové •	
přenositelnosti

18 V aku pokosová pila

Standardní vybavení:
1x 24-z. kotouč, 1 x svěrák, prachový sáček, klíč

NOVÉ

R18JS-0

RRS1801M

RWSL1801M

EMS190DCL
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Obj. číslo: 5133002093
Napětí (V) 18
Kapacita násobky 105
Typ hřebíků (mm) 1,2
Maximální rychlost (hř./min) 60
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,93

Obj. číslo: 5133001903
Napětí (V) 18
Průměr vřetena (mm) 22
Otáčky (ot./min) 7500
Průměr kotouče (mm) 115
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,58

Obj. číslo: 5133001632
Napětí (V) 18
Oscilační úhel (°) 3
Otáčky (ot./min) 0-20000
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,33

Obj. číslo: 5133001834
Napětí (V) 18
Délka hadice-vysokotlaká (mm) 711
Délka hadice-nízkotlaká (mm) 756
Max. podtlak (bar) 10,3 při 150 PSI
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,71

Technologie AirStrike™ - nepotřebuje •	
kompresor a masivní vzduchovou hadici
2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost •	
a rázový režim pro rychlé připevnění
Vystřeluje hřebíky délky 16 až 51 mm (hlava •	
1,2 mm)
Vystřeluje až 600/1600 hřebíků na jedno nabití •	
s 1,5 Ah/4,0 Ah Lithium+ aku)-hodnoty pro 
hřebíky 50 mm do borovice
Technologie Grip-Light zapíná dvojici LED při •	
uchopení rukojeti
Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí •	

18 V hřebíkovačka

Standardní vybavení:
500 hřebíků 32 mm, 2x patka, otočný hák na zavěšení

3 pozice upevnění rukojeti•	
Rychle, bez klíče přestavitelný ochranný kryt •	
kotouče
Aretace hřídele - snadná výměna disku a •	
příslušenství
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

Též k dodání verze s 1 x 1,3 Ah Lithium-Ion aku 
R18AGL13S
Obj. číslo: 5133002192

18 V úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, postranní rukojeť

Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro •	
řezání a broušení
Rychlá výměna příslušenství•	
LED světlo na osvětlení místa práce•	
Variabilní rychlost pro přesnou práci během •	
všech aplikací
Univerzální adaptér pro nástavce umožňuje •	
použití s příslušenstvím všech značek 

18 V multifunkční nářadí

Standardní vybavení:
1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do dřeva / kovu, 
1 x brusná deska, 6 x brusný papír, imbusový klíč, 
univerzální adaptér pro příslušenství

Rychlé nafukování pneumatik a velkých •	
nafukovacích předmětů
Uložení příslušenství na těle inflátoru•	
Režim rychlé odsávání•	
Digitální zobrazení s automatickým •	
vypnutím při dosažení požadovaného tlaku
Navíjení pro uložení hadice•	

18 V inflátor/deflátor

Standardní vybavení:
vysokotlaká hadice, nízkotlaká hadice 3x tryska

R18N18G-0

R18AG-0

RMT1801M

R18I-0
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Obj. číslo: 5133000197
Napětí (V) 18
Oscilační frekvence (1/min) 10000
Průměr brusné desky (mm) 125
Průměr oscilačního pohybu (mm) 1,6
Hmotnost (kg) 1,28

Obj. číslo: 5133000191
Napětí (V) 18
Otáčky (ot./min) 11000
Rozměr brusné desky (mm) 140x100
Průměr oscilačního pohybu (mm) 1,8
Hmotnost (kg) 0,83

Obj. číslo: 5133000195
Napětí (V) 18
Záběr hoblování (mm) 50
Úběr (mm) 0-0,4 
Hloubka falcu (mm) 12,7
Otáčky (ot./min) 10000
Hmotnost (kg) 1,7

Obj. číslo: 5133000077
Napětí (V) 18
Kapacita nádoby (ml) 173
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,39

Průměr brusného kotouče: 125 mm•	
Vypínač s aretací•	
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým •	
zipem
Snadné držení pro zvýšené pohodlí•	

18 V 125 mm excentrická bruska

Standardní vybavení:
3x brusivo

Rozměr brusné desky: 140 x 100 mm•	
Vypínač s aretací•	
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým •	
zipem

18 V delta bruska

Standardní vybavení:
sortiment brusných papírů

Pokosová drážka v přední litinové odrážce pro •	
přesnější hoblování
Hloubka hoblování 0 - 0,4 mm•	
Přídavné přední madlo pro lepší kontrolu•	
Okrajové vodítko pro přesnější •	
hoblování
DustTech™ zabudovaný systém •	
prachové technologie pro efektivní 
odsávání prachu

18 V hoblík

Standardní vybavení:
2x oboustranný TCT nůž, okrajové vodítko, prachový 
sáček, klíč

Je vhodný na vysávání sypkých suchých •	
materiálů
Na rychlé čištění kdekoliv•	
Rychlá výměna filtru•	
Snadné čištění nádobky•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

18 V vysavač

Standardní vybavení:
štěrbinová dýza a kartáček

CRO180MHG

CCC180MHG

CPL180MHG

CHV182M
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Obj. číslo: 5133000214
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 265
Otáčky (ot./min) 0-3000
Počet úderů (ú./min) 3500
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,09

Obj. číslo: 5133001168
Napětí (V) 18
Max. moment (Nm) 220
Otáčky (ot./min) 3200
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,63

Obj. číslo: 5133000614
Napětí (V) 18
Průměr reproduktoru (mm) 90
Výkon reproduktoru (W) 3
Frekvenční rozsah (Hz) 87.5 - 108 FM
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,05

Obj. číslo: 5133001636
Napětí (V) 18
Typ žárovky Halogen
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 0,72

Utahovací moment až 265 Nm, pro náročné •	
šroubovací aplikace
Regulace rychlosti ve spínači•	
Bezklíčové upínání ½"•	
Rázový mechanismus na utahování dlouhých a •	
hrubých šroubů
LED světlo pro práci v tmavých prostorách•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

Též k dodání verze: 1x 1,3 Ah Lithium-Ion aku,
nabíječka, 3x nástrčný klíč (17 mm, 19 mm, 21 mm), 
taška
BIW180-L13S	•	Obj.	číslo:	5133002178

18 V rázový utahovák

Bezklíčové upínání nářadí 6,35 mm (1⁄4 ‘’) •	
šestihran
Rázový mechanizmus na šroubování dlouhých •	
šroubů
3 x LED světlo•	
Přední pohon z litiny pro dlouhou životnost•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru

18 V rázový utahovák

Standardní vybavení:
1x bit, 1x 5/8’’ adaptér pro nástrčné klíče

Vstupní jack - kompatibilní s MP3 •	
přehrávačem, CD přehrávačem, atd.
Pohodlný přepínač z FM na přídavný vstup•	
Zapnutí / vypnutí pomocí ovladače hlasitosti•	
10 přednastavených stanic•	
Ruční a automatické ladění•	
Složitelný flexibilní anténa•	
Ukazatel stavu baterie•	
Reproduktor o průměru 90 mm•	

18 V radio s napojením na jednotku MP3

Standardní vybavení:
2x AAA baterie

Otočitelný hlava pro lepší osvětlení•	
Plochá spodní část pro zvýšenou stabilitu•	
Snadno dostupný spínač pro zvýšený komfort•	
4000 Lux pro dobré osvětlení•	

18 V svítilna

Standardní vybavení:
žárovka

BIW180M

RID1801M

CDR180M

RFL180M
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Obj. číslo: 5133000154
Napětí (V) 18
Otáčky (ot./min) 4500
Průměr kotouče (mm) 102
Průměr hřídele (mm) 16
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 16
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 22
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,6

Obj. číslo: 5133000192
Napětí (V) 18
Volnoběžná rychlost-vysoká (mm/s) 5,5
Volnoběžná rychlost-nízká (mm/s) 1
Max. výtlačná síla (kg) 225
Kapacita tuby (ml) 310
Hmotnost (kg) 1,7

Obj. číslo: 5133000155
Napětí (V) 18
Objem nádoby (ml) 1000
Krytí barvou (m²/min) 10
Průtok (l/hod.) 20
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 2,36

Obj. číslo: 5132000100
Rozměry (mm) 355 x 203 x 279

Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, •	
mramoru a zdiva
Ocelová základová deska s velkými knoflíky •	
pro snadné nastavení
102 mm (4") diamantový řezný kotouč •	
umožňuje přesné řezání, předchází lámání 
materiálu
Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného •	
kotouče
Uložení klíčů na nářadí•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení a potlačení vibrací

18 V řezačka obkladů a dlažeb

Standardní vybavení:
102 mm (4'') diamantový kotouč, imbusový klíč, láhev 
na vodu

200 + tub latexu na 1 nabití aku•	
Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí•	
Variabilní nastavení rychlosti vytlačování•	
Snadno uvolnitelných píst pro rychlou •	
výměnu kartuší
Odolná převodovka a rám zásobníku •	
zaručuje dlouhou životnost
Nástroj na otevírání tub•	

18 V vytlačovací pistole

Flexibilní nasávací trubice umožňuje stříkání v •	
každém úhlu a nasáva i poslední kapku barvy 
z nádobky
Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy •	
minimalizuje potřebu ředění
Vyberte si ze tří stříkacích trysek - horizontální, •	
vertikální a okrouhlé – pro nejlepší stříkání 
barvy při minimalizování zabarvení nežádoucích 
povrchů
Vhodné na používání barev všech značek•	

18 V aku stříkací pistole

Standardní vybavení:
kulatá tryska, vertikální tryska, horizontální vějířová tryska, 
odměrka vody a viskozity, sada na čištění

Dvojitá nylonová stěna na velké zatížení•	
Silný opasek a popruh přes rameno•	
Vyztužené kovovými nýty•	
Vnější a vnitřní kapsy na uložení nářadí a •	
příslušenství
Polstrovaná rukojet•	
Kovový rám na otevírání•	

Též k dodání verze UTB4, rozměry: 
460 x 305 x 305 mm
Obj. číslo: 5132002553

Taška

LTS180M

CCG1801MHG

P620

UTB 2



Elektronická kontrola nastavení momentu•	
20 stupňové nastavení momentu•	
LED světlo pro práci v tmavých prostorách•	
3 stupňový ukazatel stavu nabití•	
Dvoustupňový s volnoběžnými otáčkami až •	
1450/min pro rychlejší provedení práce
Technologie akumulátoru Lithium+ poskytuje •	
větší výkon, delší dobu chodu a lepší výdrž než 
naše předchozí lithiové akumulátory
Měkká spoušť, přepínač otáček a zámek •	
akumulátoru pro pohodlnou obsluhu
Superkompaktní rozměry pouhých 212 mm •	
výšky a 186 mm délky

Obj. číslo: 5133001900
Napětí (V) 14,4
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 45
Sklíčidlo (mm) 13
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 32/13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 0-400/0-1450
Nastavení momentu 20 e-Torque 
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,62

Standardní vybavení:
2x 1,5 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný 
šroubovací bit, taška

Též k dodání akumulátor RB14L15
Obj. číslo: 5133002157

14,4 V vrtačka/
šroubovák s E-Torque 
control 

NOVÉ R14DDE-LL15S
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Obj. číslo: 5133000243
Napětí (V) 14,4
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 37
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 440/1600
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 32/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,65

Obj. číslo: 5133000216
Napětí (V) 14,4
Max. moment (Nm) 37
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st (ot./min) 0-440/0-1600
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 32/13
Nastavení momentu 24
Hmotnost (kg) 1,9

Obj. číslo: 5133000602
Napětí (V) 14,4
Max. moment (Nm) 18
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky (ot./min) 0-750
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 25/10
Nastavení momentu 24
Hmotnost (kg) 1,72

13 mm rychloupínací sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací•	
24 stupňové nastavení momentu•	
Magnetický držák vrtáků pro jejich snadné •	
uložení

14,4 V 2-rychl. vrtačka /šroubovák

Standardní vybavení:
2x 1,4 Ah Lithium-Ion aku, 1x oboustranný šroubovací bit, 
nabíječka, taška

13 mm rychloupínací sklíčidlo•	
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů •	
jednou rukou
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací•	
24 stupňové nastavení momentu•	
Magnetický držák vrtáků pro jejich snadné •	
uložení

14,4 V NiCd 2-rychl. vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
2x 1,7Ah NiCd aku, 1x oboustranný šroubovací bit, 
nabíječka, taška

Lehké a kompaktní nářadí, ideální řešení pro •	
práci v omezených prostorech
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a •	
brzda motoru
24 stupňové nastavení momentu•	
10 mm sklíčidlo•	
Magnetický držák vrtáků a bitů•	

14,4 V NiCd vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
2x 1,3 Ah NiCd aku, 1x oboustranný šroubovací bit, 
nabíječka, taška

Příslušenství k nářadí na stranách 35-36.

LCD14022

CDD14022NF

CDD14012N
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Obj. číslo: 5133001156
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 25
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky (ot./min) 715
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 25/10
Nastavení momentu 22
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,08

Obj. číslo: 5133001154
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Oscilační úhel (˚) 3
Otáčky (ot./min) 20000
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,07

Obj. číslo: 5133001836
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Otáčky (ot./min) 20000
Průměr oscilačního pohybu (mm) 1,2
Rozměr brusné desky (cm²) 124
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 0,76

Obj. číslo: 5133001160
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Otáčky (ot./min) 3200
Délka zdvihu (mm) 13
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 60
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,17

10 mm rychloupínací sklíčidlo•	
22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé •	
šroubování
Lehký a kompaktní - ideální řešení v •	
domácnosti
LED osvětlení•	
Ukazatel stavu nabití•	

Též k dodání verze s 2x 1,3 Ah Lithium+ aku, 
RCD12012L
Obj. číslo: 5133001158

12 V vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný bit, 
taška

Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro •	
řezání a broušení
Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý •	
přechod mezi funkciou broušení a řezání
LED světlo na osvětlení místa práce•	
Ukazatel stavu nabití•	
Univerzální adaptér pro nástavce umožňuje •	
použití s příslušenstvím všech značek

12 V multifunkční nářadí

Standardní vybavení:
1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x zanořovací kotouč, 
1x kotouč do dřeva /kovu, 1x br. deska, 6x br. papír, 
imbusový klíč, univ. adaptér pro příslušenství, taška

MicroFiltration™ zabudovaný systém prachové •	
technologie pro efektivní odsávání prachu
Zabudovaný „prst” na broušení v omezených •	
prostorech
Trojúhelníkový design podložky ideální pro •	
broušení těsně na okrajích
Kompaktní a lehká konstrukce pro práce v •	
omezených prostorech
Ukazatel stavu nabití•	

12 V delta bruska

Standardní vybavení:
1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, , 6x papír na výběžek 
se suchým zipem, 3x delta brusný papír se suchým zipem, 
taška

2-v-1, pila s měnitelnou polohou plátku, buď •	
šavlová pila nebo přímočará, tvoří ideální nářadí 
pro řadu aplikací
Variabilní rychlost pro přesnou práci během •	
všech aplikací
LED světlo na osvětlení místa práce•	
Ukazatel stavu nabití•	
Bezpečný vypínač, zabrání náhodnému •	
zapnutí

12 V multifunkční pila

Standardní vybavení:
1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x plátek na kov, 
1x plátek na dřevo, 1x plátek do přímočarých pil, taška

RCD12011L

RMT12011L

R12PS-L13S

RRS12011L
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Obj. číslo: 5133001800
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 30
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky 1.st./2.st. (ot./min) 0-400/0-1500
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 25/10
Nastavení momentu 22
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,02

Obj. číslo: 5133001802
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 60
Max. moment (Nm) 30
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky 1.st./2.st. (ot./min) 0-400/0-1500
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 25/10
Nastavení momentu 22
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 1,02

Obj. číslo: 5133000248
Napětí (V) 12
Doba nabíjení (min) 45
Max. moment (Nm) 12
Sklíčidlo (mm) 10
Otáčky (ot./min) 0-600
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 20/10
Nastavení momentu 24
Hmotnost (kg) 1,1

Obj. číslo: 5133000223
Napětí (V) 12
Max. moment (Nm) 12
Sklíčidlo (mm) 10
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel (mm) 20/10
Nastavení momentu 24
Hmotnost (kg) 1,5

Kompaktní a lehká konstrukce•	
10 mm rychloupínací sklíčidlo•	
22 stupňové nastavení momentu•	
LED osvětlení•	
Ukazatel stavu nabítí•	

12 V 2-rychl. vrtačka/šroubovák

Standardní vybavení:
1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný 
šroubovací bit, taška

Kompaktní a lehká konstrukce•	
10 mm rychloupínací sklíčidlo•	
22 stupňové nastavení momentu•	
LED osvětlení•	
Ukazatel stavu nabítí•	

12 V 2-rychl. vrtačka/šroubovák

Standardní vybavení:
2x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný 
šroubovací bit, taška

10 mm rychloupínací sklíčidlo•	
Lehké a kompaktní nářadí, ideální řešení pro •	
práci v omezených prostorech
24 stupňové nastavení momentu pro dokonalé •	
šroubování
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení
Uložení bitů na nářadí•	

12 V vrtačka/šroubovák

Standardní vybavení:
1x 1,2 Ah Lithium-Ion aku, nabíječka, 1x oboustranný 
šroubovací bit, taška

10 mm sklíčidlo•	
24 stupňové nastavení momentu pro dokonalé •	
šroubování
Uložení bitů na nářadí•	

12 V NiCd vrtačka/šroubovák

Standardní vybavení:
2x 1,3 Ah NiCd aku, nabíječka, 1x oboustranný šroubovací 
bit, taška

R12DD-L13S

R12DD-LL13S 

LSDT1201

CSDT1202N
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Obj. číslo: 5133001961
Napětí (V) 4
Doba nabíjení (h) 10
Max. moment (Nm) 5
Otáčky (ot./min) 180
Upínání nářadí ¼" šestihran
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 0,4

Obj. číslo: 5133000139
Napětí (V) 4
Doba nabíjení (h) 10
Max. moment (Nm) 5
Otáčky (ot./min) 180
Upínání nářadí ¼" šestihran
Nastavení momentu 12
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 0,47

Obj. číslo: 5133000088
Napětí (V) 4
Doba nabíjení (h) 10
Max. moment (Nm) 5
Otáčky (ot./min) 180
Upínání nářadí ¼" šestihran
Nastavení momentu 12
Hmotnost (kg) 0,47

Obj. číslo: 5133000141
Napětí (V) 4
Doba nabíjení (h) 10
Max. moment (Nm) 5
Otáčky (ot./min) 180
Upínání nářadí ¼" šestihran
Nastavení momentu 12
Hmotnost vč. akumulátoru (kg) 0,47

Dodávané příslušenství je ideální pro •	
demontovaný nábytek 1x Hex4, 1x PZ2
Utahovací moment až 5 Nm•	
Až 92 šroubů na jedno nabití•	
Superjasné LED pracovní světlo pro osvětlení •	
pracovní plochy
Rychlá a snadná výměna bitů díky •	
šestiúhelníkovému sklíčidlu
Zabudovaný akumulátor•	

4 V kompaktní šroubovák

Standardní vybavení:
nabíječka, 1x Hex4 a 1x PZ2 šroubovací bit ideální pro 
práci se sektorovým nábytkem

12 stupňové nastavení momentu•	
LED osvětlení pro práci v tmavých prostorách•	
Velký spínač pro zvýšený komfort •	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení
Secure QuickChange™ - bezpečné •	
rychlovyměnitelné sklíčidlo s automatickou 
aretací hřídele pro výměnu bitů jednou rukou
Zabudovaný akumulátor•	

4 V šroubovák

Standardní vybavení:
6 ks set bitů, nabíječka, taška

12 stupňové nastavení momentu•	
LED osvětlení pro práci v tmavých •	
prostorách
Velký spínač pro zvýšený komfort •	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení
Secure QuickChange™ - bezpečné •	
rychlovyměnitelné sklíčidlo s automatickou 
aretací hřídele pro výměnu bitů jednou rukou
Zabudovaný akumulátor•	

4 V šroubovák

Standardní vybavení:
12 ks set bitů, nabíječka, taška

12 stupňové nastavení momentu•	
LED osvětlení pro práci v tmavých prostorách•	
Velký spínač pro zvýšený komfort•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 
Secure QuickChange™ - bezpečné •	
rychlovyměnitelné sklíčidlo s 
automatickou aretací hřídele pro 
výměnu bitů jednou rukou
Zabudovaný akumulátor•	

4 V šroubovák

Standardní vybavení:
pouzdro s 30 ks sadou šroubovacích bitů,nabíječka, taška

NOVÉ

R4SD-L13C

CSD4107BG

CSD40LI

CSD4130GN



19

1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akumulátor
1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akumulátor a nabíječka
2x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akumulátor a nabíječka 

1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akumulátor a nabíječka
1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akumulátor
2x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akumulátor a nabíječka

1x 18 V (1,3 Ah) Lithium-Ion •	

akumulátor a nabíječka
1x 18 V (1,3 Ah) Lithium-Ion •	

akumulátor
1x 18 V (2,6 Ah) Lithium-Ion •	

akumulátor

1x 18 V (1,7 Ah) NiCd aku •	

+ nabíječka1x 18 V (1,7 Ah) NiCd aku•	
2x 18 V (1,7 Ah) NiCd aku •	

+ nabíječka

1x 14 V (1,7 Ah) NiCd aku•	
1x 14 V (1,4 Ah) Lithium-Ion •	

akumulátor
14 – 18 V Lithium-Ion a NiCd •	

nabíječka

1x 12 V (1,3 Ah) Lithium+ •	

akumulátor
1x 12 V (1,2 Ah) Lithium-Ion •	

akumulátor 1x 12 V (1,7 Ah) NiCd aku•	

5133001907

RB18L40
5133001912

RBC18L40
5133001916

RBC18LL40

5133001910

RBC18L15
5133001905

RB18L15
5133001914

RBC18LL15

5133001908

RBC18L13
5133001904

RB18L13
5133001906

RB18L26

5132000041

BCP1817M
5132000049

BPP1817M
5133000213

BCP18172SM

5132000003

BPP1417
5133001102

BPL1414
5133001127

BCL14181H

5133001732

BSPL1213
5132000046

BPL1220
5132000002

BPP1217
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Obj. číslo: 5133002067
Příkon (W) 1200
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st. (ot./min) 0-1200/0-3200
Počet úderů 1.st./2.st. (ú./min) 0-19200/0-51200
Max. průměr vrtání-dřevo (mm) 25/50
Max. průměr vrtání-ocel (mm) 8/16
Max. průměr vrtání-zdivo (mm) 18/22
Hmotnost (kg) 3,15

Obj. číslo: 5133002058
Příkon (W) 1010
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky 1.st./2.st. (ot./min) 0-1200/0-3200
Počet úderů 1.st./2.st. (ú./min) 0-19200/0-51200
Max. průměr vrtání-dřevo (mm) 25/50
Max. průměr vrtání-ocel (mm) 8/13
Max. průměr vrtání-zdivo (mm) 16/20
Hmotnost (kg) 3,05

Obj. číslo: 5133002018
Příkon (W) 800
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky (ot./min) 0-3000
Počet úderů (ú./min) 0-51000
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 34/13/16
Hmotnost (kg) 1,8

Obj. číslo: 5133002016
Příkon (W) 680
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky (ot./min) 0-3000
Počet úderů (ú./min) 0-51000
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 32/13/16
Hmotnost (kg) 1,7

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod•	
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort •	
uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 
Kovová převodovka•	
Kovové sklíčidlo, aretace hřídele•	
2 rychlosti•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

1200 W 2-rychl. příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

Výkonný 1010 W motor, 2-rychl. převodovka•	
Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod•	
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort •	
uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 
Kovová převodovka•	
Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace •	
hřídele
2 rychlosti•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

1010 W 2-rychl. příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod•	
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort •	
uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 
Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

800 W příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod•	
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort •	
uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 
Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele•	

680 W příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

RPD1200-K

RPD1010-K 

RPD800-K

RPD680-K
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Obj. číslo: 5133001832
Příkon (W) 500
Sklíčidlo (mm) 13
Otáčky (ot./min) 0-3000
Počet úderů (ú./min) 0-50000
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 25/13/13
Hmotnost (kg) 1,6

Obj. číslo: 5133000809
Příkon (W) 850
Sklíčidlo (mm) 13
Typ sklíčidla SDS-plus
Otáčky (ot./min) 0-1100
Počet úderů (ú./min) 0-4000
Energie úderu (J) 2,2
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 32/13/24
Hmotnost (kg) 3

Obj. číslo: 5133000526
Příkon (W) 710
Sklíčidlo (mm) 13
Typ sklíčidla SDS-plus
Otáčky (ot./min) 0-1100
Počet úderů (ú./min) 0-4000
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel/zdivo (mm) 32/13/24
Energie úderu (J) 2
Hmotnost (kg) 3

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod•	
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort •	
uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení 

500 W příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod•	
Vypnutí rotace pro lehké sekání•	
Možnost vypnutí příklepu při vrtání do dřeva, •	
ocele a keramiky a při šroubovacích aplikacích
Bezpečnostní spojka•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

850 W SDS-plus vrtací kladivo

Standardní vybavení:
1x 13 mm vyměnitelné sklíčidlo, 1x vrták, přídavná rukojeť 
otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod•	
Vypnutí rotace pro lehké sekání•	
Možnost vypnutí příklepu při vrtání do •	
dřeva, ocele a keramiky a při šroubovacích 
aplikacích
Bezpečnostní spojka•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

710 W SDS-plus vrtací kladivo

Standardní vybavení:
přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz, kufr

Příslušenství k nářadí na straně 36.

RPD500-G

ERH850RS

ERH710RS
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Obj. číslo: 5133002219
Příkon (W) 680
Délka zdvihu (mm) 23
Otáčky (ot./min) 500-3100
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 105
Max. kapacita řezání-ocel (mm) 12
Hmotnost (kg) 2,2

Obj. číslo: 5133002217
Příkon (W) 600
Délka zdvihu (mm) 23
Otáčky (ot./min) 500-3100
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 85
Max. kapacita řezání-ocel (mm) 9
Hmotnost (kg) 2

Obj. číslo: 5133002215
Příkon (W) 500
Délka zdvihu (mm) 19
Otáčky (ot./min) 0-3000
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 75
Max. kapacita řezání-ocel (mm) 6
Hmotnost (kg) 1,8

Obj. číslo: 5133002223
Příkon (W) 500
Délka zdvihu (mm) 19
Otáčky (ot./min) 0-3000
Max. kapacita řezání-dřevo (mm) 72
Max. kapacita řezání-ocel (mm) 6
Hmotnost (kg) 1,8

Jasně viditelná linie řezu díky úzkému •	
profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění 
dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu •	
kmitů (PRO STROKE), 4-stupň. kyvadlovému 
chodu a podpoře vedení (LINEASSIST)
Palcem ovládaná regulace otáček •	
(SPEEDCONTROL)
Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s •	
barevným kódováním signalizuje jeho správné 
upevnění
Přesný nůž (FLUSHCUT) umožňuje řezání až k •	
vodicí zatahovací liště a zvyšuje přesnost práce

680 W přímočará pila

Standardní vybavení:
1x přesný nůž, 1x plátek na dřevo, 1x odvod prachu, kufr

Jasně viditelná linie řezu díky úzkému •	
profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění 
dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu •	
kmitů (PRO STROKE), čtyřstupňovému 
kyvadlovému chodu a podpoře vedení 
(LINEASSIST)
Palcem ovládaná regulace otáček •	
(SPEEDCONTROL)
Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s •	
barevným kódováním signalizuje jeho správné 
upevnění

600 W přímočará pila

Standardní vybavení:
1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový klíč, 1x odvod 
prachu, kufr

Jasně viditelná linie řezu díky úzkému •	
profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění 
dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu •	
kmitů (PRO STROKE) a podpoře vedení 
(LINEASSIST)
Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním •	
prstem umožňuje snadnou výměnu
Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará •	
pila s ergonomickou rukojetí a odpojitelným 
připojením podtlaku

500 W přímočará pila

Standardní vybavení:
1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový klíč, 1x odvod 
prachu

Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému •	
designu a odsávání prachu
Plochý design, podpora vedení (LINEASSIST), •	
možnost ponorných řezů poskytuje přesné řezy
Výkonný 500 W motor•	
Nejkompaktnější přímočará pila s •	
ergonomickou rukojetí a odnímatelným 
prachovým adaptérem

500 W přímočará pila

Standardní vybavení:
1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu,  
1x imbusový klíč

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

RJS1050-K

RJS850-K

RJS750-G

RJS720-G



23

Obj. číslo: 5133001788
Příkon (W) 1600
Průměr kotouče (mm) 190
Průměr hřídele (mm) 16
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 66
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 50
Kapacita úkosu (°) 45
Otáčky (ot./min) 5000
Hmotnost (kg) 3,9

Obj. číslo: 5133001786
Příkon (W) 1400
Průměr kotouče (mm) 190
Průměr hřídele (mm) 16
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 66
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 50
Kapacita úkosu (°) 45
Otáčky (ot./min) 5000
Hmotnost (kg) 3,9

Obj. číslo: 5133001784
Příkon (W) 1250
Průměr kotouče (mm) 190
Průměr hřídele (mm) 16
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 66
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 50
Kapacita úkosu (°) 45
Otáčky (ot./min) 5000
Hmotnost (kg) 3,7

Obj. číslo: 5133000367
Příkon (W) 800
Délka zdvihu (mm) 28
Otáčky (ot./min) 500-3000
Max. kapacita řezání-dřevo/hliník/ocel (mm) 150/12/10
Hmotnost (kg) 2,8

Kompaktní, lehký a ergonomický design pro •	
opakovatelné přesné řezy
Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° •	
úkosové řezy
Nastitelná hloubka řezu•	
Označení řezné linie laserem •	
Uložení klíčů na nářadí•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím 

1600 W 66 mm okružní pila s laserem

Standardní vybavení:
1x TCT kotouč (24 zubů), paralelní vodítko, klíč,  
vodící lišta, kufr

Kompaktní, lehký a ergonomický design pro •	
opakovatelné přesné řezy
Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° •	
úkosové řezy
Nastitelná hloubka řezu•	
Označení řezné linie laserem •	
Uložení klíčů na nářadí•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

1400 W 66 mm okružní pila s laserem

Standardní vybavení:
1x TCT kotouč (24 zubů), paralelní vodítko, klíč, kufr

Kompaktní, lehký a ergonomický design pro •	
opakovatelné přesné řezy
Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° •	
úkosové řezy
Nastitelná hloubka řezu•	
Uložení klíčů na nářadí•	
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

1250 W 66 mm okružní pila

Standardní vybavení:
1x TCT kotouč (20 zubů), paralelní vodítko, klíč

Variabilní elektronika rychlosti•	
Pevná a odolná kovová převodovka•	
Beznástrojová výměna pilového listu•	
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

800 W šavlová pila

Standardní vybavení:
3x pilový plátek, kufr

RWS1600-K

RWS1400-K

RWS1250-G

ERS80VHG
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Obj. číslo: 5133001152
Příkon (W) 600
Průměr kotouče (mm) 115
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 12000
Hmotnost (kg) 2

Obj. číslo: 5133000542
Příkon (W) 750
Průměr kotouče (mm) 115
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 11000
Hmotnost (kg) 2,3

Obj. číslo: 5133000544
Příkon (W) 750
Průměr kotouče (mm) 125
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 11000
Hmotnost (kg) 2,4

Obj. číslo: 5133000366
Příkon (W) 850
Průměr kotouče (mm) 125
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 11000
Hmotnost (kg) 2,8

Spínač pro nepřetržitou práci•	
Výkonný 600 W motor, převodovka s vysokým •	
točivým momentem
2 pozice upevnění přídavného madla pro leváky •	
a praváky
Aretace hřídele a přestavitelný kryt pro •	
snadnou výměnu kotouče a příslušenství

600 W 115 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo

Spínač pro nepřetržitou práci•	
Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
2 pozice upevnění přídavného madla, uložení •	
klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče•	
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

750 W 115 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo

Spínač pro nepřetržitou práci•	
Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
2 pozice upevnění přídavného madla, •	
uložení klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu •	
kotouče
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

750 W 125 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo

Velký spínač s aretací•	
Spínač pro nepřetržitou práci•	
180° otočiteľné zadní madlo•	
Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
3 pozice upevnění přídavného madla, •	
uložení klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu •	
kotouče
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

850 W 125 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo, taška

EAG600RS

EAG750RS

EAG750RB

EAG8512RHG
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Obj. číslo: 5133000546
Příkon (W) 950
Průměr kotouče (mm) 115
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 11000
Hmotnost (kg) 2,5

Obj. číslo: 5133000548
Příkon (W) 950
Průměr kotouče (mm) 125
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 11000
Hmotnost (kg) 2,5

Obj. číslo: 5133000550
Příkon (W) 2000
Průměr kotouče (mm) 230
Průměr vřetena (mm) 22
Závit hřídele M14
Otáčky (ot./min) 6000
Hmotnost (kg) 6

Obj. číslo: 5133000704
Příkon (W) 2300
Průměr kotouče (mm) 355
Závit hřídele 25,4
Otáčky (ot./min) 3800
Hmotnost (kg) 16

Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
2 pozice upevnění přídavného madla, uložení •	
klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče•	
Spínač pro nepřetržitou práci•	
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

950 W 115 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo, taška

Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
2 pozice upevnění přídavného madla, uložení •	
klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče•	
Spínač pro nepřetržitou práci•	
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

Též k dodání verze s diam. kotoučem 
EAG950RB-DF 
Obj. číslo: 5133002272

950 W 125 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo, taška

Velký spínač s aretací•	
180° otočitelná rukojeť•	
Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou •	
výměnu kotouče
2 pozice upevnění přídavného madla, uložení •	
klíče uvnitř madla
Aretace hřídele pro snadnou výměnu •	
kotouče
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod 
napětím

2000 W 230 mm úhlová bruska

Standardní vybavení:
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo, kufr

Kapacita pokosu 0°- 45°•	
Rychle nastavitelný svěrák•	
Ochranný kryt chrání před jiskrami•	
Snadné nastavení úhlu řezu•	
Velký ochranný kryt pro bezpečnost•	
Skladování klíčů na těle nářadí•	
Gumové podložky pro vyšší stabilitu•	
Vyměnitelné uhlíky•	
Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče•	
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětí
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

2300 W 355 mm pila na kov

Standardní vybavení:
355 mm kotouč, svěrák

KAPACITA
ŘEZU4-hranný kovový profil: 90°/45° 137/100 mmÚhelník: 90°/45°119x119/106x106 mmKulatý profil: 90°/45°115 mm

EAG950RS

EAG950RB

EAG2000RS

ECO2335HG
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Obj. číslo: 5133001818
Příkon (W) 200
Otáčky (ot./min) 10000-20000
Oscilační úhel (°) 3
Hmotnost (kg) 1,6

Obj. číslo: 5133000554
Příkon (W) 1400
Otáčky (ot./min) 14000-31500
Průměr kleštiny 6, 6,35 a 8
Max. ponoření (mm) 55

Obj. číslo: 5133000352
Příkon (W) 750
Úběr (mm) 2
Záběr hoblování (mm) 82
Hloubka falcu (mm) 0-12
Otáčky (ot./min) 16000
Hmotnost (kg) 3,2

Obj. číslo: 5133000350
Příkon (W) 600
Úběr (mm) 1,5
Záběr hoblování (mm) 82
Hloubka falcu (mm) 0-8
Otáčky (ot./min) 16000
Hmotnost (kg) 3,1

Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro •	
řezání a broušení
Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý •	
přechod mezi funkciou broušení a řezání
Variabilní rychlost•	
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort •	
držení

200 W multifunkční nářadí

Standardní vybavení:
1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva / kovu, 1x 
brusná deska, 6x brusný papír, imbusový klíč, univerzální 
adaptér pro příslušenství, taška

Jemné nastavení hloubky pro přesné frézování •	
a pro přesné opakování ponorných řezů
Nastavení ponorné hloubky na stole•	
Výkonný 1400W motor s funkcí měkkého startu •	
a variabilní elektronikou rychlosti
Průhledná deska na odvádění třísek umožňuje •	
čistý pohled na místo řezání
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

1400 W 6,35 mm horní frézka

Standardní vybavení:
paralelní vodítko, předlohové vodítko, odsávací hubice, 
1 x 6 mm kleština, 1 x 6,35 mm kleština, 1 x 8 mm 
kleština, 1 x klíč, kufr

3 fazety (0,5; 1; 1,5 mm) v základní desce pro •	
vyšší přesnost
Oboustranné vodítko pro přesné hoblování•	
Odvod třísek do leva nebo do prava•	
Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání•	
DustTech™ zabudovaný systém prachové •	
technologie pro efektivní odsávání prachu
Livetool Indicator™ - modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím 

750 W hoblík

Standardní vybavení:
2x TCT nůž do hoblíků, prachový sáček, okrajové vodítko, 
klíč, kufr

0,5 mm fazeta v přední části stolu zlepšuje •	
přesnost práce
Odvod třísek do leva nebo do prava•	
Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání•	
Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když •	
se hoblík nepoužívá
DustTech™ zabudovaný systém prachové •	
technologie pro efektivní odsávání prachu
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

600 W hoblík

Standardní vybavení:
2x TCT nůž do hoblíků, prachový sáček, okrajové  
vodítko, klíč

RMT200-S

ERT1400R

EPN7582NHG

EPN6082CHG
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Obj. číslo: 5133000530
Příkon (W) 180
Otáčky (ot./min) 6000-12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 2
Hmotnost (kg) 1,4

Obj. číslo: 5133000528
Příkon (W) 80
Otáčky (ot./min) 12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 1,6
Rozměr brusné desky (mm) 99 x 149
Hmotnost (kg) 0,9

Obj. číslo: 5133001144
Příkon (W) 300
Otáčky (ot./min) 7000-12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 2,4
Průměr brusné desky (mm) 125
Hmotnost (kg) 1,7

Zabudovaný systém prachové technologie pro •	
efektivní odsávání prachu
3 brusky v jedné (delta bruska, 1/3 vibrační •	
bruska a bruska s tzv. prstem)
Jedinečný zabudovaný "prst" na broušení v •	
omezených prostorech
Trojúhelníkový design základní desky ideální •	
pro broušení těsně na okrajích
1/3 vibrační funkce na broušení velkých ploch •	
(při použití brusného papíru se suchým zipem 
nebo upevnění standardního brusného papíru 
svorkami)
Variabilní rychlost•	

180 W multibruska

Standardní vybavení:
5x delta brusný papír se suchým zipem, 5x 1/3 brusný 
papír se suchým zipem, 5x papír na výběžek, taška

Kompaktní madlo pro zvýšený komfort•	
DustTech™ zabudovaný systém prachové •	
technologie pro efektivní odsávání prachu
Zabudovaný „prst” na broušení v omezených •	
prostorech
Trojúhelníkový design podložky ideální pro •	
broušení těsně na okrajích
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

80 W delta bruska

Standardní vybavení:
5x delta brusný papír se suchým zipem, 5x papír na 
výběžek, taška

Výkonný 300 W motor•	
Průměr oscilační dráhy: 2,4 mm•	
Excentricita pro řízení míry odstraňování •	
materiálu
Kompaktní madlo pro zvýšený komfort•	
Efektivní odsávání prachu •	
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

300 W excentrická bruska

Standardní vybavení:
5x brusný papír

EMS180RV

EPS80RS

ROS300
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Obj. číslo: 5133000348
Příkon (W) 240
Otáčky (ot./min) 14000
Průměr oscilační dráhy (mm) 1,6
Rozměr brusné desky (mm) 110x114
Hmotnost (kg) 1,6

Obj. číslo: 5133000356
Příkon (W) 320
Otáčky (ot./min) 6000-12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 2,2
Rozměr brusné desky (mm) 115x229
Hmotnost (kg) 2,2

Obj. číslo: 5133000534
Příkon (W) 280
Otáčky (ot./min) 7000-12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 2
Rozměr brusné desky (mm) 93x185
Hmotnost (kg) 1,7

Obj. číslo: 5133000532
Příkon (W) 200
Otáčky (ot./min) 12000
Průměr oscilační dráhy (mm) 2
Rozměr brusné desky (mm) 93x185
Hmotnost (kg) 1,5

Výkonný 240 W motor•	
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se •	
suchým zipem a držákem
Základna vyrobena tlakovým litím•	
Velký spínač Zap. / Vyp. pro snadnější •	
používání a odolnost
Kompaktní madlo pro zvýšený komfort•	
Livetool Indicator™- modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

240 W 1⁄4 vibrační bruska

Standardní vybavení:
2x brusiva zrnitost 60/100/150, děrovač- šablona, vak na 
prach, kufr

Výkonný 320 W motor•	
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým •	
zipem a držákem
Variabilní elektronika rychlosti•	
Základna vyrobena tlakovým litím•	
Velký spínač Zap./ Vyp. pro snadnější používání •	
a odolnost
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

320 W 1⁄2 bruska

Standardní vybavení:
3 ks brusiva - zrnitost 60/120/240, děrovač -šablona

Nová výkonná cyklónová technologie pro •	
efektivní odsávání prachu
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se •	
suchým zipem a držákem
Nízké vibrace pro snadné a jemnější broušení•	
Variabilní elektronika rychlosti slouží na •	
celkovou kontrolu broušení
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

280 W 1⁄3 vibrační bruska

Standardní vybavení:
2x brusivo zrnitost 60, 1x brusivo zrnitost 100/150, taška

Nová výkonná cyklónová technologie pro •	
efektivní odsávání prachu
Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým •	
zipem a držákem
Nízké vibrace pro snadné a jemnější broušení•	
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

200 W 1⁄3 vibrační bruska

Standardní vybavení:
2x brusivo zrnitost 60, 1x brusivo zrnitost 100/150

EOS2410NHG

ESS3215VHG

ESS280RV

ESS200RS
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Obj. číslo: 5133000364
Příkon (W) 1350
Rychlost pásu (m/min) 240-400
Šířka pásu (mm) 100
Rozměry pásu (mm) 610x100
Hmotnost (kg) 6,4

Obj. číslo: 5133001146
Příkon (W) 800
Rychlost pásu (m/min) 150-320
Rozměry pásu (mm) 75x533 
Rozměry brusné desky (mm) 76x150
Hmotnost (kg) 3,3

Obj. číslo: 5133001148
Příkon (W) 800
Rychlost pásu (m/min) 320
Rozměry pásu (mm) 75x533 
Rozměry brusné desky (mm) 76x150
Hmotnost (kg) 3,3

Výkonný 1350 W motor pro rychlejší broušení•	
Variabilní elektronika rychlosti 240 - 400 m/min•	
Rychlá výměna brusného pásu•	
Brusný rám na broušení větších ploch•	
Výkonný systém odsávání prachu pro čistší •	
práci
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

1350 W 100 mm pásová bruska

Standardní vybavení:
brusný pás, prachový sáček, 2 x G-svorky,  
brusný rám, kufr

Výkonný 800 W motor s variabilní elektronikou •	
rychlosti na broušení různých materiálů
Rychlá výměna brusného pásu•	
Výkonný systém odsávání prachu pro čistší •	
práci
Madlo se dá nastavit do 4 pozic•	
Livetool Indicator™- modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

800 W 76 mm pásová bruska

Standardní vybavení:
3x brusivo - zrnitost: 60/100/120, brusný rám,  
2x G-svorky, kufr

Výkonný 800 W motor•	
Rychlá výměna brusného pásu•	
Výkonný systém odsávání prachu pro čistší •	
práci
Madlo se dá nastavit do 4 pozic•	
Livetool Indicator™- modré světlo •	
signalizuje, pokud nářadí je pod 
napětím 

800 W 76 mm pásová bruska

Standardní vybavení:
3x brusivo - zrnitost: 60/100/120

EBS1310VFHG

EBS800V

EBS800
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Obj. číslo: 5133002023
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min) 4800
Průměr kotouče (mm) 254
Typ kotouče TCT 48-zubů 
Průměr hřídele (mm) 30
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 58
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 84
Rozměry stolu s prodloužením (mm) 560x170

Obj. číslo: 5133002221
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min) 4800
Průměr kotouče (mm) 254
Typ kotouče TCT 48-zubů 
Průměr hřídele (mm) 30
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 58
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 84

Obj. číslo: 5133002021
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min) 4500
Průměr kotouče (mm) 254
Typ kotouče TCT 48-zubů 
Průměr hřídele (mm) 30
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 58
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 84
Rozměry stolu s prodloužením (mm) 510 (doprava)

Obj. číslo: 5133002152
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min) 4500
Průměr kotouče (mm) 254
Typ kotouče TCT 48-zubů 
Průměr hřídele (mm) 30
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 58
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 84
Rozměry stolu s prodloužením (mm) 510 (doprava)

Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. •	
podporu při řezání
Zabudované prodloužení pilového stolu, •	
rozšiřitelný až do 510 mm
Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné •	
řezání
Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné •	
nastavení výšky a/nebo sklonu
Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou •	
životnost a větší bezpečnost
Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé •	
řezání úhlů od +60° do -60°
Odpojitelný a sklopný stojan•	

1800 W stolová pila + stojan

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů), stojan

Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. •	
podporu při řezání
Zabudované prodloužení pilového stolu, •	
rozšiřitelný až do 510 mm
Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné •	
řezání
Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné •	
nastavení výšky a/nebo sklonu
Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou •	
životnost a větší bezpečnost
Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé •	
řezání úhlů od +60° do -60°
Odpojitelný a sklopný stojan•	

1800 W stolová pila + stojan

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů), stojan

Výkonný 1800 W motor pro snadné řezání•	
Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. •	
podporu při řezání
Zabudované prodloužení pilového stolu, •	
rozšiřitelný až do 510 mm
Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné •	
nastavení výšky a/nebo sklonu
Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou •	
životnost a větší bezpečnost
Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé •	
řezání úhlů od +60° do -60°
Vestavěný prostor pro nářadí k uložení •	
dodatečného příslušenství

1800 W stolová pila

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů)

Stolní okružní-pokosová pila v jednom nářadí •	
pro mimořádnou univerzalitu
Tlakově litá hliníková základna stolní a •	
pokosové pily zajišťuje vysokou přesnost a 
odolnost 
Měkký start pro kontrolu a bezpečnost•	
Výkonný 1800 W motor •	
Exactline Laser Technology™ - označení řezné •	
linie laserem
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím 

1800 W stolní okružní-pokosová pila

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů)

OD ŘÍJNA

OD ŘÍJNA

OD ŘÍJNA

OD ŘÍJNA

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

RTS1800ES-G

RTS1800S-G

RTS1800-G

RTMS1800-G
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Obj. číslo: 5133000646
Typ bez oleje
Objem nádrže (l) 10,5
Kapacita sání (l/min) 57
Max. podtlak (bar) 9
Hmotnost (kg) 14

Obj. číslo: 5133002020
Příkon (W) 500
Otáčky (ot./min) 2900
Průměr kotouče (mm) 178
Průměr hřídele (mm) 25,4
Max. hloubka řezání (mm) 32
Kapacita úkosu (°) 45
Hmotnost (kg) 15,7

Obj. číslo: 5133000573
Příkon (W) 1400
Objem nádrže (l) 30
Vakuové odsávání (kPA) 15 (150 mBar)
Hmotnost (kg) 7,7

Bezolejová pumpa umožňuje provozování bez •	
údržby a zajišťuje delší životnost
Rychlospojka pro rychlou a snadnou výměnu •	
nářadí
Úložný prostor na uložení příslušenství•	
7,5 m dlouhá natočená hadice rozšiřuje •	
pracovní aplikace
Úložný držák na straně kompresoru na uložení •	
nářadí (až do 2 ks) – třeba objednat zvlášt

Kompresor

Standardní vybavení:
7,5 m hadice, foukací dýza, nafukovací dýza, zástrčky, 
2x rychlospojky, vsuvka, tlakoměr, těsnící závitová páska, 
nástavec pro pneumatiky, univerzální rychlospojka

Stůl na řezání z nerezavějící oceli pro zvýšenou •	
trvanlivost
Pokosové řezání od 0 do 45°•	
Upevňovací štěrbina na přední a zadní straně •	
stolu
Stojan se skládacími nohami je kombinací •	
pevné plochy na práci a mobility
17,8 cm (7") diamantový řezný kotouč pro •	
přesné řezání
Zástrčka s jističem pro větší bezpečnost při •	
řezání
Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez •	
prachu

Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb

Standardní vybavení:
diamantový pilový kotouč, stojan, pokosová vodící lišta, 
paralelní vodítko

Odvodňovací ventil umístěný na spodní části •	
nádrže pro rychlé a snadné vyprázdnění tekutin
Použití s elektrickým ručním nářadím•	
Automatické zapínání a vypínání-vysavač se •	
zapíná automaticky, když nářadí je zapojené a 
vypíná se automaticky 10s po vypnutí nářadí a 
nasátí všech třísek.
Horní rukojeť a navíjecí kabel s velkým •	
dosahem pro snadné a stabilní ovládání
Funkce foukání pro rychlé a účinné odstranění •	
odpadu
Pěnové a kazetové filtry jsou vhodné i na •	
mokré i na suché aplikace

30 l mokrý / suchý vysavač

Standardní vybavení:
3,8 m x 35 mm hadice, nábojový filtr, pěnový filtr, 
univerzální odsávací spojka

EAS10A15

WS721S

VC30A
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Obj. číslo: 5133000692
Příkon (W) 1100
Průměr kotouče (mm) 210
Typ kotouče TCT 24-zubů 
Otáčky (ot./min) 5000
Kapacita pokosu doleva (˚) 45
Kapacita pokosu doprava (˚) 45
Kapacita úkosu doleva (˚) 45
Kapacita úkosu doprava (˚) 10
Hmotnost (kg) 7,5

Obj. číslo: 5133001197
Příkon (W) 1200
Průměr kotouče (mm) 216
Typ kotouče TCT 48-zubů 
Otáčky (ot./min) 5000
Kapacita pokosu doleva (˚) 50
Kapacita pokosu doprava (˚) 50
Kapacita úkosu doleva (˚) 47
Kapacita úkosu doprava (˚) 2
Hmotnost (kg) 13

Obj. číslo: 5133001202
Příkon (W) 2000
Průměr kotouče (mm) 254
Typ kotouče TCT 48-zubů
Kapacita pokosu doleva (˚) 50
Kapacita pokosu doprava (˚) 50
Kapacita úkosu doleva (˚) 47
Kapacita úkosu doprava (˚) 2
Hmotnost (kg) 16,2

Obj. číslo: 5133001200
Rozměry (mm) od 1380 do 2904
Nosnost (kg) 181
Hmotnost (kg) 21,9

Exactline Laser Technology™ - označení řezné •	
linie laserem
10° negativní pokos•	
Jedinečně vytvořené zadní madlo pro •	
lepší přenášení na pracovišti
Nastavení 9 vzorových úhlů•	
Bezpečnostní páka•	
Podpůrná madla•	
Snadno čitelný displej •	
DustTech™ zabudovaný systém •	
prachové technologie pro efektivní 
odsávání prachu

210 mm pokosová pila s laserem

Standardní vybavení:
TCT kotouč (24 zubů), prodloužení, 1 x svěrák, prachový 
sáček, klíč

Exactline Laser Technology™ - označení řezné •	
linie laserem
2 x LED světlo - lepší viditelnost řezné •	
linie
Konstrukce umožňuje uživateli •	
pracovat až těsně u zdi
Velmi kompaktní design pro snadné •	
uskladnění a přepravu
Výkonný 1200 W motor s 5000 ot./•	
min
Extra široké podpůrná madla•	
Kapacita pokosu: 50° doleva a •	
doprava

216 mm posuvná pokosová pila s laserem

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů), prodloužení, 1 x svěrák, prachový 
sáček, klíč

Exactline Laser Technology™ pro přesné řezy•	
2 x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie•	
Konstrukce umožňuje uživateli •	
pracovat až těsně u zdi
Velmi kompaktní design pro snadné •	
uskladnění a přepravu
Výkonný 2000 W motor s 4500 ot./•	
min
Podpůrná madla•	
Kapacita pokosu: 50° doleva a •	
doprava

254 mm posuvná pokosová pila s laserem

Standardní vybavení:
TCT kotouč (48 zubů), prodloužení, 1 x svěrák, prachový 
sáček, klíč

Vhodný pro použití s pokosovými pilami•	
Stabilní a spolehlivý kovový stojan•	
Je vybaven nastavitelnou plošinou pro sklopení •	
pokosové pily do požadované polohy
Posuvná ramena (se svorkami k upnutí •	
obrobku)rozširitelný z 850,9 mm až do 2904 
mm
Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném •	
odkladě
Skládací nohy pro snadný převoz a uložení•	

Nastavitelný stojan

Standardní vybavení:
2x upevňovací držák na pily, 2x podpůrný držák, 
prodloužení

Max.kapacita řezání:90° pokos / 90° úkos:70 x 270 mm90° pokos / 45° úkos:48 x 270 mm45° pokos / 90° úkos:70 x 185 mm45° pokos / 45° úkos:48 x 185 mm

MAX.KAPACITA ŘEZÁNÍ90° pokos/90° úkos120 x 50 mm90° pokos/45° úkos120 x 22 mm45° pokos/90° úkos85 x 50 mm45° pokos/45° úkos85 x 22 mm

Max.kapacita řezání:90° pokos / 90° úkos:300 x 90 mm90° pokos / 45° úkos:300 x 58 mm45° pokos / 90° úkos:200 x 90 mm45° pokos / 45° úkos:200 x 58 mm

EMS1122LHG

EMS216L

EMS254L

RLS01
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Obj. číslo: 5133001817
Rozměry (mm) od 1008 do 2160
Nosnost (kg) 181
Hmotnost (kg) 21,9

Obj. číslo: 5133001778
Rozměry (mm) 605x625x755
Rozměry pracovního povrchu (mm) 605x120x180
Nosnost (kg) 100
Materiál pracovního povrchu bambus
Hmotnost (kg) 6

Obj. číslo: 5133001779
Rozměry (mm) 605x625x790
Rozměry pracovního povrchu (mm) 605x120x180
Naklopení pracovní plochy (˚) 0-90
Nosnost (kg) 100
Materiál pracovního povrchu bambus
Hmotnost (kg) 6,5

Obj. číslo: 5133001780
Rozměry (mm) 600x570x760-1060
Naklopení pracovní plochy (˚) 0-80
Nosnost (kg) 100
Materiál pracovního povrchu hliník

Vhodný pro použití s pokosovými pilami•	
Stabilní a spolehlivý kovový stojan•	
Je vybaven nastavitelnou plošinou pro sklopení •	
pokosové pily do požadované polohy
Posuvná ramena (se svorkami k upnutí •	
obrobku) rozširitelný do 2160 mm
Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném •	
odkladě
Skládací nohy pro snadný převoz a uložení•	

Nastavitelný stojan

Standardní vybavení:
2 x upevňovací držák na pily, 2 x podpůrný držák, 
prodloužení

Kvalitní bambus poskytuje vynikající, odolný, •	
přírodní povrch
Rychlé měření•	
Skládací pro snadné skladování a transport•	
Mnohonásobné nastavení svěrek•	

Složitelný pracovní stůl

Standardní vybavení:
4 x zvěrák, klíč

Kvalitní bambus poskytuje vynikající, odolný, •	
přírodní povrch
Otočné základny pro opravdu pevné uchycení•	
Rychlé měření•	
Skládací pro snadné skladování a transport•	
Mnohonásobné nastavení svěrek•	

Složitelný pracovní stůl

Standardní vybavení:
4 x zvěrák, klíč

Naklopení pracovní plochy do 4 poloh (0°, 25°, •	
50°, 80°)
7 úrovní nastavení výšky, vhodné pro danou •	
aplikaci
Pracovní plocha ocel a hliník•	
Rychlé uvolnění desky pro zvětšení plochy •	
upnutí
Posuvné úchytky pro větší universálnost•	
Skládací pro snadné skladování a transport•	

Nastavitelný a složitelný pracovní stůl

Standardní vybavení:
8 x zvěrák, klíč

RLS02

RWB01

RWB02

RWB03



34

Obj. číslo: 5133000173
Výkon (W) 200
Objem nádoby (ml) 1000
Nanesení barvy (m²/min) 4
Průtok (l/hod) 20,5
Délka kabelu (m) 3
Hmotnost (kg) 2,9

Obj. číslo: 5133001730
Příkon (W) 2000
Průtok vzduchu (l/min) 250/500 
Hmotnost (kg) 0,8

Obj. číslo: 5133001137
Příkon (W) 2000
Průtok vzduchu (l/min) 250/500 
Hmotnost (kg) 0,7

Obj. číslo: 5133000754
Příkon (W) 150
Otáčky (ot./min) 10000-35000
Hmotnost (kg) 0,58

Flexibilní sací trubice umožňuje stříkání v •	
každém úhlu a nasává i poslední kapku barvy
Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy •	
minimalizuje potřebu ředění
Vyberte si ze tří stříkacích trysek - horizontální, •	
vertikální a okrouhlé – pro nejlepší stříkání 
barvy při minimalizaci zabarvení nežádoucích 
povrchů
Ideální pro použití na vnější stěny, garážová •	
vrata, na přístavby
Vhodné pro použití se všemi značkami barev •	

Stříkací pistole

Standardní vybavení:
kulatá tryska, vertikální tryska, horizontální vějířové tryska, 
odměrka vody a viskozity, sada na čištění

Možnosti nastavení teploty podle aplikací•	
LCD ukazatel teploty•	
Odstranitelný přední tepelný štít•	
Snímač na ochranu proti přehřátí•	
2 nastavení na průtok vzduchu•	
Hák na zavěšení nářadí•	

LCD horkovzdušná pistole

Standardní vybavení:
4 x tryska, 1 x škrabka , kufr

Odstranitelný přední tepelný štít•	
Snímač na ochranu proti přehřátí•	
2 nastavení na průtok vzduchu•	
Nastavení teploty: 60 / 600°C•	
Hák na zavěšení nářadí•	

Horkovzdušná pistole

Standardní vybavení:
2 x tryska

Výkonný 150 W motor•	
Variabilní nastavení rychlosti pro optimální •	
výkon během každé aplikace
Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu •	
příslušenství
Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, •	
pokud nářadí je pod napětím

150 W rotační nářadí

Standardní vybavení:
115 ks sada príslušenství, pružný náhon a svěrka, kufr

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

LC

D a speciální ciferník teplot

SSP100

EHG2020LCD

EHG2000

EHT150V
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Typ Název Obsah Obj. číslo

RAK125DDF 125 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

30 x HSS vrták•	

2 x plochý vrták do dřeva•	

10 x vrták do zdiva•	

10 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

8 x nástrčné klíče•	

48 x 25 mm šroubovací bit•	

16 x 50 mm šroubovací bity•	

1 x 76 mm vodící kolík•	

5132002249

RAK100MIX 100 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

21 x HSS vrták•	

3 x ploché vrtáky•	

5 x vrták do zdiva•	

5 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

43 x 25 mm šroubovací bit•	

13 x 50 mm šroubovací bit•	

4 x nástrčné klíče•	

4 x stoper, 1 x imbusový klíč, •	

1 x magnetický držák bitů

5132002615

RAK95DDF 95 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

11 x HSS vrták•	

6 x vrták do zdiva•	

5 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

3 x stopper•	

3 x plochý vrták do dřeva•	

4 x nástrčné klíče•	

43 x 25 mm šroubovací bit•	

18 x 50 mm šroubovací bit•	

1 x imbusový klíč•	

1 x 76 mm vodící kolík•	

5132002278

RAK213AB 213 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

10 x vrták do zdiva•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

2 x 25 mm šroubovací bit•	

100 x vloždinka•	

100 x šrouby•	

5132002582

RAK60DDF 60 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

9 x HSS vrták•	

6 x vrták do zdiva•	

6 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

3 x stopper•	

4 x nástrčné klíče•	

21 x 25 mm šroubovacích bitů•	

9 x 50 mm šroubovacích bitů•	

1 x 76 mm vodicí kolík•	

1 x imbusový klíč•	

5132002248

RAK59SD 59 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

37 x 25 mm šroubovací bit•	

15 x 50 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

5 x nástrčné klíče•	

1 x šroubovák ráčňový•	

5132002251

RAK40RM 40 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

5 x vrták na kov Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm•	

3 x vrták do kámene Ø 4, 5,6 mm•	

3 x vrták do dřeva Ø 4, 5, 6 mm•	

22 x 25 mm šroubovací bit (SL: •	

4,5,6,7,mm, PH 1 x 1,PH 2x2, PH3x1, 
PZ 1 x 1, PZ 2 x 4, PZ 3x1, T10, T15, 
T20 x 1, T25x2,T27 x 2,T30 x 1)
3 x nástrčné klíče Ø 5, 6, 7, 8 mm•	

2 x magnetický držák bitů Ø 10 mm, •	

60 mm
2 x adaptér 1/4’’ 6 mm, 3/8 10 mm•	

5132002264
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Typ Název Obsah Obj. číslo

RAK86MIX 86 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

9 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

9 x vrták do zdiva•	

11 x HSS D vrták•	

2 x plochý vrták•	

54 x 25 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm vodící kolík•	

5132002688

RAK75MIX 75 KS KS SADA 
MÍCHANÝCH BITŮ

8 x HSS vrták•	

12 x vrták do zdiva•	

12 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

30 x 25 mm šroubovací bit•	

5 x 50 mm šroubovací bit•	

6 x nástrčné klíče•	

1 x záhlubník, lze ostřit•	

1 x kompaktní vodící kolík 3"/76 mm(L)•	

5132002551

RAK46MIX 46 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

3 x vrták do zdiva•	

11 x HSS D vrták•	

31 x 25 šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

5132002686

RAK30MIX 30 KS SADA 
MÍCHANÝCH BITŮ

9 x 25 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

4 x nemagnetické nástrčné klíče•	

5 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

6 x HSS vrták•	

5 x vrták do zdiva•	

5132002254

RAK17SD 17 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

16 x 25mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	
5132002550

RAK28SD 28 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

16 x 25 mm šroubovací bit•	

8 x 50 mm šroubovací bit•	

1 x 89 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

2 x nástrčkový adaptér•	

5132002250

RAK19HSS 19 KS SADA HSS 
VRTÁKŮ

19 x HSS vrták - 1 x 2 mm, 2 x 2,5 mm, •	

2 x 3 mm, 2 x 3,5 mm, 2 x 4 mm, 
2 x 4,5 mm, 2 x 5mm, 2 x 6 mm, 
1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 
1 x 10 mm

5132002258

RAK07SB 7 KS SADA 
PLOCHÝCH VRTÁKŮ

7 x ploché vrtáky - 1 x 10 mm, •	

1 x 13 mm, 1 x 16 mm, 1 x 20 mm, 
1 x 22 mm, 1 x 25 mm, 1 x 32 mm

5132002252

RAK08SDS 8 KS SADA SDS-PLUS 
VRTÁKŮ

1 x 5 mm SDS-Plus vrták•	

2 x 5,5 mm SDS-Plus vrták•	

1 x 6 mm SDS-Plus vrták•	

1 x 7 mm SDS-Plus vrták•	

1 x 8 mm SDS-Plus vrták•	

1 x 10 mm SDS-Plus vrták•	

1 x 12 mm SDS-Plus vrták•	

5132002262
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Typ Název Obsah Obj. číslo

RAK69MIX 69 KS SADA VRTÁKŮ 
A ŠROUBOVACÍCH 
BITŮ

6 x vrták do dřeva se středícím trnem•	

6 x vrták do zdiva•	

11 x HSS D vrták•	

2 x plochý vrták•	

43 x 25 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

5132002687

RAK17SDCI 17 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

1 x 25 mm PH1 bit, 2 x 25 mm PH2 bit, •	

2 x 25 mm PH3 bit, 1 x 25 mm PZ1 bit, 
2 x 25 mm PZ2 bit, 2 x 25 mm PZ3 bit, 
1 x 25 mm T15 bit, 3 x 25 mm T20 bit, 
2 x 25 mm T25 bit

5132002693

RAK40SDI 40 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

4 x 25 mm PH bit•	

6 x 25 mm PZ bit•	

14 x 25 mm TR bit•	

4 x 25 mm HEX bit•	

4 x 25 mm SL bit•	

2 x 50 mm PH bit•	

2 x 50 mm PZ bit•	

3 x 50 mm TR bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	

5132002683

RAK16FP 16 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

15 x 25 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	
5132002679

RAK15SSDC 15 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

10 x 25 mm šroubovací bit (1x PH1, 1x •	

PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x SL5, 1x Hex4, 
1x Hex5, 1x TR15, 1x TR20, 1x TR25)
5 x nástrčkové klíče (6, 7,8, 10, 13 mm)•	

5132002701

RAK06RB 6 KS SADA PLÁTKŮ 
DO ŠAVLOVÝCH PIL

1 x 100 mm tenký pilový plátek na •	

středně tvrdé kovy 14TPI
5 x 6'' (152 mm) pilový plátek do •	

šavlových pil

5132002547

RAK10SD 10 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

9 x 25 mm šroubovací bit•	

1 x 60 mm magnetický držák bitů•	
5132002549

RAK31SDCI 31 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

1 x malé sklíčidlo	•	2 x 25mm PH1 bit	•	
3 x 25mm PH2 bit	•	2x 25mm PH3 bit	•	
2 x 25mm PZ1 bit	•	3 x 25mm PZ2 bit	•	
1 x 25mm PZ3 bit	•	1 x 25mm SL3 bit	•	
1 x 25mm SL4 bit	•	1 x 25mm SL5 bit	•	
1 x 25mm SL6 bit	•	1 x 25mm Hex 3 bit	•	
2 x 25mm Hex 4 bit	•	2 x 25mm Hex 5 bit	•	
1 x 25mm Hex 6 bit	•	1 x 25mm TR10 bit	•	
1 x 25mm TR15 bit	•	1 x 25mm TR20 bit	•	
1 x 25mm TR25 bit	•	1 x 25mm TR27 bit	•	
1 x 25mm TR30 bit	•	1 x 25mm TR40 bit

5132002700

RAK17SDC 17 KS SADA 
ŠROUBOVACÍCH BITŮ

1 x malé sklíčidlo	•	1 x 25mm PH1 bit	•	
1 x 25mm PH2 bit	•	1 x 25mm PH3 bit	•	
1 x 25mm PZ1 bit	•	2 x 25mm PZ2 bit	•	
1 x 25mm PZ3 bit	•	1 x 25mm SL3 bit	•	
1 x 25mm SL4 bit	•	1 x 25mm SL5 bit	•	
1 x 25mm Hex 3 bit	•	1 x 25mm Hex 4 bit	•	
1 x 25mm Hex 5 bit	•	1 x 25mm TR15 bit	•	
1 x 25mm TR20 bit	•	1 x 25mm TR25 bit

5132002682

RAK03SSRB 3 KS SADA PILOVÝCH 
PLÁTKŮ

2 x 230 mm ocelový pilový plátek•	

1 x 150 mm ocelový pilový plátek•	
5132002680

RAK01JSFC PILOVÝ PLÁTEK 1 x 4" 10TPI pilový plátek pro ponorné •	

řezy
5132002696

COSB355A1 PILOVÝ KOTOUČ Pilový kotouč 355 mm pro Ryobi •	

rozbrusku
5132002684
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Typ Název Obsah Obj. číslo

RAK05JSBFC SADA PÍLOVÝCH 
PLÁTKŮ PRO 
PŘÍMOČARÉ PILY

Pilový plátek na dřevo a plasty•	

1 x 4" 10TPI pilový plátek pro rovné řezy•	

1 x 4" 10TPI pilový plátek se zuby •	

směrované opačně
1 x 4" 14TPI lupénkový pilový plátek•	

5132002697

RAK10JSB SADA PÍLOVÝCH 
PLÁTKŮ

Pilový plátek na dřevo a plasty:	•	2 x 4" 6TPI pilový 
plátek na dřevo a plasty	•	2 x 4" 10TPI pilový plátek na 
dřevo a plasty	•	1 x 4" 14TPI pilový plátek na dřevo a 
plasty	•	1 x 4" 14TPI lupénkový pilový plátek	•	1 x 4" 
10TPI Bi-metal pilový plátek	•	1 x 4" 18TPI Bi-metal 
pilový plátek	•	1 x 4" 24TPI Bi-metal pilový plátek

5132002702

RAK20JB 20 KS SADA 
PILOVÝCH PLÁTKŮ 
PRO PŘÍMOČARÉ 
PILY

3 x 75 mm pilový plátek do dřeva•	

12 x 100 mm pilový plátek do dřeva•	

5 x 75 mm pilový plátek do kovů•	

5132002261

TSBA1 PILOVÝ KOTOUČ 
PRO ŘEZAČKU NA 
DLAŽBU A OBKLADY

1x 4'' (102mm) (ONE+)•	 5132002473

AGDD125A1 DIAMANTOVÝ 
KOTOUČ

1 x 125 mm (EAG750RB / EAG950RB)•	 5132002530

AGDD230A1 DIAMANTOVÝ 
KOTOUČ

1 x 230 mm (EAG2000RS)•	 5132002581

CSB150A1 KOTOUČ PRO 
OKRUŽNÍ PILY

1 x 150 mm 18-z. kotouč (LCS180/•	

RWSL1801M)
5132002579

CSB170A1 KOTOUČ PRO 
OKRUŽNÍ PILY

1 x 170 mm 12-z. kotouč (EWS1150RS)•	 5132002565

CSB190A1 KOTOUČ PRO 
OKRUŽNÍ PILY

1x 190 mm 18-z. kotouč (EWS1266HG/•	

EWS1366HG)
5132002580

RAK03SR 3 KS SADA VODICÍ 
LIŠTY

Pro okružní pily RWS1250, RWS1400, •	

RWS1600
5132002674

SB216T24A1 PILOVÝ KOTOUČ PRO 
POKOSOVÉ PILY

1x 216 mm 24-z. TCT kotouč (EMS216L)•	 5132002619

SB216T48A1 PILOVÝ KOTOUČ PRO 
POKOSOVÉ PILY

1x 216 mm 48-z. TCT kotouč (EMS216L)•	 5132002620

SB254T24A1 PILOVÝ KOTOUČ PRO 
POKOSOVÉ PILY

1 x 254 mm 24-z. TCT kotouč •	

(EMS254L/ETMS1825HG/ETS1825HG/
ETS1525SCHG/ETS1526ALHG/
ETS1526HG)

5132002621

SB254T48A1 PILOVÝ KOTOUČ PRO 
POKOSOVÉ PILY

1 x 254 mm 48-z. TCT kotouč •	

(EMS254L/ETMS1825HG/ETS1825HG/
ETS1525SCHG/ETS1526ALHG/
ETS1526HG)

5132002622
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Typ Název Obsah Obj. číslo

RAK07HS 7 KS SADA PILOVÝCH 
LISTŮ DO DĚROVKY

5 x děrovka - 1 x 1-1/4˝ (32 mm), 1 x 1-1/2˝ 
(38 mm), 1 x 1-3/4˝ (45 mm), 1 x 2˝ 
(50 mm), 1 x 2-1/8˝ (54 mm)	•	1 x trn	•	1x 
imbusový klíč

5132002548

TSA10 SADA BRUSNÝCH 
PAPÍRŮ

10 x 1/3 brusný papír•	

10 x brusní deska (4 x zrn.60, 3 x zrn. •	

100, 3 x zrn. 150)

5132002610 

SPS20A 20 KS SADA 
BRUSNÝCH PAPÍRŮ

10 x papír na výbežek•	

10 x brusný papír•	
5132002418

SMS30A 30 KS SADA 
BRUSNÝCH PAPÍRŮ

10 x papír na výbežek•	

10 x multi brusný papír•	

10 x 1/3" brusný papír•	

5132002444

SCS10A1 10 KS SADA 
BRUSNÝCH PAPÍRŮ

10 x brusný papír k broušení v koutech •	

(3x zrn. 60, 3x zrn. 80, 4x zrn.120)
5132002675

BSS76A2 2 KS SADA 
BRUSNÝCH PÁSŮ

2 x 3" (533 x 76 mm) – zrn. 60, zrn. 80 •	

(EBS8021/EBS800
5132002596

BSS100A2 2 KS SADA 
BRUSNÝCH PÁSŮ

2 x 4" (610 x 100 mm) – zrn. 60, zrn. 80 •	

(EBS1310)
5132002601

ROSP1A BRUSNÁ DESKA 1 x brusná deska pro excentrické brusky•	 5132002246

RO125A10 10 KS SADA
BRUSNÝCH PAPÍRŮ

10 x 125 mm brusný papír pro •	

excentrické brusky
5132002608

PB82A2 2 KS SADA NŮŽ DO 
HOBLÍKU

2 x 82 mm (EPN6082/EPN7582)•	 5132002597

PB50A2 2 KS SADA NŮŽ DO 
HOBLÍKU

2 x 50 mm (CPL180MHG)•	 5132002602

RAK08QRB 10 KS SADA FRÉZ 1 x 1/4" (6,4 mm) válcová fréza•	

1 x 1/2" (12,7 mm) válcová fréza•	

1 x 3/4" (19,05 mm) válcová fréza•	

1 x 1/2" (12,7 mm) fréza s rádiusem•	

1 x 1/4" (6,4 mm) fréza s rádiusem•	

1 x 3/8" (9,5 mm) fréza s rádiusem•	

1 x 1/2" (12,7 mm) rybinová fréza•	

1 x 5/32" (3,97 mm) fréza románský oblouk•	

1 x imbusový klíč•	

1 x 3/8" vodicí ložisko•	

5132002255

RAK13MT 13 KS SADA K 
MULTIFUNKČNÍM 
NÁŘADÍM

1 x 3-1/2" (~89mm) zanořovací pilový list •	

do dřeva/kovu
1 x 1-1/8" (~29mm) pilový list do dřeva/•	

kovu pro ponorné řezání
1 x škrabka•	

10 x brusný papír (3 x zrn. 60, 3 x zrn. •	

80, 4 x zrn. 120)

5132002599

RAK02MT 2 KS SADA K 
MULTIFUNKČNÍM 
NÁŘADÍM

1 x 3-1/2" (~89mm) zanořovací pilový list •	

do dřeva/kovu
1 x 1-1/8" (~29mm) pilový list do dřeva/•	

kovu pro ponorné řezání

5132002595

RAK10MT 10 KS SADA MULTI 
BRUSNÝCH PAPÍRŮ

Brusný papír (dřevo) - 3 x zrn. 60, 3 x zrn. •	

80, 4 x zrn.120
5132002600



Váš partner:
Techtronic Industries Czech s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
1740 00 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 244 402 531
Fax: +420 244 402 536
E-mail: kancelar@tti-emea.com

Vyhrazujeme si právo na změnu veškerých informaci - včetně záručních podmínek a výrobků - bez předcházejícího upozornění. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.


