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Akční nabídka je platná od 1. 2. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Hybridní propojení akumulátorového a ručního pohonu
posouvá šroubovák AS 37-Li do zcela nové výkonnostní
dimenze. Žádný jiný kapesní akumulátorový šroubovák
není tak pohotový a efektivní při povolování a utahování
šroubů, matic (≤ M10) a vrutů (≤ 5mm).

Jedinečný axiální design
vycházející z tvaru konvenčního
ručního šroubováku zaručuje
v kombinaci se skvělou ergonomií
madla plnohodnotné použití
i na složitých a hůře přístupných
místech.

Automatické LED
pracovní světlo
usnadňuje práci
v temných koutech.

Cordless & Manual
Sériový dotykový
přepínač směru otáčení
okamžitě reaguje na
jakoukoliv změnu.

Rychlovýměnný systém
umožňuje používání
široké palety spotřebního
příslušenství.

Díky nabíjecímu portu Micro USB
je možné stroj nabíjet prakticky
kdekoliv a kdykoliv: přímo ze sítě,
z PC, laptopu, power banky nebo
v autě.

Elektronicky monitorovaná vestavěná
rychlonabíječka nabízí v segmentu 3,6 V
nejkratší nabíjecí čas a nejmenší časové
prostoje. Nabíječka je vybavena barevnou
signalizační diodou.

Vřeteno stroje se v převodovce
automaticky uzamyká pro
manuální použití se zatížením
až do výše 10 Nm.
Vlastní hmotnost pouhých
162 g dokáže směle
konkurovat i jednoúčelovým
šroubovákům pro výhradně
ruční použití.

AS 37-Li HYBRO

AS 37-Li je první akumulátorový šroubovák na světě s parametry běžného ručního
šroubováku. Jedinečné propojení principů akumulátorového a manuálního použití masově
využívaných prakticky ve všech oblastech každodenní běžné i odborné praxe přináší do šroubování
nejnovější rozměr: výkon, operativu, rychlost, minimum námahy.
Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrutu / vel. šroubu
Max. ø vrtání ve dřevě
Otáčky naprázdno
Max. krouticí moment
Upínání na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

3,6 V / Li-Ion 0,85 Ah
cca 45 min
5 mm / M8
5 mm
280 min-1
4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
E 6.3
162 g
65 404 435

Součást dodávky:
AS 37-Li HYBRO – napájecí kabel Micro USB 5pin, 110mm oboustranný bit PH1/PH2, blister

825
Kč
998 Kč s DPH

bez
DPH

Do posledního detailu
opracovaná celokovová
převodovka dokáže
absorbovat i velmi vysoká
zatížení manuálního použití.

Kvalitně osazená jednorychlostní
převodovka s maximem 280 otáček za
minutu dělá z AS 37-Li nejrychlejší
šroubovák v segmentu 3,6 V.

Nejnovější Li-Ion akumulátorový
článek je o 10 % lehčí a o 15 %
výkonnější než nejlepší
srovnatelný produkt na trhu.

ZDARMA

ZDARMA

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

ESR 500 + HYBRO

5
690 Kč
6 885 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 531

nebo

nebo

ASV 108-2 + HYBRO

3
090 Kč
3 739 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 526

EV 13 F-H3 + HYBRO

2 880 Kč
3 485 Kč s DPH

bez
DPH

EVP 13 E-2H3 + HYBRO

obj. č. setu 65 404 532

3
130 Kč
3 787 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 533

Vrtačka se zvlášť vysokými otáčkami

Univerzální příklepová vrtačka

EVP 13 E-2H3

EV 13 F-H3
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
   v oceli / v hliníku / ve dřevě
Otáčky naprázdno
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

650 W
13 / 16 / 25 mm
0–4 000 min-1
7,5 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
1,5 kg
65 404 532

$		pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$		do vysokých otáček uspořádaná, kompaktní a krátká převodovka pro efektivní odvrtávání
otvorů v houževnatých materiálech
$		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
$		rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje

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

650 W
13 / 16 / 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
65 404 533

$		pro stavebně-montážní práce a údržbu
$		mnohostranné 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

Kompaktní půlpalcový rázový utahovák

Kompaktní vrtací šroubovák 10,8 V

ESR 500

ASV 108-2

Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Údery při zatížení
Max. dotahovací moment
Upínání
Rozsah použití
Upínání na vřetenu
Délka síťového kabelu
Hmotnost
Objednací číslo

480 W
0–2 600 min-1
0–3 000 min-1
570 Nm
1/2“
M10–M22
západkový čep
4,0 m
1,52 kg
65 404 531

$		nejvýkonnější kompaktní utahovák na trhu
$		pro průmyslovou a stavební výrobu, automobilový průmysl, dílenská prostředí, opravárenské
a údržbářské provozy, provozní techniku
$		jednoduchá aplikace bez nutnosti větší přítlačné síly a absorpce reakčních momentů
$		účinný rázový mechanizmus pro povolování a utahování vysokopevnostních metrických
šroubových spojů a kotvení a montování stavebních dílců
$		přechodový adaptér pro použití šroubovacích bitů a vrtáků s upínáním E6.3
$		ergonomicky propracovaná rukojeť softgrip zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem
$		gumová krytka softgrip chrání materiál před mechanickým poškozením
$		beznástrojová opasková spona pro výškové práce a jednodušší montáže

Technická data
Napájecí napětí
Kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Otáčky naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

10,8 V
2,0 Ah
~25 min
0–350 min-1 / 0–1 350 min-1
10 mm / 25 mm
35 Nm
0,8–10 mm
3/8"-24 UNF
1,1 kg
65 404 526

$ pro průmyslovou a stavební výrobu, montáže a údržbu
$ lehký a šetrný pro citlivé úkoly, nabitý energií pro náročné projekty
$ nový silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují
jeho životnost
$ několikanásobně uložené vřeteno zvyšuje stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$ dvourychlostní převodovka pro nastavení optimálního rozsahu pracovních otáček
$ 18stupňové nastavení utahovacího momentu usnadňuje utahování a zvyšuje produktivitu práce
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost.
$ nové výkonnější Li-Ion články s kapacitou 2,0 Ah prodlužují provozní dobu akumulátoru
$ automatický světelný ukazatel stavu baterie snižuje pracovní prostoje na minimum
$ integrované LED světlo pro přisvícení pracovního prostoru
$ ergonomicky propracovaná rukojeť softgrip zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem

Součásti dodávky:

Součásti dodávky:

Součásti dodávky:

Součásti dodávky:

rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo,
kartonová krabice

zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení
dříku ve vřetenu, kartonová krabice

přechodový adaptér AD-ASR 14, opasková spona, systainer SYS-TL 1

rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 108-2,0, nabíječka AN 108, přepravní kufr

Hybridní propojení akumulátorového a ručního pohonu
posouvá šroubovák AS 37-Li do zcela nové výkonnostní
dimenze. Žádný jiný kapesní akumulátorový šroubovák
není tak pohotový a efektivní při povolování a utahování
šroubů, matic (≤ M10) a vrutů (≤ 5mm).

Kvalitně osazená jednorychlostní převodovka
s maximem 280 otáček za minutu dělá z AS 37-Li
nejrychlejší šroubovák v segmentu 3,6 V.

SUPER LOCK
SYSTEM

Vnitřní mechanizmus EASY RELEASE pohotově
reaguje na jakoukoliv změnu a činí výměnu bitu
ještě snazší a bezpečnější. Okamžitě po odjištění
ovládacího kroužku vypuzuje vnitřní magnet
šroubovací bit do mezipolohy, z níž nemůže vypadnout a lze
velice snadno vyjmout a nahradit.
Automatický zámek AUTO LOCK mechanicky
uzamyká jakýkoliv bit se šestihrannou stopkou
C6,3 a E6,3, čímž zabraňuje jeho vytažení i během
té nejnáročnější operace a pomáhá udržovat
vysoké pracovní tempo kontinuálního šroubování.

bit je opatřený zápichem a barevným identifikačním proužkem
pro osazení příslušného sekundárního magnetického držáku
SUPER LOCK.

Nosná část držáku je vyrobena z kvalitní kalené
oceli. Jeho ULTRA SLIM štíhlé tělo je dokonale
vyvážené a má obrovský pracovní dosah.
Ovládací kroužek EASY RELEASE navazuje na
štíhlé tělo, díky čemuž působí držák homogenně a má velice
nízkou házivost.

Speciálně zakalený povrch a jádro z vysoce
kvalitní nástrojové oceli S2 STEEL s tvrdostí
58-60 HRC zaručují šroubovacím bitům NAREX
SUPER LOCK skvělé vlastnosti, jako jsou vysoká
odolnost proti opotřebění, houževnatost v okamžiku strmého
nárůstu tvrdého krouticího momentu a dlouhá životnost.

Nejnovější řada univerzálních šroubovacích bitů
NAREX SUPER LOCK je navržena pro ruční
i strojní provoz ve všech známých konvenčních
rozhraních, včetně napojení na jedinečný systém
SUPER LOCK, podporující HAND FREE SCREWING. Každý

Finální pochromování CR PLATING šroubovacích
bitů NAREX SUPER LOC propůjčuje jejich
povrchu jedinečnou stálost a odolnost proti
korozím, vznikajícím např. po přímém kontaktu
s vodou, ze vzdušné vlhkosti a lidským potem.

Sady bitů SUPER LOCK

Typ

35-Bit Box
SUPER
LOCK

52-Bit Box
SUPER
LOCK

65-Bit Box
SUPER
LOCK

Držáky bitů SUPER LOCK

Typ

Sekundární magnetický držák SUPER LOCK
zajišťuje vždy 100% dosednutí šroubovacího bitu
do drážek příslušného spojovacího materiálu,
čímž zajišťuje optimální přenos točivého
momentu, snižuje namáhání bitu a prodlužuje jeho životnost.
Díky důmyslnému bočnímu zámku s měkkým pantem lze
magnetický držák SUPER LOCK vždy pohotově přeinstalovat.
Silný neodymový průmyslový magnet ND MAGNETIC udrží
až 30× těžší spojovací materiál, než je jeho vlastní hmotnost.

Počet kusů
v balení

Obsah sady

35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů
SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER
LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 4× PH2, PH3, PZ1, 4× PZ2,
PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40; 25mm adaptér na čtyřhran ¼“;
SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER
LOCK BLACK)

52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů
SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER
LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1, 6× PH2, 3× PH3,
3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5,
H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25, T27, 3× T30,
2× T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE,
SUPER LOCK BLACK)

65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáků bitů
SLIM, SLIM-QUICK a magnetických nástavců
SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 2× PH1, 3× PH2, PH3,
2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, F6, H2, H2.5, 2× H3, 2× H4,
2× H5, 2× H6, 6× T10, 4× T15, 8× T20, 4× T25, T27,
4× T30, 2× T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27,
TX30, TX40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK
BLUE, SUPER LOCK BLACK)

•

•

•

35dílná
sada

•

•

•

•

•

•

52dílná
sada

65dílná
sada

Počet kusů
v balení

60

•

•

•

SLIM-QUICK

65

•

•

•

•

•

Vysvětlivky zkratek: PZ = Pozidriv, PH = Phillips, T = Torx, TX = Torx Tamper, H = Hex (Inbus), F = Flat
* balení (trhací blister) je navrženo i pro kusový prodej; cena 1 ks = 42 Kč bez DPH
** balení (trhací blister) je navrženo i pro kusový prodej; cena 1 ks = 132 Kč bez DPH

65 404 440

Cena balení
bez DPH

495 Kč

Cena balení
vč. DPH

Magnetické držáky
SUPER LOCK

599 Kč

Magnetické držáky
SUPER LOCK

l. mm

SLIM

Obj. číslo

Nejnovější upínací systém NAREX SUPER LOCK překvapí kutila, nadchne profesionála,
zazáří v průmyslu. Nové inovativní a patentované řešení sekundárního magnetického držáku
SUPER LOCK přináší revoluci do oblasti montáží a spojování a je nepostradatelné všude tam,
kde o úspěchu rozhodují uspořený čas a investice a kde je zapotřebí doslova každé volné ruky.

65 404 442

65 404 444

Obj. číslo

619 Kč

784 Kč

Cena balení
bez DPH

749 Kč

949 Kč

Cena balení
vč. DPH

•

•

•

•

10*

65 404 491

412 Kč

499 Kč

•

•

•

•

5**

65 404 489

657 Kč

795 Kč

Typ
SUPER LOCK –
ORANGE

•

SUPER LOCK –
BLUE

•

SUPER LOCK –
BLACK

•

Typ

•

•
•

•

•
•

•

•

•

l. mm

PH1-25 ORANGE

25

PH2-25 BLUE

25

PH3-25 BLUE

25

PZ1-25 ORANGE

25

PZ2-25 BLUE

25

PZ3-25 BLUE

25

T10-25 ORANGE

25

T15-25 ORANGE

25

T20-25 ORANGE

25

T25-25 BLUE

25

T30-25 BLUE

25

T40-25 BLACK

25

H4-25 ORANGE

25

H5-25 BLUE

25

H6-25 BLACK

25

F4-25 ORANGE

25

F5-25 BLUE

25

F6-25 BLUE

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* balení (trhací blister) je navrženo i pro kusový prodej; cena 1 ks = 21 Kč bez DPH
** balení (trhací blister) je navrženo i pro kusový prodej; cena 1 ks = 13 Kč bez DPH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet kusů
v balení

Obj. číslo

Cena balení
bez DPH

Cena balení
vč. DPH

10*

65 404 483

205 Kč

249 Kč

10*

65 404 485

205 Kč

249 Kč

10*

65 404 487

205 Kč

249 Kč

Počet kusů
v balení

Obj. číslo

Cena balení
bez DPH

Cena balení
vč. DPH

20**

65 404 447

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 449

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 451

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 453

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 455

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 457

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 459

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 461

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 463

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 465

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 467

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 469

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 471

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 473

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 475

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 477

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 479

246 Kč

298 Kč

20**

65 404 481

246 Kč

298 Kč

ZDARMA

ZDARMA

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

ASV 14-2A 2,0 Ah + HYBRO

5
480 Kč
6 631 Kč s DPH

nebo

bez
DPH

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

ASP 14-2A 2,0 Ah + HYBRO

6
070 Kč
7 345 Kč s DPH

obj. č. setu 65 404 527

bez
DPH

nebo

obj. č. setu 65 404 529

ASV 14-2A 3,0 Ah + HYBRO

ASP 18-2A 3,0 Ah + HYBRO

5
780 Kč
6 994 Kč s DPH

6
610 Kč
7 998 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 528

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 530

14,4 V vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

14,4 V vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

14,4 V příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

18 V příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

ASV 14-2A

ASV 14-2A

ASP 14-2A

ASP 18-2A

Technická data
Napětí / kapacita akumul.
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
   v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

Technická data
Napětí / kapacita akumul.
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
   v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

14,4 V / 2,0 Ah
~30 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
65 404 527

14,4 V / 3,0 Ah
~45 min
13 / 35 mm
0–460 min-1 / 0–1 600 min-1
54 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg
65 404 528

$		vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$		nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
$		hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$		dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru prováděné práce
$		21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje kontinuitu práce
$		elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$		nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$		ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem
$		integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Součásti dodávky:
rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 14 LI, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

Jedinečný axiální design vycházející z tvaru
konvenčního ručního šroubováku zaručuje
v kombinaci se skvělou ergonomií madla
plnohodnotné použití i na složitých a hůře
přístupných místech.

Součásti dodávky:
rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 14 LP, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

Technická data
Napětí / kapacita akumul.
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
   v oceli / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Údery naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

14,4 V / 2,0 Ah
~ 30 min
13 / 35 / 13 mm
0–460 min-1 / 0–1 600 min-1
0– 6 900 min-1 / 0–24 000 min-1
54 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg
65 404 529

Technická data
Napětí / kapacita akumul.
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
   v oceli / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Údery naprázdno
   1. rychlost / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

18,8 V / 3,0 Ah
~45 min
13 / 40 / 13 mm
0–460 min-1 / 0–1 600 min-1
0–6 900 min-1 / 0–24 000 min-1
60 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
2,0 kg
65 404 530

$		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
$		hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$		mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové převodovce
$		21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje kontinuitu práce
$		elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$		nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$		ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem
$		integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
Součásti dodávky:
rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 14 LI, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

Nejnovější Li-Ion akumulátorový článek je o 10 %
lehčí a o 15 % výkonnější než nejlepší srovnatelný
produkt na trhu.

Součást dodávky:
rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 18 LP, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

ZDARMA

ZDARMA

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

Hybridní šroubovák v hodnotě 998 Kč vč. DPH

nebo

nebo
EGM 10-E3 + HYBRO

4
210 Kč
5 094 Kč s DPH

EBU 125-6 + HYBRO

1
690 Kč
2 045 Kč s DPH

bez
DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 534

obj. č. setu 65 404 535

EBU 125-14 C + HYBRO

VYS 25-21 + HYBRO

4
130 Kč
4 997 Kč s DPH

5
900 Kč
7 139 Kč s DPH

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 536

bez
DPH

obj. č. setu 65 404 537

Lehká a obratná úhlová bruska

Kompaktní a výkoná úhlová bruska

Kompaktní jednorychlostní míchadlo

Kompaktní a výkonný vysavač pro montáže

EBU 125-6

EBU 125-14 C

EGM 10-E3

VYS 25-21

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotouče
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

680 W
125 mm
11 000 min-1
M14
1,7 kg
65 404 535

$ štíhlá motorová skříň s obvodem pouhých 180 mm pro perfektní ovládání a snadnou
manipulaci
$ speciálně navržené přídavné vzduchové filtry zesilují ochranu proti průniku a hromadění
nečistot v motorovém prostoru
$ ochrana proti opětovnému zapnutí stroje při přerušení dodávky elektrického proudu
$ spínač s aretací stálého chodu
$ aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu nástrojů

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotouče
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

1 400 W
125 mm
11 000 min-1
M14
2,3 kg
65 404 536

$ patentové řešení převodové skříně z hliníkové slitiny se speciálně navrženými
a vzduchovodnou vložkou zvyšuje průtok chladícího vzduchu strojem
$ prodloužená životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru a chráněnému
vinutí na statorovém svazku, navíc doplněná o silikonový kryt konektorů
$ multifunkční digitální elektronika
- omezení rozběhového proudu
- tepelná ochrana
- proudová ochrana
- ochrana proti opětovnému zapnutí
- konstantní elektronika

Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Otáčky při zatížení
Doporučený max. ø metly
Vnitřní závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

950 W
250–720 min-1
140–400 min-1
120 mm
M14 mm
4,3 kg
65 404 534

$		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 déletrvající práci je dána promyšlenou konstrukcí
přídavného držadla, malými rozměry a nízkou hmotností míchadla

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

1 500 W
3 700 l/min
23 500 Pa
25 l
2 400 W
7,5 kg
65 404 537

$		suché i mokré vysávání
$		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
$		vestavěná zásuvka a spínací automatika s náběhovým a doběhovým zpožděním
$		kompaktní konstrukce s pojezdovými kolečky pro snadnou manipulaci
$		stroj pro zvýšenou zátěž při průmyslovém použití
Součásti dodávky:

Součásti dodávky:

Součást dodávky:

Součást dodávky:

Přídavné držadlo, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt na broušení,
kartonová krabice.

Přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt na broušení, klíč
na ochranný kryt, kartonová krabice.

metla HS2 120×600 M14, přídavné držadlo, inbus klíč 6, stranový klíč 22, kartonová krabice

Elektronicky monitorovaná vestavěná
rychlonabíječka nabízí v segmentu 3,6 V nejkratší
nabíjecí čas a nejmenší časové prostoje. Nabíječka
je vybavena barevnou signalizační diodou.

Díky nabíjecímu portu Micro USB je možné
stroj nabíjet prakticky kdekoliv a kdykoliv:
přímo ze sítě, z PC, laptopu, power banky
nebo v autě.

$ 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
$1
 × filtrační sáček
$1
 × odpadkový sáček
$1
 × PET filtr. patrona pro suché a mokré vysávání
$ k artonová krabice

HAND FREE
SCREWING
sets

říte
Ušet Kč
299

říte
Ušet Kč
399

AS 37-Li + 36-Bit Box SL

AS 37-Li + 52-Bit Box SL

AS 37-Li + 65-Bit Box SL

35dílná sada bitů SUPER LOCK

52dílná sada bitů SUPER LOCK

65dílná sada bitů SUPER LOCK

Obsahuje: držák bitů SLIM-QUICK a magnetických
nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 4× PH2,
PH3, PZ1, 4× PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6,
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 25mm adaptér na
čtyřhran ¼“; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK
BLUE, SUPER LOCK BLACK)

Obsahuje: držák bitů SLIM-QUICK a magnetických
nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1,
6× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5,
F6, H3, H4, H5, H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25,
T27, 3× T30, 2× T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER
LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)

Obj. č. setu: 65 404 552

Cena setu
bez DPH
Cena setu s DPH

1 1551 398KčKč

Obj. č. setu: 65 404 553

Cena setu
bez DPH
Cena setu s DPH

1 1971 448KčKč

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

Centrální servis:
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37 Česká Lípa

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.

Tel.:

Tel.:

481 645 465

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 %
jsou orientační. Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.

E-mail:

servis@narex.cz

Fax:
E-mail:

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

Obsahuje: držáky bitů SLIM, SLIM-QUICK
a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm:
2× PH1, 3× PH2, PH3, 2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, F6,
H2, H2.5, 2× H3, 2× H4, 2× H5, 2× H6, 6× T10, 4× T15,
8× T20, 4× T25, T27, 4× T30, 2× T40, TX10, TX15,
TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SUPER LOCK ORANGE,
SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)

Akční nabídka je platná od 1. 2. do 30. 4. 2018
nebo do vyprodání zásob.

Obj. č. setu: 65 404 554

Cena setu
bez DPH
Cena setu s DPH

1 2791 548KčKč

Obj. č. CZ 65 900 713

říte
Ušet Kč
199

