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Akční nabídka je platná od 1. 3. do 30. 4. 2017

Silné vrtačky s širokým rozsahem použití
49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

3
030 Kč
3 666 Kč s DPH

za

10 Kč

bez
DPH

obj. č. 65 404 197

Univerzální příklepová vrtačka

EVP 13 E-2H3

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. / 2. rychlost
Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost

650 W
13 / 35/ 16 mm
0–1 100 min-1 / 0–3 000 min-1
0–22 000 min-1 / 0–60 000 min-1
29 / 10 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg

$		pro stavebně-montážní práce a údržbu
$		všestranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanizmu a robustní dvourychlostní převodovce
$		kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$		elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
$		plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu

Součásti dodávky: EVP 13 E-2H3 – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení
hloubky vrtání, přídavné držadlo, kartonová krabice, + 49dílná
sada hlavic SH 49-14

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

za

10 Kč

3
540 Kč
4 283 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 198

Silná vrtačka s širokým rozsahem použití

EV 13 G-2

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě
Otáčky naprázdno
1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost

760 W
13 / 20 / 45 mm
0–1 000 min-1 / 0–3 050 min-1
44 / 15 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
2,5 kg

$		pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$		všestranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních
		materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
$		kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$		elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
$		plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$		pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci
se strojem
Součásti dodávky: EV 13 G-2 – zubové sklíčidlo, přídavné držadlo SOFTGRIP,
dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, kartonová krabice,
+ 49dílná sada hlavic SH 49-14

Dílenský vysavač pro mokré a suché vysávání

za

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

10 Kč

ší
j
ě
n
e
b
í
Nejobl
ý
dílensk
č
vysava

5
900 Kč
7 139 Kč s DPH

bez
DPH
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Střední průmyslový vysavač

VYS 25-21

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. množství vzduchu
Sací výkon
Objem nádoby
Max. příkon připojeného zařízení
Hmotnost

1 500 W
3 700 l/min
23 500 Pa
25 l
2 400 W
7,5 kg

$ pro suché i mokré vysávání
$		pro odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot do sáčku nebo
přímo do nádoby
$		systém čištění filtru Press&Clean pro rychlé očištění filtrační patrony
za provozu

$		filtrační patrona z polyetylenu odpuzující prach a omyvatelná vodou
$		elektronická regulace sacího výkonu
$		možnost připojení a odsávání elektronářadí
$		výstup odpadního vzduchu s možností připojení sací hadice k vyfoukání
nečistot např. z těžko přístupných míst
Součásti dodávky: VYS 25-21 – 1× sací hadice o průměru 32 mm (délka 3,5 m),
1× ruční trubice s regulací síly sání, 2× hliníková prodlužovací
trubice, 1× univerzální hubice (šířka 260 mm), 1× štěrbinová
hubice (délka 200 mm),1× kartáčová hubice, 1× polštářová hubice (šířka 120 mm), 1× přechodka pro připojení elektronářadí,
1× přihrádka na nářadí, 1× závěs na sací trubici, + 49dílná sada
hlavic SH 49-14

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

4
210 Kč
5 094 Kč s DPH

za

10 Kč

bez
DPH

obj. č. 65 404 199

Kompaktní jednorychlostní míchadlo

EGM 10-E3
Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Otáčky při zatížení
Doporučený max. ø metly
Vnitřní závit na vřetenu
Hmotnost

950 W
250–720 min-1
140–400 min-1
120 mm
M14 mm
4,3 kg

$		pro dokonalé a rychlé rozmíchání stavebních směsí (malta, beton, omítkoviny, podlahové směsi atd.), tekutých směsí, tuhých lepidel, tmelů, barev a laků
$		speciálně uspořádané převody, stabilně usazené v převodové skříni z hliníkové slitiny, a silný motor jsou zárukou vysokého výkonu a spolehlivosti

$		pozvolný rozběh metly zamezuje rozstříknutí směsi při spuštění stroje
$		elektronická regulace otáček ve spínači umožňuje předvolit otáčky odpovídající charakteru míchaného materiálu
$		jednoduchá a neúnavná obsluha i při déle trvající práci je dána promyšlenou
konstrukcí přídavného držadla, malými rozměry a nízkou hmotností míchadla

Součásti dodávky: EGM 10-E3 – metla HS2 120×600 M14, přídavné držadlo,
inbus klíč 6, stranový klíč 22, kartonová krabice, + 49dílná sada
hlavic SH 49-14

Kompaktní akumulátorová technika
49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

2
780 Kč
3 364 Kč s DPH

za

10 Kč

bez
DPH

obj. č. 65 404 200

Kompaktní dvourychlostní vrtací šroubovák

ASV 10-2A 1,5

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru cca. 75% / 100 %
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost
Max. utahovací moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost

10,8 V / 1,5 Ah
~15 min / ~35 min
10 / 20 mm
0–350 min-1 / 0–1 350 min-1
22 Nm
0,8–10 mm
3/8"-24 UNF
0,95 kg

$		vhodný pro údržbu i práce kolem domu
$		kompaktní tvar a nízká hmotnost usnadňují práci
$		
dvoustupňová celokovová převodovka zvyšuje utahovací výkon stroje
a umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček v závislosti na druhu materiálu
a charakteru prováděné práce
$		21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování
		a zlepšuje kontinuitu práce
$		výkonné Li-Ion články s dlouhou provozní kapacitou

Součásti dodávky: ASV 10-2A – rychloupínací sklíčidlo, nabíječka, 2× akumulátor
AU 10 E, přepravní kufr, + 49dílná sada hlavic SH 49-14

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

za

10 Kč

4
540 Kč
5 493 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 210

Silný vrtací šroubovák

ASV 14-2A 1,5
Technická data
Napětí / kapacita akumul.
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost

14,4 V / 1,5 Ah
~25 min
13 / 35 mm
0–460 min-1 / 0–1 600 min-1
54 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
1,6 kg

$		vhodný pro průmyslové montáže a údržbu
$		silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje
$		hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují
stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$		elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$		nové elektronikou hlídané Li-Ion články poskytují 100% své provozní kapacity
$		dotykový ukazatel stavu baterie zvyšuje využitelnost každého akumulátoru

Součásti dodávky: ASV 14-2A 1,5 – rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor
AP 14 LE, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufr, + 49dílná
sada hlavic SH 49-14

HEAVY DUTY akumulátorová technika

4
950 Kč
5 990 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 201

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

za
10 Kč
Ke každému stroji

ASP 14-2A 1,5
ASP 18-2A 3,0 (T-Loc)
Technická data
Napětí/kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas
Max. Ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. / 2. rychlost
Údery naprázdno
1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost

8
260 Kč
9 995 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 203

ASP 14-2A
ASP 18-2A
14,4 V / 1,5 Ah
18,0 V / 3,0 Ah
~25 min
~55 min
13 / 35 / 13 mm
13 / 40 / 13 mm
-1
0–460 min / 0–1 600 min-1
-1
0–6 900 min / 0–24 000 min-1
54 Nm
60 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg
2,3 kg

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

ASR 18-S 3,0 (T-Loc)
ASR 18 HT-S 3,0 (T-Loc)
Technická data
Napětí/kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas
Max. dotahovací moment
Rozsah použití
Max. Ø vrtání v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno
Údery naprázdno
Upínání nástrojů
Hmotnost

ASR 18-S
18,0 V / 3,0 Ah
~55 min
400 Nm
M12-M18
8/18 mm
0-2 000 min-1
0-3 000 min-1
1/2“ vnější čtyřhran
2,0 kg

800 Nm
M12-M24
ne
0-1 700 min-1
0-2 000 min-1
3,2 kg

bez
DPH

obj. č. 65 404 202

$		vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů
a výškové práce
$		nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují
utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
$		mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých
stavebních materiálů díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové převodovce
$		elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
Součásti dodávky:
ASP 14-2A – rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 14 LE, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufr, + 49dílná sada hlavic SH 49-14
nebo

ASP 18-2A – rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 18 LU, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2, + 49dílná sada hlavic SH 49-14

za
10 Kč
Ke každému stroji

ASR 18 HT-S

7
430 Kč
8 990 Kč s DPH

9
910 Kč
11 991 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 204

$		vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$		nový, čtyřpólový motor nabízí maximální výkon pro povolování a utahování pevných šroubových spojů a stavebních
kotvicích prvků
$		pružinová konstrukce bicího mechanismu stroje umožňuje
velmi účinné dotahování bez rizika vzniku zpětného rázu
$		elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$		nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou
Součásti dodávky:
ASR 18-S – 2× akumulátor AP 18 LP (3,0 Ah), nabíječka
AN-UNI C, přechodový adaptér AD-ASR 14, systainer SYS-TL 2,
+ 49dílná sada hlavic SH 49-14
nebo

ASR 18 HT-S – 2× akumulátor AP 18 LP (3,0 Ah), nabíječka
AN-UNI C, systainer SYS-TL 2 MIDI, + 49dílná sada hlavic SH 49-14

Kompaktní stroje pro kovovýrobu
49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

5
550 Kč
6 716 Kč s DPH

za

10 Kč

bez
DPH

obj. č. 65 404 208

Přímá bruska s větším pracovním dosahem a regulací otáček

EBD 30-8 E
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø nástroje
Otáčky naprázdno
ø kleštiny
ø upínacího krku
Hmotnost

740 W
25 mm
31 000 min¯¹
3–8 mm
43 mm
1,5 kg

$		vřeteno stroje je stabilně uloženo v robustní hliníkové skříni a elastická
spojka mezi hřídelí motoru a hnacím vřetenem zklidňuje chod tím, že
tlumí rázy a vibrace vznikající na nástroji

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

za

10 Kč

$		prodloužená konstrukce umožňuje efektivní použití stroje také v hůře
přístupných místech
$		silný motor o jmenovitém příkonu 740 W zvyšuje efektivitu a rychlost
práce
$		multifunkční digitální elektronika
omezení rozběhového proudu
regulace otáček
ochrana proti opětovnému zapnutí
Součásti dodávky: EBD 30-8 – přídavné držadlo SOFTGRIP, upínací matice,
kleština ø 6 mm, 2 klíče, kartonová krabice, + 49dílná sada
hlavic SH 49-14

ější
n
e
b
í
l
b
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r
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3
960 Kč
4 792 Kč s DPH
obj. č. 65 404 206

Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM

EBU 15-16 C
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

1 600 W
150 mm
9 000 min¯¹
M14
2,9 kg

$		silný prodloužený motor je zárukou stability a dostatečného výkonu
pro každé použití
$		dlouhá životnost motoru díky pancéřovému vinutí na statorovém
svazku a XP ochranné mřížce rotoru
$		velkoplošný spínač s aretací stálého chodu

$		odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací
$ multifunkční digitální elektronika:
		omezení rozběhového proudu
		funkce TEMPOMAT
		tepelná ochrana PTC
		proudová ochrana
		ochrana proti opětovnému zapnutí
Součásti dodávky: EBU 15-16 C – přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba
a upínací matice, klíč na upínací matici, ochranný kryt
pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice,
+ 49dílná sada hlavic SH 49-14

bez
DPH

Úhlové brusky pro každodenní pracovní nasazení

4
130 Kč
4 997 Kč s DPH

bez
DPH

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

obj. č. 65 404 205

za

10 Kč

Obratná úhlová bruska s vysokým výkonem

EBU 125-14 C
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

1 400 W
125 mm
11 000 min¯¹
M14
2,3 kg

$		účinná koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro
		dokonalé chlazení motoru
$		prodloužená životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru
a chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc doplněné o silikonový ochranný kryt konektorů

49dílná sada hlavic
v hodnotě 1 190 Kč

za

$		speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení
v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
$		multifunkční digitální elektronika
omezení rozběhového proudu
tepelná ochrana
proudová ochrana
ochrana proti opětovnému zapnutí
konstantní elektronika
Součásti dodávky: EBU 125-14 C – přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací
matice, klíč na upínací matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na
ochranný kryt, kartonová krabice, + 49dílná sada hlavic SH 49-14

10 Kč

5
560 Kč
6 728 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 207

Velmi silná úhlová bruska s otočnou rukojetí s automatickou vyvažovací jednotkou

EBU 23-26 A
Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Max. ø kotoučů
Hmotnost

2 600 W
6 500 min¯¹
M14
230 mm
6,0 kg

$		silný motor s výkonovou rezervou, konstruovaný pro každodenní
		dlouhotrvající práci
$		automatická vyvažovací jednotka redukuje vibrace vzniklé
		nevyvážeností kotoučů až o 50 %, spotřeba kotoučů
		se snižuje až o 35 %

$		stavitelná ergonomie zadního držadla pro pevné uchopení stroje a pohodlné
ovládání v jakékoliv pracovní pozici
$		multifunkční digitální elektronika
omezení rozběhového proudu
proudová ochrana
ochrana proti opětovnému zapnutí

Součásti dodávky: EBU 23-26 A – přídavné držadlo VIBRASTOP, upínací matice, klíč
na upínací matici, ochranný kryt pro broušení, kartonová krabice,
+ 49dílná sada hlavic SH 49-14

Univerzální sady šroubovacích nástavců

SH 49-14

49dílná sada hlavic Industrial-CrV
$ Pro ruční průmyslové použití
$ Kvalitní kovaná chrom-vanadová ocel
$ Povrchová úprava matný chrom
$ Ráčna s přepínací páčkou a aretací hlavice
$ Robustní, pevný a stabilní přepravní kufr
$ Přehledně uspořádaný pořadač
Sada obsahuje:
Nástrčné hlavice ¼“: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Zástrčné hlavice ¼“:
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3 4, 5.5, 6.5 mm H3, H4, H5, H6 M5, M6, M8, M10
Ráčna ¼“ 150 mm
Nástavec s rukojetí ¼“ 148 mm
Prodlužovací nástavec ¼“ 100 mm
Prodlužovací nástavec ¼“ 51 mm
Kardan univerzální ¼“ 36 mm
Vratidlo ¼“ 110 mm
Přechodka ¼“ / ¼“
Klíč: 1.5, 2, 2.5 mm

983
Kč
1 190 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 189

SH 60-1412

60dílná sada hlavic Industrial-CrV
$ Pro ruční průmyslové použití
$ Kvalitní kovaná chrom-vanadová ocel
$ Povrchová úprava matný chrom
$ Sada dvou ráčen s přepínací páčkou a aretací hlavice
$ Robustní, pevný a stabilní přepravní kufr
$ Přehledně uspořádaný pořadač
Sada obsahuje:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Nástrčné hlavice ½“:
27, 30, 32 mm
Nástavce na zapalovací svíčky ½“ 65 mm: 16, 21 mm
Ráčna ½“ 255 mm
Prodlužovací nástavec ½“ 125 mm
Kardan univerzální ½“ 72 mm
Nástrčné hlavice ¼“: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Zástrčné hlavice ¼“:
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3 4, 5.5, 7 mm H3, H4, H5, H6
Ráčna ¼“ 150 mm
Nástavec s rukojetí ¼“ 148 mm
Prodlužovací nástavec ¼“ 100 mm
Prodlužovací nástavec ¼“ 51 mm
Kardan univerzální ¼“ 36 mm

2
057 Kč
2 490 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. 65 404 190

Tel.:
Fax:
E-mail:

481 645 471–2
481 645 227
487 823 207
narex@narex.cz
www.narex.cz

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných
v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Ceny u jednotlivých
prodejců se mohou lišit. Cena příbalu 10 Kč je včetně DPH.

Akční nabídka je platná od 1. 3. do 30. 4. 2017

Kompletní servis a poradenství hledejte u autorizovaných prodejců.

Obj. č. CZ 65 900 558

Výrobce:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932		
470 01 Česká Lípa

