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DLACZEGO METABO ...

BEZ KOMPROMISÓW
Metabo to marka profesjonalistów.
Tworzymy i testujemy nasze elektronarzêdzia wspólnie z Wami - naszymi Ekspertami.
Trzymamy rêkê na pulsie i szybko reagujemy na zmieniaj¹ce siê potrzeby rynku.
Koncentrujemy siê na tym, co rzeczywiœcie czyni Wasz¹ pracê na budowach,
w warsztatach i halach produkcyjnych wydajniejsz¹, ³atwiejsz¹ i bezpieczniejsz¹.

Od ponad 85 lat gromadzimy doœwiadczenie i pracujemy z niemieck¹ rzetelnoœci¹,
precyzj¹ i innowacyjnoœci¹.
Poczàwszy od pierwszej na úwiecie seryjnie produkowanej wiertarki udarowej, a na nowoczesnych
szlifierkach kàtowych koñczàc, stale tworzymy produkty, które zdobywajà serca i uznanie uýytkowników.

Aby tak pozostaùo w przysz³oœci, oferujemy nowoúci, które przekonujà innowacyjnymi rozwiàzaniami.

Metabo. Work. Don’t play.
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GWARANCJA I SERWIS

METABO: ONE DAY SERVICE
1) Program METABO: ONE DAY SERVICE to zapewnienie ze strony Metabo,
     ¿e od momentu przyjazdu do momentu wyjazdu elektronarzêdzia z Serwisu Metabo
     up³ywaj¹ maksymalnie 24 godziny.
     Tym samym ca³y proces naprawy (od dostarczenia elektronarzêdzia przez u¿ytkownika
     do Punktu sprzeda¿y do chwili odbioru naprawionego narzêdzia) wynosi 3-4 dni.
     Wdro¿yliœmy ten program, bo rozumiemy, ¿e szybki i fachowy serwis to jedno z podstawowych
     oczekiwañ naszych Klientów.
2) Naprawa pierwszego przeci¹¿enia nawet z winy Klienta jest bezp³atna.

W przypadku stwierdzenia pierwszego przeci¹¿enia elektronarzêdzia z winy Klienta
koszty zwi¹zane z napraw¹, tj. koszty robocizny i czêœci zamiennych zostan¹ pokryte
w 100% przez Metabo. Wyj¹tek bêd¹ stanowi³y sytuacje ekstremalne.

3 LATA GWARANCJI XXL
Mo¿ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na elektronarzêdzia, maszyny do obróbki drewna,
hydrofory i pompy Metabo do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji online: www.metabo.com/xxl3-LETNIA

GWARANCJA

XLX

3 LATA GWARANCJI NA AKUMULATOR
Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej gwarancji 
na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania!GWARANCJI

NA AKUMULATOR

3lata

Program ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH
Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH  

wymianê zu¿ytych lub ych 
ych ; ;

bezp³atn¹   
Aby uruchomiæ program, wystarczy zarejestrowaæ 3-letni¹ gwarancjê XXL.

zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu
  uszkodzon czæúci

eksploatacyjn m.in. szczotki i kable bezpùatnà robociznæ
konserwacjæ i transport

Program dotyczy narzêdzi akumulatorowych Li-Ion oraz m³otków i m³otów

 
PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:

BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI. 

FULL SERVICE

rok

GWARANCJI
NA SPRÊ¯ARKI

2lata
2 LATA GWARANCJI NA SPÊ¯ARKI
Nie jest wymagana rejestracja



DLACZEGO METABO ...

| 5

Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y
dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom.
Pokrycie uzwojeñ ¿ywic¹ epoksydow¹,
12-warstwowa izolacja uzwojeñ
i koszyczek chroni¹cy uzwojenia
przed agresywnym py³em szlifierskim
to tylko niektóre z naszych rozwi¹zañ

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem - sta³a
kontrola pr¹du, napiêcia i temperatury
podczas pracy elektronarzêdzia zapewnia
jego wy³¹czenie w przypadku wyst¹pienia
przeci¹¿enia

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne
dostosowanie prêdkoœci obrotowej
do wykonywanej pracy

Technologia Metabo Impuls
- do bezproblemowego wykrêcania
zapieczonych œrub lub wkrêtów
o uszkodzonych ³bach

System Metabo Precision Stop - po³¹czenie
sprzêg³a mechanicznego z elektrycznym
zapewnia niezwykle precyzyjn¹ regulacjê
momentu dokrêcania oraz wyd³u¿a czas
pracy na jednym akumulatorze

System Metabo Quick umo¿liwia wymianê
osprzêtu w ci¹gu kilku sekund bez u¿ycia
dodatkowych narzêdzi

Rêkojeœæ wyposa¿ona w system
VibraTech (MVT) gwarantuje u¿ytkownikowi
maszyny lepszy komfort pracy poprzez
znaczne obni¿enie wibracji.
Pozwala na d³u¿sz¹ i efektywniejsz¹ pracê
bez zmêczenia

System Autobalance to innowacyjne
rozwi¹zanie zapewniaj¹ce obni¿enie wibracji
zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie
obni¿a zu¿ycie tarcz tn¹cych (do 50%)
i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie
wyd³u¿a mo¿liwoœæ bezpiecznej
i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745)

Hamulec zatrzymuj¹cy tarczê w czasie
poni¿ej 3 sekund zwiêksza bezpieczeñstwo
u¿ytkownika, umo¿liwia szybsz¹ wymianê
tarczy i szybsze od³o¿enie maszyny
po szlifowaniu lub ciêciu

System LongLife zapewnia d³u¿sz¹ pracê
urz¹dzenia na jednym komplecie szczotek
wêglowych

System SCS - ”p³etwa rekina”
mocowana w stopie prowadz¹cej
dodatkowo stabilizuje maszynê
przy ciêciach prostych

System zatrzymuj¹cy ostrza
w ci¹gu 0,05 sekundy

Funkcja automatycznego oczyszczania
filtrów w czasie pracy urz¹dzenia

Niezwykle efektywny 2-punktowy
system odsysania wiórów

Wydajny, bezszczotkowy silnik indukcyjny

Elektronika VC (Vario Constamatic)
umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów
wrzeciona od wartoœci najmniejszych
do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu
obroty spadaj¹

Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)
umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów
i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym
poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia.
Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawio-
nych niskich obrotach nie spadaj¹
i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

.
AUTOMATIC

Mechaniczne sprzêg³o S-automatic
zabezpiecza uýytkownika przed urazem,
a maszynæ przed uszkodzeniem w przypadku
wystàpienia wstecznego momentu obrotowego,
np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne
sprzægùo S-automatic to rozwiàzanie 
stosowane w duýych szlifierkach kàtowych

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
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SPIS TREŒCI

NARZÊDZIA AKUMULATOROWE

Wiertarko-wkrêtarki - klasa 10,8 V
Zakrêtak udarowy - klasa 10,8 V
Zestawy mobilne - klasa 10,8 V
Zestawy Combo - klasa 10,8 V
Wyrzynarka z brzeszczotem
szablastym 10,8 V
Pistolet do nak³adania klejów i past
Wiertarko-wkrætarki klasa L

 LT
 LTX

a
Wiertarko-wkrætarki z udarem klasa LT

a  klasa LTX
Zakrêtak i klucz udarowy
M³otowiertarki udarowe

Zestawy Combo - klasa 18 V

Lampy

Wiertarko-wkretarki klasa
Wiertarko-wkretarki klasa
Wiertarko-wkretark  z udarem klasa L

Wiertarko-wkretark  z udarem

Szlifierki k¹towe
Szlifierki proste
Szlifierka do spoin pachwinowych
Szlifierki taœmowe
Satyniarka
Wyrzynarki
Wyrzynarka z brzeszczotem
szablastym 18 V
Reczna pilarka tarczowa

Elektromagnet. zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy

8 | 48

10 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15

16 | 16
17 | 18
19 | 20
21 | 22
23 | 23
24 | 24
25 | 25
26 | 26
27 | 27
28 | 29
30 | 30
31 | 31
32 | 33
34 | 34
35 | 36
37 | 37

38 | 38
39 | 43
44 | 44
45 | 45

M£OTY SDS-max
M£OTY I M£OTOWIERTARKI SDS-plus

Multimùotki
Mùotowiertarka
Kombimùotki
Mùoty SDS-max

49 | 58

50 | 50
51 | 51
52 | 53
54 | 56

WIERTARKI

Wiertarki udarowe
Wiertarki
Wiertarka dwubiegowa
Wiertarka kàtowa
Wiertarka trzybiegowa

Elektromagnet. zespoùy frez.-wiercàce
Mieszarka

Stopa elektromagnetyczna

59 | 83

60 | 66
67 | 70
71 | 71
71 | 71
78 | 78
78

 | 79
83 | 83

 | 78
79

POLERKI

Polerka k¹towa
Polerka do renowacji drewna
Polerka do szlifowania na mokro

96 | 100

97 | 97
98 | 98
99 | 99

POZOSTA£E SZLIFIERKI

Szlifierka taúmowa
Szlifierki oscylacyjne typu Delta
Szlifierki mimoúrodowe
Szlifierki oscylacyjne

124 | 136

125 | 125
126 | 126
128 | 130
133 | 135

SZLIFIERKI

Szlifierki k¹towe
Przecinarka do metali
Szlifierki proste
Szlifierko-ostrza³ki sto³owe

101 | 123

102 | 114
116 | 116
117 | 117
119 | 122

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI
NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

Niskoobrotowa szlifierka k¹towa
Precyzyjna szlifierka taœmowa
Szlifierka do spoin pachwinowych
Szlifierki do obróbki rur
Satyniarka

89 | 95

90 | 90
91 | 91
92 | 92
93 | 94
95 | 95

WKRÊTARKI

Wkrætarki

84 | 88

85 | 87

FREZARKI I STRUG

Frezarka do lakieru
Napæd do frezowania i szlifowania
Frezarki górnowrzecionowe
Strug

137 | 143

138 | 138
139 | 139
140 | 140
143 | 143
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MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Pilarki do ciêcia k¹towego i ukoœnego:
- klasa L
- klasa LT
- klasa LTX
Pilarki uniwersalne
Pilarka podsto³owa
Precyzyjne pilarki tarczowe
Pilarki gospodarcze
Pilarki budowlane
Gruboœciówka
Gruboœciówko-strugarki
Pilarki taœmowe
Odci¹gi wiórów

171 | 205

 
174 | 174
175 | 175
176 | 179
182 | 182
185 | 185
188 | 190
193 | 193
194 | 195
197 | 197
198 | 198
200 | 202
204 | 204

PI£Y TARCZOWE
I BRZESZCZOTY TAŒMOWE

Pi³y tarczowe
Brzeszczoty taœmowe

206 | 210

206 | 209
210 | 210

WYRZYNARKI I PILARKI

Wyrzynarki
Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym
Ræczne pilarki tarczowe

144 | 153

145 | 147
148 | 148
150 | 152

MASZYNY SPECJALISTYCZNE

Bruzdownice
No¿yce do krzywizn, no¿yce skokowe
Dmuchawy gor¹cego powietrza
Pistolet do klejenia
Zszywacze
Odkurzacze przemys³owe uniwersalne
Odkurzacze specjalistyczne

154 | 168

155 | 155
156 | 156
157 | 157
158 | 158
159 | 159
160 | 161
162 | 163

NO¯YCE DO ¯YWOP£OTU

Akumulatorowe no¿yce do ¿ywop³otu
Noýyce do ¿ywop³otu

169 | 170

169 | 169
170 | 170

Now¹ 
przenoœn¹

sto³ow¹ pilarkê  
tarczow¹

znajdziecie Pañstwo
na stronie 188
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NARZÊDZIA AKUMULATOROWE



AKUMULACJA MOCY

Najnowoczeœniejsza technologia akumulatorowa, , wydajnoœæ
obrotowego  o jedne z wielu

ñ stosowanych w urz¹dzeniach akumulatorowych, dziêki którym 
za owa³o sobie  profesjonalnych elektro .

 w ka¿dej sytuacji

Metabo. Work. Don’t play.

 trwaùoúã  i niezawodnoúã,
precyzyjna regulacja momentu  czy technologia impulsowa - t
rozwiàza Metabo

gwarant pozycjæ lidera wúród dostawców narzædzi

Na Metabo moýna polegaã .
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NARZÊDZIA AKUMULATOROWE



GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V
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CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zacienionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Maksymalny moment obrotowy

- przy wkrêcaniu miêkkim

- przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiert.

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

³adowarka LC 40

uchwyt wiertarski

uchwyt do koñcówki wkrêtakowej

torbie z tworzywa szt.

Nr katalogowy w walizce PVC

akumulator Li-Power MaX 10,8 V 

Nr katalogowy w 

2 x 

•

•

•

600 091 500

1,5 Ah

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa
PowerMaxx BS

 2 x 1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

0,9 kg

10,8 V

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS Basic

 1 x 1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

0,9 kg

10,8 V

1 x 

•

•

600 090 500

1,5 Ah

•

Wyposa¿enie standardowe PowerMaxx BS BasicPowerMaxx BS

 1 x 1,5 Ah + 1 x 3,0 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

0,9 kg

10,8 V

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS Basic

1 x 

•

•

•

600 091 550

1,5 Ah + 1 x 3,0 Ah

PowerMaxx BS Basic

PowerMaxxBS (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 090 850)
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WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Maksymalny moment obrotowy

- przy wkrêcaniu miêkkim

- przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiert.

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator  1 x 4,0 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0-350 / 0-1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

10,8 V

1,0 kg

³adowarka LC 40

uchwyt wiertarski

uchwyt do koñcówki wkrêtakowej

zestaw bitów

przystawka k¹towa

Nr katalogowy w walizce PVC

akumulator Li-Power MaX 10,8 V 

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

2 x 1,5 Ah

•

•

•

•

•

600 092 500

600 092 700

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zacienionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU
   NA PRZYCZYNÊ USTERKI

PowerMaxx BS Pro
i PowerMaxx BS 12 Pro

standardowo z przystawk¹ k¹tow¹

+

Wyposa¿enie standardowe PowerMaxx BS Pro

2 x 4,0 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0-350 / 0-1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

1,0 kg

10,8 V

1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0-350 / 0-1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

0,9 kg

10,8 V

2 x  2 x 4,0 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0-350 / 0-1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

10,8 V

1,0 kg

2 x 4,0 Ah

•

•

•

•

•

600 092 510

PowerMaxx BS Pro

2 x 4,0 Ah

•

•

•

•

•

600 092 750

PowerMaxx BS 12 Pro

1 x 4,0 Ah

•

•

•

•

•

600 092 710

PowerMaxx BS 12 Pro

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS 12 Pro 

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS Pro 

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS Pro 

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

PowerMaxx BS 12 Pro 



GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

AKUMULATOROWY ZAKRÊTAK UDAROWY - klasa 10,8 V

12 |

CHARAKTERYSTYKA
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection)
   monitoruje i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo
   przed przegrzaniem, co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Prêdkoœæ obrotowa

Moment obrotowy

Czêstotliwoœæ udaru

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (z akumulatorem)

³adowarka LC 40

akumulator Li-Power MaX 10,8 V 

Nr katalogowy w walizce PVC

2 x 

•

600 093 500

1,5 Ah

 2 x 1,5 Ah

10,8 V

0 - 2.300 /min

105 Nm

3.000 /min

szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

1,0 kg

Akumulatorowy zakrêtak udarowy
PowerImpact SSD

Wyposa¿enie standardowe PowerImpact SSD

PowerImpact SSD
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 093 850)



ZESTAWY MOBILNE - klasa 10,8 V
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zacienionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Maksymalny moment obrotowy

- przy wkrêcaniu miêkkim

- przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiert.

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

³adowarka LC 40

PowerMaxx BS

PowerMaxx LED (carcass)

45 szt. osprzêtu

przystawka k¹towa

Nr katalogowy w walizce PVC

akumulator Li-Power MaX 10,8 V 2 x 

•

•

•

600 091 880

1,5 Ah

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa PowerMaxx

BS Mobile Workshop

 1 x 1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

10,8 V

1,0 kg

1 x 

•

600 090 880

1,5 Ah

•

•

Wyposa¿enie standardowe BS Basic Mobile WorkshopBS Basic Workshop

2 x 

•

•

•

600 092 880

1,5 Ah

•

•

BS Mobile Workshop

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa PowerMaxx
BS Basic Mobile Workshop

 2 x 1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

10,8 V

1,0 kg

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa PowerMaxx

BS Mobile Workshop

 2 x 1,5 Ah

14 Nm

28 Nm

10 mm

22 mm

0 - 350 / 0 - 1.300 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

10,8 V

1,0 kg

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ



ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V 

14 |

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

NOWOŒÆ

2 akumulatory Li-Power MaX 10,8 V / 1,5 Ah

³adowarka LC 40

PowerMaxx BS (carcass)

PowerImpact SSD (carcass)

uchwyt narzêdziowy

przystawka k¹towa

Walizka MetaLoc

Nr kat.: 685 027 000

Combo Set 2.1*

NOWOŒÆ

1 akumulator Li-Power MaX 10,8 V / 1,5 Ah

1 

³adowarka LC 40

PowerMaxx BS (carcass)

PowerMaxx ASE (carcass)

uchwyt narzêdziowy

przystawka k¹towa

Walizka MetaLoc III

akumulator Li-Power MaX 10,8 V / 4,0 Ah

PowerLED 12 (carcass)

Nr kat.: 685 028 000

Combo Set 3.1*

* 
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NOWOŒÆ

2 akumulatory Li-Power MaX 10,8 V / 1,5 Ah

1 

³adowarka LC 40

PowerMaxx BS (carcass)

PowerImpact SSD (carcass)

uchwyt narzêdziowy

przystawka k¹towa

Walizka MetaLoc III

akumulator Li-Power MaX 10,8 V / 4,0 Ah

PowerMaxx ASE (carcass)

PowerLED 12 (carcass)

Nr kat.: 685 029 000

Combo Set 4.1*



4.04.0CHARAKTERYSTYKA

• Do ciêæ w drewnie, tworzywach sztucznych, rurach, kszta³townikach metalowych
•  Ergonomiczny kszta³t rêkojeœci umo¿liwiaj¹cy optymalne przenoszenie si³y
•  Mo¿liwoœæ obracania brzeszczotu o 180°

•  System szybkiej wymiany brzeszczotu Metabo Quick
•  Osiowo przestawny ogranicznik do regulacji d³ugoœci ciêcia
•  Szeroki asortyment brzeszczotów umo¿liwia uniwersalne stosowanie

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje i chroni ka¿de
   pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zacienionych miejscach
•  Mo¿liwoœæ stosowania brzeszczotów typu ”T” oraz brzeszczotów do wyrzynarek szablastych
•  

 (szczegó³y na str. 4)

  

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka LC 40

2 brzeszczoty

akumulator Li-Ion 10,8 V

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

Czêstotliw œæ skoków na biegu ja³owym

Skok brzeszczotu

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

o

Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym
PowerMaxx ASE

 kg

10,8 V

1 x 4,0 Ah

0 - 3.100 /min

13 mm

1,4

PowerMaxx ASE

1 x 4,0 Ah

•

•

602 264 710

NOWOŒÆ

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM 10,8 V

NOWOŒÆ

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

PowerMaxx ASE (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 264 850)

PowerMaxx ASE

2 x 1,5 Ah

•

•

602 264 500

602 264 700

PowerMaxx ASE

2 x 4,0 Ah

•

•

602 264 750

10,8 V

2 x 4,0 Ah

0 - 3.100 /min

13 mm

1,4 kg

10,8 V

2 x 1,5 Ah

0 - 3.100 /min

13 mm

1,2 kg

| 15



4.04.0
CHARAKTERYSTYKA
• Wiêksze ciœnienie wyciskania do sprawnej obróbki
  wszystkich, równie¿ szczególnie gêstych materia³ów
• Bezstopniowa regulacja prêdkoœci wyciskania
• Bez kapania - automatyczne cofanie zêbatek 
• Metalowa przek³adnia - wiêksza ¿ywotnoœæ
• System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
• Mechanizm zwalniaj¹cy nacisk na t³ok po zakoñczeniu pracy
• Gumowana rêkojeœæ
•  

 (szczegó³y na str. 4) 

 

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka LC 40

Nr katalogowy

akumulator Li-Ion 10,8 V

Si³a parcia

Prêdkoœæ posuwu na biegu ja³owym

Rozmiar uchwytu

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Akumulatorowy pistolet do nak³adania klejów i past
PowerMaxx KP

1 x 4,0 Ah

4,4 N

3 - 10 mm/s

600 ml

2,5 kg

10,8 V

PowerMaxx KP

1 x 1,5 Ah

•

602 117 000

AKUMULATOROWY PISTOLET DO NAK£ADANIA KLEJÓW I PAST

NOWOŒÆ

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

PowerMaxx KP (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 117 850)

PowerMaxx KP 400

1 x 4,0 Ah

•

602 117 610

PowerMaxx KP 600

1 x 4,0 Ah

•

602 117 600

1 x 4,0 Ah

4,4 N

3 - 10 mm/s

400 ml

2,5 kg

10,8 V

1 x 1,5 Ah

4,4 N

3 - 10 mm/s

600 ml

2,5 kg

10,8 V

16 |



CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  2-stopniowa przek³adnia planetarna

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka SC 60

Nr katalogowy w walizce PVC

akumulator Li-Ion 14,4 V

akumulator Li-Ion 18 V

BS 18 Li

•

602 116 550

2 x 1,5 Ah

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
BS 14.4 Li

1 x 1,5 Ah / 2 x 1,5 Ah

20 Nm

40 Nm

10 mm

25 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

1 - 13 mm

1,35 kg

14,4 V

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
BS 18 Li

2 x 1,5 Ah / 2 x 3,0 Ah

24 Nm

48 Nm

10 mm

25 mm

0 - 450 / 0 - 1.650 /min

1 - 13 mm

1,40 / 1,50 kg

18 V

BS 14.4 Li

1 x 1,5 Ah

•

602 105 500

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

BS 14.4 Li

2 x 1,5 Ah

•

602 105 510

BS 18 Li

•

602 116 600

2 x 3,0 Ah

| 17



CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  2-stopniowa przek³adnia planetarna

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka SC 30

65 szt. osprzêtu

Nr katalogowy w walizce PVC

akumulator Li-Ion 14,4 V

akumulator Li-Ion 18 V

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Mobilny warsztat
BS 14.4 Li

2 x 1,5 Ah

20 Nm

40 Nm

10 mm

25 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

1 - 13 mm

1,35 kg

14,4 V

Mobilny warsztat
BS 18 Li

2 x 1,5 Ah

24 Nm

48 Nm

10 mm

25 mm

0 - 450 / 0 - 1.650 /min

1 - 13 mm

1,40 / 1,50 kg

18 V

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

18 |

WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

Mobilny warsztat BS 14.4 Li

2 x 1,5 Ah

•

602 105 880

•

Mobilny warsztat BS 18 Li

•

602 116 870

2 x 1,5 Ah

•

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ



4.04.0
CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora

•  2-stopniowa przek³adnia planetarna
•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  4-szczotkowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah

walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w 

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 14.4 LT Compact

2 x 1,5 Ah

27 Nm

50 Nm

13 mm

35 mm

0 - 400 / 0 - 1.450 /min

1,5 - 13 mm

1,5 kg

14,4 V

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 14.4 LT

2  Nm

0 Nm

1  mm

3  mm

0 - 4 0 / 0 - 1.450 /min

1,5 - 13 mm

1,7 kg

1  V4,4

2 x 4,0 Ah

7

5

3

5

0

BS 14.4 LT Compact

•

602 100 550

•

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 14.4 LT Quick

2  Nm

5  Nm

1  mm

3  mm

0 - 400 / 0 - 1.4 0 /min

1,5 - 13 mm

1,  kg

14,4 V

2 x 4,0 Ah

7

0

3

5

  5

8

DODATKOWE ZALETY BS 14.4 LT Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund  
  

BS 14.4 LT Quick

•

602 101 500

602 101 700

•

BS 14.4 LT

•

602 100 500

•

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

| 19

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ
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WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

4.04.0
CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora

•  2-stopniowa przek³adnia planetarna
•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  4-szczotkowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w 

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 18 LT Compact

2 x 1,5 Ah

34 Nm

60 Nm

13 mm

38 mm

0 - 450 / 0 - 1.650 /min

1,5 - 13 mm

1,6 kg

18 V

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 18 LT

 Nm

0 Nm

1  mm

3  mm

0 - 4 0 / 0 - 1.650 /min

1,5 - 13 mm

1,8 kg

1  V8

2 x 4,0 Ah

34

6

3

8

5

BS 1  LT8  Compact

•

602 102 550

•

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa
BS 18 LT Quick

 Nm

 Nm

1  mm

3  mm

0 - 4 0 / 0 - 1. 0 /min

1,5 - 13 mm

1,  kg

1  V8

2 x 4,0 Ah

34

60

3

8

5   65

9

DODATKOWE ZALETY BS 18 LT Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund  
  

BS 18 LT Quick

•

602 104 500

602 104 700

•

BS 18 LT

•

602 102 500

•

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

BS 18 LT Quick (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 104 850)



4.04.04.0
CHARAKTERYSTYKA
•

•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  2-stopniowa przek³adnia planetarna
•  14-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy

•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Silnik 4-szczotkowy o zwiêkszonym momencie obrotowym  

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

uchwyt wiertarski

uchwyt do koñcówki wkrêtakowej

Nr katalogowy w walizce PVC

2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 14.4 LTX Impuls

2 x 4,0 Ah

38 Nm

88 Nm

13 mm

45 mm

0 - 400 / 0 - 1.400 /min

1,5 - 13 mm

1,8 kg

14,4 V

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 18 LTX Impuls

2 x 4,0 Ah

42 Nm

96 Nm

13 mm

50 mm

0 - 450 / 0 - 1.450 /min

1,5 - 13 mm

1,9 kg

18 V

BS 14.4 LTX Impuls

•

•

602 143 610

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa

BS 18 LTX Quick

2 x 4,0 Ah

42 Nm

96 Nm

13 mm

50 mm

0 - 450 / 0 - 1.450 /min

1,5 - 13 mm

1,9 kg

18 V

DODATKOWE ZALETY BS 18 LTX Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
  

BS 18 LTX Quick

•

•

•

•

602 109 610

BS 18 LTX Impuls

•

•

602 145 610

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

BS 18 LTX Impuls
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 145 850)
BS 18 LTX Quick (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 109 850)



CHARAKTERYSTYKA
• Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  14-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy

•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  

•  Silnik 4-szczotkowy o zwiêkszonym momencie obrotowym  

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

ZESTAW:  - wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX Quick

                  - przystawka Power X3

                    zwiêkszaj¹ca moment obrotowy 3-krotnie!

ŒWIATOWA
NOWOŒÆ
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WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

4.0Maksymalny moment obrotowy

przy wkrêcaniu miêkkim

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa 
BS 18 LTX-X3 Quick

2 x 4,0 Ah

120 Nm

18 V

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy w walizce PVC

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

walizka narzêdziowa z tworzywa sztucznego

d³uga rêkojeœæ dodatkowa

przystawka Power X3 (627 253 000)

bit (Torx 50)

BS 18 LTX-X3 Quick

•

•

•

•

•

•

602 114 610

NmoiRZ



GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy 

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah

³adowarka ASC 30

w walizce PVC

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
SB 18 Li

2  Nm

 Nm

1  mm

 mm

0 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

1,5 - 13 mm

1,8 kg

18 V

2 x 1,5 Ah

4

48

0

10

2

  

SB 18 Li

•

•

602 190 500

CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  2-stopniowa przek³adnia planetarna

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia
   i wiercenia udarowego

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI
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WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa L



4.0
CHARAKTERYSTYKA
•

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora

•  2-stopniowa przek³adnia planetarna
•  20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia z udarem zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie
•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  4-szczotkowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4

Nr katalogowy w walizce PVC

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah

,0 Ah

³adowarka ASC 30

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Liczba udarów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
SB 18 LT Compact*

 Nm

 Nm

1  mm

1  mm

3  mm

0 - 4 0 / 0 - 1. 00 /min

1,5 - 13 mm

1,  kg

1  V8

2 x 1,5 Ah

34

60

3

3

8

5   6

0 - 6.750 / 0 - 24.000 /min

7

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
SB 18 LT*

1,9 kg

18 V

2 x 4,0 Ah

34 Nm

60 Nm

13 mm

13 mm

38 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

0 - 6.750 / 0 - 24.000 /min

1,5 - 13 mm

SB 18 LT Compact*

•

•

602 103 550

SB 18 LT*

•

•

602 103 500

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LT

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

* Narzêdzia dostêpne w sprzeda¿y od kwietnia 2013



4.0
CHARAKTERYSTYKA
•

•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  2-stopniowa przek³adnia planetarna
•  14-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja
   wiercenia z udarem zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie

•  Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy
•  Dioda LED umo¿liwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach
•  Gumowana rêkojeœæ

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Silnik 4-szczotkowy o zwiêkszonym momencie obrotowym

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy  

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 15

w walizce PVC

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu miêkkim

Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu twardym

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa
SB 18 LTX Impuls

2 x 4,0 Ah

44 Nm

100 Nm

14 mm

13 mm

50 mm

0 - 450 / 0 - 1.450 /min

1,5 - 13 mm

1,9 kg

18 V

SB 18 LTX Impuls

•

•

602 148 610

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa LTX

SB 18 LTX Impuls (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 148 850)



4.0 4.0

AKUMULATOROWY ZAKRÊTAK I KLUCZ UDAROWY

CHARAKTERYSTYKA
•

   mo¿liwoœæ pracy w najciê¿szych warunkach
•  Bezodrzutowa praca przy niezwykle wysokim momencie obrotowym
•  3-stopniowy wybór liczby obrotów i momentu obrotowego
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Elektroniczne zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem z wbudowanym
   czujnikiem temperatury chroni maszynê i akumulator
•  

  Wysokowydajny mechanizm udarowy gwarantuje

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni
   ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce PVC 

SSD 18

•

•

602 196 500

Akumulator

Iloœæ ustawieñ prêdkoœci/momentu

Prêdkoœæ (obr /min):

bieg 1

bieg 2

bieg 3

Moment (Nm):

bieg 1

bieg 2

bieg 3

Max. liczba udarów na biegu ja³owym

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulatorowy klucz udarowy
SSW 18

3

0 - 2.300 /min

0 - 1.650 /min

0 - 900 /min

210 Nm

140 Nm

100 Nm

3.300 /min

Kwadrat zewn. 1/2” (12,7 mm)

1,6 kg

1  V8

2 x 4,0 Ah

Akumulatorowy zakrêtak udarowy
SSD 18

3

0 - 2.500 /min

0 - 1.850 /min

0 - 1.000 /min

150 Nm

120 Nm

75 Nm

Szeœciok¹t wewn. 1/4” (6,35 mm)

1,6 kg

18 V

2 x 4,0 Ah

3.300 /min

SSW 18

•

•

602 195 500

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

SSD 18 (carcass)
bez akumulatora
i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 196 850)
SSW 18  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 195 850)

 



4.0

AKUMULATOROWE M£OTOWIERTARKI UDAROWE

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Blokada udarów do wiercenia bezudarowego (np. w p³ytkach
   ceramicznych, metalu, drewnie) i wkrêcania wkrêtów
•  Gumowana rêkojeœæ
•  Pas narzêdziowy do bezpiecznego noszenia urz¹dzenia
   na rusztowaniu budowlanym

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych
   m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI
  

Wyposa¿enie standardowe

pas narzêdziowy

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

2 akumulatory Li-Ion 36 V / 1,5 Ah

³adowarka ASC 15

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce PVC

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Maksymalna liczba udarów

Energia pojedynczego udaru

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

 (wg EPTA)

Moc udaru

Akumulatorowa
m³otowiertarka udarowa

BHA 36 LTX Compact

2 x 1,5 Ah

18 mm

10 mm

22 mm

0 - 1.200 /min

5.000 /min

0 - 2,0 J

152 J/s

SDS-plus

3,0 kg

36 V

BHA 36 LTX Compact

•

•

•

600 206 500

Akumulatorowa
m³otowiertarka udarowa

BHA 18 LT

2 x 4,0 Ah

18 mm

10 mm

22 mm

0 - 1.100 /min

4.900 /min

0 - 1,8 J

131 J/s

SDS-plus

3,2 kg

18 V

BHA 18 LT

•

•

600 228 800

•
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

BHA  LT18  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 203 850)

BHA 18 LT

•

•

600 228 610

•

Akumulatorowa
m³otowiertarka udarowa

BHA 18 LT

2 x 1,5 Ah

18 mm

10 mm

22 mm

0 - 1.100 /min

4.900 /min

0 - 1,8 J

131 J/s

SDS-plus

3,2 kg

18 V



4.0
CHARAKTERYSTYKA
• Zabezpieczenie maszyny przed przeci¹¿eniem
•  Mo¿liwoœæ ustawienia akumulatora w czterech pozycjach
•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami
•  Samood³¹czaj¹ce siê szczotki wêglowe
   z mo¿liwoœci¹ ³atwej wymiany
•  Szybka wymiana tarczy bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi

  

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

os³ona tarczy

nakrêtka Quick

rêkojeœæ

filtr przeciwpy³owy

2 akumulatory Li-Power Extreme 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce PVC

Œrednica tarczy szlifierskiej

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Akumulatorowa szlifierka k¹towa
W 18 LTX 125

 2 x 4,0 Ah

125 mm

8.000 /min

M 14

2,4 kg

18 V

W 18 LTX 125

•

•

•

•

•

602 174 610

•
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AKUMULATOROWE SZLIFIERKI K¥TOWE

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

W  LTX 12518  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 174 850)

W  LTX 11518  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 170 850)



4.0
CHARAKTERYSTYKA
• Zabezpieczenie maszyny przed przeci¹¿eniem
•  Mo¿liwoœæ ustawienia akumulatora w czterech pozycjach
•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami
•  Samood³¹czaj¹ce siê szczotki wêglowe
   z mo¿liwoœci¹ ³atwej wymiany
•  Szybka wymiana tarczy bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi

  

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

os³ona tarczy

nakrêtka Quick

rêkojeœæ

filtr przeciwpy³owy

walizce metalowej

2 akumulatory Li-Power Extreme 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w 

Œrednica tarczy szlifierskiej

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Akumulatorowa szlifierka k¹towa
W 18 LTX 125 Inox Set

2 x 4,0 Ah

125 mm

5.000 /min

M 14

2,4 kg

18 V

W 18 LTX 125 Inox Set

•

•

•

•

•

•

600 174 870
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AKUMULATOROWE SZLIFIERKI K¥TOWE

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

W 18 LTX 125 Inox (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 174 850)



4.0 4.0
CHARAKTERYSTYKA
• Hartowana i szlifowana tuleja zaciskowa zapewniaj¹ca
   dok³adne mocowanie osprzêtu
•  Trwa³y ko³nierz oporowy wykonany z aluminiowego
   odlewu ciœnieniowego
•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami
•  Ergonomiczny kszta³t zapewniaj¹cy wygodne szlifowanie
•  Elektroniczne sprzêg³o S-automatic
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem,
   np. w przypadku zaniku pr¹du
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

  

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

1 akumulator Li-Power Extreme 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

nakrêtka Quick

rêkojeœæ

filtr przeciwpy³owy

Nr katalogowy w walizce PVC

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Otwór mocuj¹cy w tulei zaciskowej

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Akumulatorowa szlifierka prosta
GA 18 LTX G

1 x 4,0 Ah

6.000 /min

6 mm

2,2 kg

18 V

GA 18 LTX G

•

•

•

•

•

600 639 500

30 |

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

AUTOMATIC

Akumulatorowa szlifierka prosta
GA 18 LTX

1 x 4,0 Ah

25.000 /min

6 mm

2,1 kg

18 V

GA 18 LTX

•

•

•

-

•

600 638 500

NOWOŒÆ

AUTOMATIC

GA  LTX (carcass) 
+
W 18 LTX 125 (carcass)

18

w walizce PVC z ³adowark¹ ASC 30
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
(nr kat. 685 026 000)

NOWOŒÆ

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

GA  LTX18  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 638 850)

GA 18 LTX G (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 639 850)



4.0

KNS 18 LTX 150 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do szlifowania spoin w trudno dostêpnych miejscach
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  £agodny rozruch
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku
   nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Szeroka oferta dostêpnego osprzêtu

  

•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

os³ona tarczy

rêkojeœæ pomocnicza

klucz szeœciok¹tny

filtr przeciwpy³owy

tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (gradacja œrednia 3 mm)

tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (gradacja œrednia 6 mm)

tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (gradacja wykañczaj¹ca 6 mm)

pilnik do profilowania tarczy

25 pasków papierów œciernych do pilnika

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

600 191 870

•

Œrednica tarczy szlifierskiej

Prêdkoœæ obrotowa

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar

Napiêcie akumulatora

Akumulator 2 x 4,0 Ah

150 mm

3.800 /min

M 14

3,0 kg

18 V

Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych
KNS 18 LTX 150 Set

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

KNS 18 LTX 150 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 191 850)



4.0

RB 18 LTX 60 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do polerowania, wykañczania i satynowania stali nierdzewnej

Wymiana taœmy bez u¿ycia narzêdzi

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku
   nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych

  
•  
•  Mo¿liwoœæ obróbki zamontowanej na œcianie balustrady
   (min. odleg³oœæ balustrady od œciany 40 mm)
•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka ASC 30

filtr przeciwpy³owy

10 cyrkonowych pasów œciernych 30x533 mm (P 80)

10 cyrkonowych pasów œciernych 30x533 mm (P 120)

po 2 pasy ”Piramidy Metabo” P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16

3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, poleruj¹cy)

pas poleruj¹cy

pasta do pielêgnacji stali nierdzewnej

Nr katalogowy w walizce metalowej

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah •

•

•

•

•

•

•

•

•

600 192 870

Rozmiar pasa œciernego

Prêdkoœæ pasa œciernego

Œrednica obrabianej rury

Maksymalny k¹t opasania

Ciê¿ar

Napiêcie akumulatora

Akumulator  2 x 4,0 Ah

30 x 533 mm

9,2 m/s

20 - 60 mm

190°

3,3 kg

18 V

Akumulatorowa szlifierka taœmowa do obróbki rur
RB 18 LTX 60 Set

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA TAŒMOWA
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

RB 18 LTX 60 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 192 850)

NOWOŒÆ



4.0

BF 18 LTX 90 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do szlifowania metalu, drewna i innych materia³ów
   w miejscach trudno dostêpnych
•  Wymiana taœmy bez u¿ycia narzêdzi

•  W¹ska obudowa przek³adni zapewnia stabilny
   chwyt maszyny
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku
   nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora

  

•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm)

ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm)

filtr przeciwpy³owy

20 cyrkonowych pasów œciernych 6x457 mm (P 80, P 120)

20 cyrkonowych pasów œciernych 13x457 mm (P 80, P 120)

6 pasów z w³ókniny 6x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce)

6 pasów z w³ókniny 13x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce)

rêkojeœæ pomocnicza MVT

klucz szeœciok¹tny

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

600 321 870

Rozmiar pasa œciernego

Prêdkoœæ pasa œciernego

Ciê¿ar

Napiêcie akumulatora

Akumulator  2 x 4,0 Ah

6-19 x 457 mm

8,0 m/s

2,6 kg

18 V

Akumulatorowa precyzyjna szlifierka taœmowa
BF 18 LTX 90 Set

AKUMULATOROWA PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

BF 18 LTX 90
(carcass)
bez akumulatora 
i ³adowarki
(nr katalogowy: 
 600 321 850)
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4.0

S 18 LTX 115 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do matowania, satynowania i polerowania stali szlachetnej,
   metali kolorowych i innych materia³ów

•  Precyzyjne prowadzenie maszyny za pomoc¹
   rolki podtrzymuj¹cej

•  Blokada wrzeciona
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

  

•  Zmienne pozycje mocowania rêkojeœci i os³ony
   umo¿liwiaj¹ stosowanie walców o œrednicy do 200 mm  
•  Nakrêtka mocuj¹ca wykonana ze stali nierdzewnej
•  Krótkie wrzeciono i os³ona (osprzêt) umo¿liwia stosowanie
   w¹skich walców bez potrzeby u¿ywania
   pierœcieni dystansowych

•  Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie
   przed py³em i metalowymi opi³kami

Wyposa¿enie standardowe

3 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180/ P80/ P 60

3 tuleje dystansowo-osadcze

filtr przeciwpy³owy

rêkojeœæ pomocnicza MVT

klucz szeœciok¹tny

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

600 154 870

•

Liczba obrotów

Gwint wrzeciona

Œrednica œciernicy

Szerokoœæ œciernicy

Ciê¿ar

Napiêcie akumulatora

Akumulator

18 V

2 x 4,0 Ah

3.000 /min

M 14

115 mm

100 mm

3,1 kg

Satyniarka akumulatorowa 
S 18 LTX 115 Set

SATYNIARKA AKUMULATOROWA

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

S 18 LTX 115 
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 600 154 850)
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NOWOŒÆ

Zestaw krótkiego 
wrzeciona z os³on¹

 6.26414

Nr kat.

OSPRZÊT DO SATYNIARKI

•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Gwint wrzeciona - M 14 lub trzpieñ mocuj¹cy  
•  Wszechstronne zastosowanie dziêki szerokiemu
   asortymentowi osprzêtu
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY 
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci 
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU 
   NA PRZYCZYNÊ USTERKI



4.0
CHARAKTERYSTYKA

•  przek³adnia napêdu i silnika
•  Metabo Quick - szybka wymiana brzeszczotu
•  Pochylna stopa prowadz¹ca (do 45°)
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  R okryta miêkk¹ ok³adzin¹ 
•  Lampa LED oœwietlaj¹ca liniê ciêcia
•  Mo¿liwoœæ w³¹czenia przedmuchu linii ciêcia
   zapewnia dobr¹ widocznoœæ przepi³u

•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
êkojeœæ g³ówna p

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

  Trwa³a

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka ASC 30

3 brzeszczoty

nak³adka z tworzywa na stopê prowadz¹c¹

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah

Nr katalogowy w walizce PVC

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia:

- w drewnie

- w metalach nie¿elaznych

- w blachach stalowych

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wyrzynarka akumulatorowa
STA 18 LTX

 2 x 4,0 Ah

135 mm

35 mm

10 mm

0 - 2.400 /min

2,5 kg

18 V

STA 18 LTX

•

•

•

•

602 298 610
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WYRZYNARKI AKUMULATOROWE

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

STA 18 LTX (carcass)
bez akumulatora 
i ³adowarki
(nr katalogowy: 
602 298 850)



4.0 4.0
CHARAKTERYSTYKA

•  przek³adnia napêdu i silnika
•  Metabo Quick - szybka wymiana brzeszczotu
•  Pochylna stopa prowadz¹ca (do 45°) ustawiana bez u¿ycia
   dodatkowych narzêdzi
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  R okryta miêkk¹ ok³adzin¹ 
•  Lampa LED oœwietlaj¹ca liniê ciêcia
•  Mo¿liwoœæ w³¹czenia przedmuchu linii ciêcia
   zapewnia dobr¹ widocznoœæ przepi³u

•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
êkojeœæ g³ówna p

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  System AUTOSTART zapewnia wiêksz¹ precyzjê
   przy rozpoczynaniu ciêcia
•  

 (szczegó³y na str. 4)

  Trwa³a

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

3 brzeszczoty

nak³adka z tworzywa na stopê prowadz¹c¹

1 akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy z walizk¹ narzêdziow¹ MetaLoc

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia:

- w drewnie

- w metalach nie¿elaznych

- w blachach stalowych

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Wyrzynarka akumulatorowa
STA 18 LTX 140

2 x 4,0 Ah

140 mm

35 mm

10 mm

0 - 2.400 /min

2,9 kg

18 V

STA 18 LTX 140

•

•

•

• 

601 405 500

601 405 700

WYRZYNARKI AKUMULATOROWE
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NOWOŒÆ

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

STA 18 LTX 140 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 
601 405 850)

1 x 4,0 Ah

140 mm

35 mm

10 mm

0 - 2.400 /min

2,9 kg

18 V

STA 18 LTX 140

•

•

•

•

601 405 710

 



4.0
CHARAKTERYSTYKA
• Do ciêæ w drewnie, tworzywach sztucznych, rurach,
   kszta³townikach metalowych
•  Ergonomiczny kszta³t rêkojeœci umo¿liwiaj¹cy
   optymalne przenoszenie si³y
•  Os³oniêta obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego 

•  Mo¿liwoœæ obracania brzeszczotu o 180°
•  System szybkiej wymiany brzeszczotu Metabo Quick
•  Osiowo przestawiany ogranicznik do regulacji d³ugoœci
   ciêcia

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

Wyposa¿enie standardowe

2 brzeszczoty

2 akumulatory Li-Power Extreme 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy w walizce PVC

Czêstotliwœæ skoków na biegu ja³owym

Skok pi³y tn¹cej

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym
ASE 18 LTX

2 x 4,0 Ah

0 - 2.700 /min

30 mm

3,6 kg

18 V

ASE 18 LTX

•

•

•

602 269 610

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM 18 V
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

ASE 18 LTX (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr katalogowy: 602 269 850)

•  Szeroki asortyment brzeszczotów umo¿liwia uniwersalne
   stosowanie
•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) 
   - monitoruje i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo
   przed przegrzaniem, co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU
   NA PRZYCZYNÊ USTERKI



4.0
CHARAKTERYSTYKA
• Ergonomiczny kszta³t zapewnia wygodn¹ obs³ugê
•  Wysoka wydajnoœæ ciêcia przypadaj¹ca na akumulator
•  Precyzyjnie regulowany i dobrze widoczny
   wskaŸnik ciêcia, przydatny do ciêæ wzd³u¿ szablonu

  

•  System ESCP (Electronic Single Cell Protection) - monitoruje
   i chroni ka¿de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem,
   co wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora
•  £atwa wymiana pi³y dziêki blokadzie wa³u
•  Nadaje siê do ciêcia ukoœnego pod k¹tem do 47°
•  Blokada przed przypadkowym w³¹czeniem pilarki
•  Wbudowane ch³odzenie kolektorowe zapobiega przegrzaniu
•  Trwa³a obudowa pilarki z aluminiowego
   odlewu ciœnieniowego
•  Gumowana rêkojeœæ
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Pi³a z ostrzami z wêglików spiekanych
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

pi³a tarczowa (628 030 000)

ogranicznik równoleg³y

2 akumulatory Li-Power Extreme 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

Nr katalogowy

³êbokoœ ciêcia

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 90°

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 45°

Œrednica pi³y tn¹cej

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (z akumulatorem)

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Regulacja g ci 

Akumulatorowa rêczna pilarka tarczowa
KSA 18 LTX

2 x 4,0 Ah

0 - 53,5 mm

53,5 mm

42 mm

165 mm

2.700 /min

4,3 kg

18 V

KSA 18 LTX

•

•

•

•

602 268 860

AKUMULATOROWA RÊCZNA PILARKA TARCZOWA
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

KSA 18 LTX (carcass)
bez akumulatora
i ³adowarki
(nr katalogowy:
602 268 850)
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ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

BS 18 LT (carcass)

SSD 18 (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 030 000

Combo Set 2.1.1 18 V

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

BS 18 LT (carcass)

SSW 18 (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 031 000

Combo Set 2.1.2 18 V

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LT (carcass)

SSD 18 (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 032 000

Combo Set 2.1.3 18 V*

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LT (carcass)

SSW 18 (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 033 000

Combo Set 2.1.4 18 V*

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LTX Impuls (carcass)

SSD 18 (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 034 000

Combo Set 2.1.5 18 V*

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LT (carcass)

STA 18 LTX (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 035 000

Combo Set 2.2.1 18 V*

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LT (carcass)

STA 18 LTX 140

(carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 036 000

Combo Set 2.2.2 18 V*

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

BS 18 LT (carcass)

W 18 LTX (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 038 000

Combo Set 2.4.1 18 V

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

SB 18 LT (carcass)

W 18 LTX (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 039 000

Combo Set 2.4.2 18 V*

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

W 18 LTX (carcass)

GA 18 LTX (carcass)

Walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 040 000

Combo Set 2.5.1 18 V

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) + SSW 18 (carcass) + STA 18 LTX

(carcass) + ULA 14,4-18 (carcass) + adapter 1/4” na 1/2”

+ 2 walizki 

MetaLoc III

Nr kat.: 685 041 000

Combo Set 4.1.1 18 V**

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) + SSW 18 (carcass) + STA 18 LTX 140

(carcass) + ULA 14,4-18 (carcass) + adapter 1/4” na 1/2”

+ 2 walizki MetaLoc III

Nr kat.: 685 042 000

Combo Set 4.1.2 18 V**

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) + SSW 18 (carcass) + KSA 18 LTX

(carcass) + ULA 14,4-18 (carcass) + adapter 1/4” na 1/2”

+ walizka MetaLoc III + walizka

MetaLoc IV

Nr kat.: 685 043 000

Combo Set 4.2.1 18 V**

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

³adowarka ASC 30

BS 18 LT Quick (carcass)

BHA 18 LTX (carcass)

szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski

szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa 

szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych

walizka MetaLoc III

Nr kat.: 685 037 000

Combo  Set 2.3.1 18 V

NOWOŒÆ
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GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok
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ZESTAWY COMBO - klasa 18 V
**
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3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) 

+ SSW 18 (carcass) 

+ STA 18 LTX (carcass) 

+ BHA 18 LTX (carcass) 

+ W 18 LTX (carcass)

+ ULA 14,4-18 (carcass) 

+ adapter 1/4” na 1/2”

+ walizka MetaLoc III + walizka MetaLoc IV

Nr kat.: 685 044 000

Combo Set 6.1.1 18 V**

NOWOŒÆ

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) 

+ SSW 18 (carcass) 

+ STA 18 LTX 140 (carcass) 

+ BHA 18 LTX (carcass) 

+ W 18 LTX (carcass)

+ ULA 14,4-18 (carcass) 

+ adapter 1/4” na 1/2”

+ walizka MetaLoc III + walizka MetaLoc IV

Nr kat.: 685 045 000

Combo Set 6.1.2 18 V**

NOWOŒÆ

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) 

+ SSW 18 (carcass) 

+ STA 18 LTX (carcass) 

+ KSA 18 LTX (carcass) 

+ W 18 LTX (carcass)

+ ULA 14,4-18 (carcass) 

+ adapter 1/4” na 1/2”

+ 2 walizki MetaLoc III + walizka MetaLoc IV

Nr kat.: 685 046 000

Combo Set 6.2.1 18 V**

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC 30

+ SB 18 LT (carcass) 

+ SSW 18 (carcass) 

+ STA 18 LTX 140 (carcass) 

+ KSA 18 LTX (carcass) 

+ W 18 LTX (carcass)

+ ULA 14,4-18 (carcass) 

+ adapter 1/4” na 1/2”

+ 2 walizki MetaLoc III + walizka MetaLoc IV

Nr kat.: 685 047 000

Combo Set 6.2.2 18 V**

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ
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AKUMULATOROWE ZESTAWY POWER COMBO SET 4.0

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

TORBA COMBO,

£ADOWARKA ASC 30,

BS 18 LT Quick
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 104 850)

BS 18 LTX Quick
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 109 850)

SB 18 LTX Impuls
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 148 850)

SSD 18 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 196 850)

SSW 18  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 195 850)

 
BHA  LT18
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 203 850)

W  LTX 12518  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 174 850)

GA  LTX18  (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 638 850)

STA 18 LTX
(carcass)
bez akumulatora 
i ³adowarki
(nr kat. 
602 298 850)

+
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AKUMULATOROWE ZESTAWY POWER COMBO SET 4.0

3 AKUMULATORY 18 V / 4,0 Ah,

          2 DOWOLNE URZ¥DZENIA CARCASS!+
STA 18 LTX 140 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 601 405 850)

ASE 18 LTX (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 269 850)

KSA 18 LTX
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 602 268 850)

KNS 18 LTX 150 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 191 850)

RB 18 LTX 60 (carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 192 850)

BF 18 LTX 90
(carcass)
bez 
akumulatora 
i ³adowarki
(nr kat. 
600 321 850)

S 18 LTX 115
(carcass)
bez akumulatora i ³adowarki
(nr kat. 600 154 850)

 (carcass)ULA 14.4 - 18
bez akumulatora 
i ³adowarki
(nr kat. 602 311 000)



CHARAKTERYSTYKA
• Stopa magnetyczna wykonana z neodymowego
   magnesu trwa³ego (akumulator nie zasila stopy)
•  Bardzo silna przylga magnetyczna, maksymalne
   bezpieczeñstwo pracy
•  Umo¿liwia precyzyjne i dok³adne wiercenia. Silnik i sanie
   tworz¹ zintegrowany zespó³
•  Wygodna jednorêczna obs³uga dziêki grawitacyjnemu
   systemowi ch³odzenia

 

  

•  Mo¿liwoœæ wiercenia w materia³ach o kszta³cie cylindrycznym

Maksymalna œrednica wiercenia: koronka

wiert³o lite

Maksymalna g³êbokoœæ wiercenia

Stojak magnetyczny:

- maksymalny skok

- wymiary stopy magnetycznej

- maksymalna si³a mocowania stopy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt

Wysokoœæ (wraz z silnikiem):

- przy sankach w najni¿szym po³o¿eniu

- przy sankach w najwy¿szym po³o¿eniu

Ciê¿ar

Napiêcie akumulatora

Akumulator

Maksymalna œrednica wiercenia: 

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka ASC 15 Plus

walizka z tworzywa sztucznego

koronka wiertarska RAPID CUT 18 mm

klin wypychaj¹cy (6,35x77 mm)

uchwyt z wieñcem zêbatym z adapterem MK2

klucz do uchwytu z wieñcem zêbatym

taœma zabezpieczaj¹ca

klucz szeœciok¹tny

uchwyt Weldon 19 mm

Nr katalogowy

2 akumulatory Li-Ion 25,2 V / 3,0 Ah

MAG 28 LTX

•

•

•

•

•

•

• 

•

• 

• 

600 334 000

2 x 3,0 Ah

32 mm

13 mm

50 mm

160 mm

70 x 190 mm

11.000 N

380 /min / 680 /min

sto¿ek Morse’a MK2

455 mm

615 mm

14,5 kg

25,2 V

Elektromagnetyczny zespó³
frezuj¹co-wierc¹cy

MAG 28 LTX

•  Sygnalizacja LED informuj¹ca o przegrzaniu silnika,
   blokadzie mechanizmu wiercenia, niskim poziomie
   na³adowania akumulatora
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ;
   bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU
   NA PRZYCZYNÊ USTERKI

WIERCENIE W MATERIA£ACH

O KSZTA£CIE

CYLINDRYCZNYM

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata

FULL SERVICE

rok

AKUMULATOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY ZESPÓ£ FREZUJ¥CO-WIERC¥CY
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CHARAKTERYSTYKA
• wszechstronn zastosowa
•  Wygodna obs³uga dziêki ergonomicznemu kszta³towi
•  Dok³adne oœwietlenie dziêki skupionemu
   strumieniowi œwiat³a
•  Obrotowa g³owica lampy z mo¿liwoœci¹ blokady
   w 6 pozycjach
•  Przystosowana do wszystkich aktualnych
   akumulatorów Metabo od 14,4 do 18 V

  Do ych ñ

Ciê¿ar (bez akumulatora)

Maksymalny okres œwiecenia

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

dostawa bez akumulatora i ³adowarki

14,4 V; 2,6 Ah: 8 godzin/

18 V; 3,0 Ah: 9 godzin/

18 V; 4,0 Ah: 12 godzin

0,4 kg

14,4 V; 1,5 Ah: 4,5 godziny/

Uniwersalna lampa akumulatorowa
ULA 14.4 - 18 (carcass)

(bez akumulatora i ³adowarki)

ULA 14.4 - 18  (carcass)

602 311 000

•

CHARAKTERYSTYKA
• Porêczna i zwarta konstrukcja umo¿liwia wszechstronne
   zastosowanie
•  Diody o wysokiej œwiat³oœci 
•  Przystosowana do wszystkich aktualnych akumulatorów
   Metabo 10,8 V

  

Ciê¿ar (bez akumulatora)

Maksymalny okres œwiecenia

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

dostawa bez akumulatora i ³adowarki

0,1 kg

10,8 V: od 11 do 20 godzin

Uniwersalna lampa akumulatorowa
PowerLED 12  (carcass)

PowerLED 12  (carcass)

600 036 000

•

LAMPY AKUMULATOROWE

| 45



NARZÊDZIA AKUMULATOROWE - osprzêt
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Elektronarzêdzie

BS 14.4 Li
BS 18 Li
SB 18 Li
BS 14,4 LT Quick
BS 14,4 LT Impuls
BS 14,4 LTX Impuls
BS 18 LT Quick
BS 18 LT Impuls
BS 18 LTX Quick
BS 18 LTX Impuls
SB 14,4 LT Impuls
SB 14,4 LTX Impuls
SB 18 LT Impuls
SB 18 LTX Impuls
SSD 18
SSW 18
ASE 18 LTX
W 18 LTX
KSA 18 LTX
GA 18 LTX/ GA 18 LTX G
STA 18 LTX
STA 140 LTX
BHA 18 LT
BHA 36 LTX Compact
AHS 36 V
RC 14.4-18
ULA 14.4-18

Akumulatory Li-Ion
Compact/ Extreme

36 V / 1,5 Ah

£adowarki

ASC 30
ASC 15

6.25453

14,4 V / 1,5 Ah

6.25498

18 V / 1,5 Ah

6.25499

14,4 V / 4,0 Ah

6.25526

18 V / 4,0 Ah

6.25527

Compact

AKUMULATORY Li-Ion

Elektronarzêdzie

PowerMaxx BS Basic
PowerMaxx BS Pro
PowerImpact SSD
PowerMaxx ASE
MAG 28 LTX
PowerLED 12

PowerMaxx BS

 25,2 V / 2,2 Ah 10,8 V / 3,0 Ah 

£adowarki

ASS 15
LC 40

6.254896.25436

10,8 V / 1,5 Ah 

6.25439

10,8 V / 4,0 Ah 

6.25585

Extreme

Akumulatory Li-Ion
do pozosta³ych 
urz¹dzeñ

£ADOWARKI

Uniwersalna ³adowarka SC 60
 - Technologia ”AIR COOLED”
 - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania
 - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹
 - Diagnoza akumulatora
 - Czas ³adowania ok. 60 minut przy 1,5 Ah; Zasilanie 230/240 V, 50-60 Hz
Uniwersalna szybka ³adowarka ASC 30
 - Technologia ”AIR COOLED”
 - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania
 - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹
 - Diagnoza akumulatora
 - Czas ³adowania ok. 30 minut przy 1,5 Ah
 - Zasilanie 230/240 V, 50-60 Hz

6.27048

6.27056

Nr kat.

NOWOŒÆ



OSPRZÊT DO ELEKTRONARZÊDZI AKUMULATOROWYCH

Przystawka k¹towa
- u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach
- szybki monta¿ bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi

6.30649

Nr kat.

Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek PowerMaxx

Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania œrub
- u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach 
- wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym do koñcówek wkrêtakowych, tulei mocuj¹cej 
- do maszyn z obrotami prawo/lewo 
- szybkoz³¹czka Metabo 
- stosunek prze³o¿enia 1:1
Otwór mocowania: 43 mm; Gwint wrzeciona: 1/2” - 20 UNF; Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym: 1/4” (6,35 mm)
Ciê¿ar: 0,5 kg

6.31078

Nr kat.

Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX bez systemu Quick

Uchwyt szybkomocuj¹cy
- szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym
- do wierte³ o œrednicy 1,5 - 13 mm

Szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych
- ³atwa, szybka i wygodna wymiana mocowania koñcówek dziêki zastosowaniu systemu wymiany Quick
- przeznaczone do stosowania do koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym 1/4”, zgodnie z wytycznymi
  normy DIN 3126-C6,3 oraz E 6,3
- pasuje do modeli Metabo: BS 14,4 LT Quick, BS 18 LTX Quick

Szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa
- szybki, wygodny, niewymagaj¹cy zastosowania narzêdzi monta¿
- wrzeciono quick s³u¿¹ce do zamocowania szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego 6.27240
  oraz szybkowymiennego mocowania koñcówek wkrêtakowych 6.27241
- magnetyczne mocowanie koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym 1/4” (6,35 mm)
- przeznaczona do stosowania przy obrotach w prawo i w lewo
- do stosowania w urz¹dzeniach Metabo do max. 100 Nm
- do wiertarko-wkrêtarek Metabo: BS 18 LTX Quick

Szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa
- szybki, wygodny, niewymagaj¹cy zastosowania narzêdzi monta¿
- wrzeciono quick s³u¿¹ce do zamocowania szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego 6.27240
  oraz szybkowymiennego mocowania koñcówek wkrêtakowych 6.27241
- magnetyczne mocowanie koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym 1/4” (6,35 mm)
- przeznaczona do stosowania przy obrotach w prawo i w lewo
- do stosowania w urz¹dzeniach Metabo do max. 100 Nm
- do wiertarko-wkrêtarek Metabo: BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick

6.27241

6.27242

6.27077

6.27240

Nr kat.

Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX z systemem Quick

NARZÊDZIA AKUMULATOROWE - osprzêt
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Uniwersalna szybka ³adowarka ASC 15
 - Technologia ”AIR COOLED”
 - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania
 - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹
 - Diagnoza akumulatora
 - Czas ³adowania ok. 15 minut przy 1,5 Ah
 - Zasilanie 230/240 V, 50-60 Hz
£adowarka LC 40
 - Do akumulatorów 10,8 V
 - Zasilanie 230/240 V, 50-60 Hz

£adowarka ASS 15 Plus
 - Technologia ”AIR COOLED”
 - Do akumulatorów 25,2 V
 - Zasilanie 230/240 V, 50-60 Hz

6.27292

6.27064

6.27283

Nr kat.

NOWOŒÆ



Prowadnica
- krawêdzie wolne od wyszczerbieñ - tak¿e przy ciêciach pod k¹tem do 45° - dziêki listwie z tworzywa sztucznego; 
- stabilny, anodowany profil aluminiowy; - ok³adzina antypoœlizgowa do pewnego przy³o¿enia prowadnicy 
  i do ochrony przedmiotu przed zarysowaniem; - nastawialny linia³ prowadz¹cy do pracy bez luzów
D³ugoœæ ca³kowita: 1.500 mm
Prowadnica 6.31213 w pokrowcu
   

£¹czówka
- do bezproblemowego ³¹czenia 2 prowadnic

2 zaciski
- do mocowania prowadnicy do przedmiotu lub sto³u roboczego 

P³yta prowadz¹ca
- do monta¿u pilarek tarczowych KSA 18, KS 54 i KS 54 SP na prowadnicê 6.31213. 
- p³yta prowadz¹ca, kompletna, z 2 zamontowanymi aluminiowymi tulejami gwintowanymi do pilarek tarczowych

P³ytka ochronna
- do zak³adania na stopê wyrzynarki. P³yta ochronna zapobiega zarysowaniu wra¿liwych i delikatnych powierzchni
- obrabianego przedmiotu 

Prowadnica wzd³u¿na i po okrêgu
- do wycinania kó³ o œrednicy od O 100 mm do O 360 mm i do ciêæ równoleg³ych
  do krawêdzi (maksymalny odstêp od krawêdzi 210 mm)
Przystawka prowadz¹ca
- do monta¿u wyrzynarki na prowadnicê 6.31250/ 6.31213

3 p³ytki os³ony przed odpryskami
- przeznaczone do: STE 70, STE 80 Quick, STA 18 LTX 

6.31213.70

6.31211

6.31031

6.31019

6.23664

6.31340

6.31249

6.31208

6.31213

Nr kat.

Osprzêt do rêcznych akumulatorowych pilarek tarczowych i wyrzynarek
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NARZÊDZIA AKUMULATOROWE - osprzêt

6.31600

Nr kat.

Zestaw do odsysania py³u
- do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 mm
- œrednica otworu mocowania: 43 mm
- sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-20 mm; rêkojeœæ; w¹¿ odsysaj¹cy O 28 mm (d³ugoœæ 5 m);
  przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê¿a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych

Pozosta³y osprzêt

OSPRZÊT do MAG 28 LTX
znajd¹ Pañstwo na stronie 80

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO

Przystawka Power X3
- zwiêksza moment obrotowy 3-krotnie (do 120 Nm)

6.27253

Nr kat.

Przystawka do wiertarko-wkrêtarki akumulatorowej BS 18 LTX Quick 

Œrednica tarczy szlifierskiej mm

6.30374

6.30375

Nr kat.

115

125

Przeznaczone do

Szlifierki akumulatorowe Metabo 115 mm

Szlifierki akumulatorowe Metabo 125 mm

Osprzêt do szlifierek akumulatorowych: os³ona tarczy szlifierskiej, pó³zamkniêta



M£OTY SDS-max, M£OTY i M£OTOWIERTARKI SDS-plus

PRZEMOC UJARZMIONA

Kiedy ju¿ coœ robimy, robimy to dobrze.
Dlatego nasze m³oty s¹ w³aœnie takie, jakie powinny byæ urz¹dzenia do pracy
w najtrudniejszych warunkach: wydajne, wytrzyma³e, trwa³e.
Ich pneumatyczny mechanizm udarowy prawie bez nacisku wytwarza uderzenia o du¿ej mocy,
co znacznie u³atwia pracê i gwarantuje jej szybki postêp.

Na kolejnych stronach przedstawiamy nasz kompletny program m³otów.
Szybko znajd¹ Pañstwo model pasuj¹cy do Waszych najciê¿szych zadañ.

Metabo. Work. Don’t play.
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MULTIM£OTKI

CHARAKTERYSTYKA
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu bez u¿ycia kluczy
•  Dodatkowa gumowana rêkojeœæ
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

rêkojeœæ pomocnicza

walizce PVC

uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus

Nr katalogowy w 

UHE 2250 Multi

•

•

•

•

600 854 000

Moment obrotowy

Moc udaru

Œrednica wiercenia

- w betonie wiert³ami do betonu

- w murze koronkami wiertarskimi

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza mocuj¹cego

Uchwyt narzêdziowy

Zakres œrednic mocowania w uchwycie na wiert³a walcowe

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Maksymalna liczba udarów

Multim³otek
UHE 2250 Multi

13 Nm

22 mm

68 mm

0 - 990 /0 - 2.600 /min

50 mm

SDS-plus

1,5 - 13 mm

3,4 kg

705 W

0 - 2,2 J

141 J/s

4.300 /min

13 mm / 6 mm

28 mm / 28 mm

DODATKOWE ZALETY UHE 2250 Multi
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

DODATKOWE ZALETY UHE 2850 Multi
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym
•  Sygnalizacja zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym 
   uruchomieniem

  

AUTOMATIC

UHE 2850 Multi

•

•

•

•

600 712 000

13 Nm

0 - 2,7 J

207 J/s

4.400 /min

28 mm

68 mm

13 mm / 6 mm

28 mm / 28 mm

0 - 945 /0 - 2.480 /min

50 mm

1,5 - 13 mm

3,4 kg

1.010 W

SDS-plus

Multim³otek
UHE 2850 Multi

NOWOŒÆ

AUTOMATIC

FULL SERVICE

rok



BHE 2243

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu bez u¿ycia kluczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

604 480 000

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia:

- w betonie z wiert³ami do betonu

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Moc udaru

Maksymalna liczba udarów

15 Nm

22 mm

13 mm

30 mm

0 - 1.150 /min

2,5 kg

800 W

0 - 2,3 J

166 J/s

5.400 /min

M³otowiertarka z elektronik¹
BHE 2243

Akumulatorowe
motowiertarki udarowe

znajdziecie Pañstwo na stronie 27
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M£OTOWIERTARKA

AUTOMATIC

FULL SERVICE

rok



CHARAKTERYSTYKA
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu bez u¿ycia kluczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  Regulacja obrotów
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  Gumowana rêkojeœæ g³ówna

    

  

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie wiert³ami do betonu

- w murze koronkami wiertarskimi

- w stali

- w drewnie

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza mocowania

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Moc udaru

Maksymalna liczba udarów

Kombim³otek
z elektronik¹

KHE 2650

13 Nm

26 mm

68 mm

13 mm

28 mm

0 - 1.100 /min

50 mm

3,2 kg

800 W

0 - 2,7 J

200 J/s

4.400 /min

SDS-plus

DODATKOWE ZALETY KHE 2443
•  Elektronika V (Vario)

DODATKOWE ZALETY KHE 2650
•

•  

  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniej-
   szych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
   w zakresie  obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero
   przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

Niezwykle ¿ywotny i wydajny silnik Metabo Marathon

Kombim³otek
z elektronik¹

KHE 2443

15 Nm

24 mm

68 mm

13 mm

30 mm

0 - 1.150 /min

43 mm

2,5 kg

800 W

0 - 2,3 J

166 J/s

5.400 /min

SDS-plus

Kombim³otek
z elektronik¹

KHE 2850

3 Nm

28 mm

68 mm

13 mm

28 mm

0 - 945 /min

50 mm

3,2 kg

1.010 W

1

0 - 2,8 J

207 J/s

4.400 /min

SDS-plus

Kombim³otek
z elektronik¹

KHE 2851

3 Nm

28 mm

68 mm

13 mm

28 mm

0 - 945 /min

50 mm

3,2 kg

1.010 W

1

0 - 2,8 J

207 J/s

4.400 /min

SDS-plus

DODATKOWE ZALETY KHE 2850 i KHE 2851
•

•  

  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym

Niezwykle ¿ywotny i wydajny silnik Metabo Marathon
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KOMBIM£OTKI

AUTOMATIC

AUTOMATICAUTOMATIC

AUTOMATIC

Wyposa¿enie standardowe

uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

rêkojeœæ pomocnicza

wymienny uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy z walizk¹ narzêdziow¹ MetaLoc

FULL SERVICE

rok

KHE 2850

•

•

•

600 656 000

KHE 2851

•

•

•

•

600 657 000

KHE 2443

•

•

600 597 000

KHE 2650

•

- / 

•

•

600 658 700 / -

•

600 658 000 / 600 658 800



KHE 3251
z uchwytem szybkomocuj¹cym

na wiert³a walcowe

+

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie wiert³ami do betonu

- w murze koronkami wiertarskimi

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Moc udaru

Maksymalna liczba udarów

Kombim³otek z elektronik¹
KHE 3251

20 Nm

0 - 3,1 J

222 J/s

4.470 /min

32 mm

82 mm

0 - 1.150 /min

3,5 kg

800 W

SDS-plus

KHE 3251

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle ¿ywotny i wydajny silnik Metabo Marathon
•  

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia

  
Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê

   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  Metabo VibraTech (MVT) - system antywibracyjny

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

uchwyt narzêdziowy do wiercenia udarowego 

do narzêdzi z chwytem 

uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

SDS-plus

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

•

600 659 000

NOWOŒÆ

Kombim³otek z elektronik¹
KHE 3250

20 Nm

0 - 3,1 J

222 J/s

4.470 /min

32 mm

82 mm

0 - 1.150 /min

3,4 kg

800 W

SDS-plus

DODATKOWE ZALETY KHE 3251
•

   uchwytu wiertarskiego
•  Z dodatkowym uchwytem szybkomocuj¹cym
   na wiert³a walcowe

  Metabo Quick - szybka wymiana 

KHE 3250

•

•

•

600 637 000

•  Najwydajniejsze w swojej klasie
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  £agodny rozruch
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KOMBIM£OTKI

AUTOMATIC AUTOMATIC

NOWOŒÆ

FULL SERVICE

rok



KHE 76

CHARAKTERYSTYKA

•  W po³¹czeniu z odpowiednim osprzêtem przeznaczone równie¿
   do narzêdzi z chwytem wielowypustowym lub gwintem Ratio
•  Blokada obrotów przy kuciu i podkuwaniu
•  Metabo VibraTech (MVT) - system antywibracyjny
•  Rêkojeœæ pomocnicza przykrêcana do obudowy w 3 miejscach
•  

•  WskaŸnik serwisowy sygnalizuj¹cy koniecznoœæ wymiany
   szczotek wêglowych i sygna³ œwietlny napiêcia sieciowego
•  Elektroniczna funkcja ³agodnego rozruchu
•  Wy³¹cznik z blokad¹ do wygodnego kucia w trybie ci¹g³ym
•  Sprzêg³o przeci¹¿eniowe do ograniczenia nag³ego wstecznego
   momentu obrotowego, wystêpuj¹cego np. w przypadku
   zaklinowania siê narzêdzia
   

•  Przeznaczone do narzêdzi z chwytem SDS-max

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

smar do koñcówek narzêdziowych

œciereczka do czyszczenia

grot zbie¿ny SDS-max 23 352

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

•

•

600 341 000

M

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia:

- w betonie

- w betonie koronkami frezerskimi

- w betonie koronkami wiertarskimi

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

oc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Moc udaru 

Maksymalna liczba udarów

Kombim³otek z elektronik¹
KHE 76

90 Nm

,8

542 J/s

2.735 /min

52 mm

80 mm

150 mm

SDS-max

8,4 kg

1.500 W

11  J

Kombim³otek z elektronik¹
KHE 56

90 Nm

8,3

402 J/s

2.840 /min

45 mm

65 mm

100 mm

SDS-max

6,7 kg

1.300 W

 J

KHE 56

•

•

•

•

•

600 340 000

•  Ochrona silnika dziêki automatycznemu wy³¹czeniu
    urz¹dzenia w przypadku nadmiernego zu¿ycia
    szczotek wêglowych
•  WskaŸnik zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Opcjonalna redukcja udarów o 30%
   do wiercenia w miêkkich materia³ach np. ceg³a
•  Obudowa przek³adni z magnezowego odlewu
   ciœnieniowego gwarantuj¹ca niewielki ciê¿ar
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem
   g³êbokoœci wiercenia
•  12 pozycji mocowania d³uta
•  £agodny rozruch
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable;
   bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI
  

FULL SERVICE

rok
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M£OTY SDS-max



M

Moment obrotowy

Maksymalna liczba udarów

Œrednica wiercenia:

- w betonie

- w betonie koronkami frezerskimi

- w betonie koronkami wiertarskimi

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

oc znamionowa

Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)

Moc udaru

Kombim³otek z elektronik¹
KHE 96

120 Nm

0

658 J/s

1.950 /min

50 mm

80 mm

150 mm

SDS-max

11,8 kg

1.700 W

7 - 2  J

KHE 96

CHARAKTERYSTYKA
• Przeznaczone do narzêdzi z chwytem SDS-max
•  W po³¹czeniu z odpowiednim osprzêtem przeznaczone równie¿
   do narzêdzi z chwytem wielowypustowym lub gwintem Ratio
•  Blokada obrotów przy kuciu i podkuwaniu
•  Metabo VibraTech (MVT) - system antywibracyjny
•  Rêkojeœæ  przykrêcana do obudowy w 3 miejscach
•  

•  Uchwyt pa³¹kowy obracany o 360° ze zmiennym k¹tem nachylenia
•  Elektroniczna funkcja ³agodnego rozruchu
•  Wy³¹cznik z blokad¹ do wygodnego kucia w trybie ci¹g³ym
•  Wyd³u¿ona, smuk³a konstrukcja umo¿liwia pracê w pozycji
   wyprostowanej

  

pomocnicza
Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹

   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ 

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

smar do koñcówek narzêdziowych

œciereczka do czyszczenia

grot zbie¿ny SDS-max 23 352

pomocnicza

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

•

•

600 596 000

•  Sprzêg³o przeci¹¿eniowe do ograniczenia nag³ego
   wstecznego momentu obrotowego, wystêpuj¹cego
   np. w przypadku zaklinowania siê narzêdzia
•  Ochrona silnika dziêki automatycznemu wy³¹czeniu
   urz¹dzenia w przypadku nadmiernego zu¿ycia
   szczotek wêglowych
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego - efektywne odprowadzenie
   ciep³a i trwa³oœæ
•  WskaŸnik zu¿ycia szczotek wêglowych
•  16 pozycji mocowania d³uta
•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY
   SERWIS: wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci
   eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable;
   bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI
  

FULL SERVICE

rok
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M

Energia pojedynczego udaru

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

oc znamionowa

 (wg EPTA)

Moc udaru

Maksymalna liczba udarów

M³ot SDS-max z elektronik¹
MHE 96

1.950 /min

SDS-max

11,0 kg

1.600 W

7 - 20 J

658 J/s

MHE 96

CHARAKTERYSTYKA
• Przeznaczone do narzêdzi z chwytem SDS-max
•  Metabo VibraTech (MVT): bezwibracyjna praca
   chroni¹ca stawy dziêki zintegrowanemu systemowi
   t³umienia drgañ na uchwytach
•  

•  Uchwyt pa³¹kowy obracany o 360°
   ze zmiennym k¹tem nachylenia
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie
•  Wy³¹cznik z blokad¹ do wygodnego kucia w trybie ci¹g³ym
•  Ochrona silnika dziêki automatycznemu wy³¹czeniu urz¹dzenia
   w przypadku nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych
•  WskaŸnik zu¿ycia szczotek wêglowych

  

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia
   p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie
   na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia.
   Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu, ciê¿kich
   warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach
   nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

•  

 (szczegó³y na str. 4)

Program: ZERO KOSZTÓW SERWISOWYCH zapewnia 
   przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS:
   wymianê zu¿ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in.
   szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport
   BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

smar do koñcówek narzêdziowych

œciereczka do czyszczenia

grot zbie¿ny SDS-max 23 352

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

•

600 396 000

M³ot SDS-max z elektronik¹
MHE 56

2.840 /min

SDS-max

6,3 kg

1.300 W

8,3 J

402 J/s

MHE 56

•

•

•

•

600 366 000

DODATKOWE ZALETY MHE 56
• Opcjonalna redukcja udarów o 30%
   do wiercenia w miêkkich materia³ach np. ceg³a
•  Obudowa przek³adni z magnezowego odlewu
   ciœnieniowego gwarantuj¹ca niewielki ciê¿ar
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem
   g³êbokoœci wiercenia

• 12 pozycji mocowania d³uta   

  

•  WskaŸnik serwisowy sygnalizuj¹cy koniecznoœæ
   wymiany szczotek wêglowych i sygna³ œwietlny
   napiêcia sieciowego

DODATKOWE ZALETY MHE 96
•  przykrêcana
   do obudowy w 3 miejscach
•  P³ynna regulacja obrotów
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego - efektywne odprowadzenie
   ciep³a i trwa³oœæ

•  16 pozycji mocowania d³uta   

  Rêkojeœæ pomocnicza

•  Wyd³u¿ona, smuk³a konstrukcja umo¿liwia pracê
   w pozycji wyprostowanej

FULL SERVICE

rok
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6.31590

6.31591

6.31594

6.31592

6.30316

6.31593

6.31600

Nr kat.

Przystawka do odsysania
- do pracy z wiert³ami  4-20 mm; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
- do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ 6.31594

Przystawka do odsysania
- do pracy z wiert³ami O 16-40 mm; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
- do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ 6.31594

Rêkojeœæ do przystawek do odsysania
- do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn

W¹¿ odsysaj¹cy
- z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O 30 mm i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O 35 mm

Przejœciówka
O 35/58 mm

Z³¹czka
O 30/35 mm

Zestaw do odsysania
- do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 mm
Œrednica otworu mocowania: 43 mm
Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-20 mm, rêkojeœæ, w¹¿ odsysaj¹cy O 28 mm (d³ugoœæ 5 m),
przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê¿a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych

O

Osprzêt do odsysania py³u
Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 mm

OSPRZÊT DO URZ¥DZEÑ SDS-plus i SDS-max

 6.23371

6.23372

6.23373

6.30276

6.23370

6.23374

Nr kat.

£¹czówka SDS-max / SDS - plus

£¹czówka SDS-max / wieloklin

£¹czówka wieloklin / SDS-max

£¹czówka wieloklin / SDS-plus

£¹czówka SDS-max / z gwintem Ratio
- ³¹czówka z gwintem wewnêtrznym Ratio i koñcówk¹ mocuj¹c¹ SDS-max,
  d³ugoœæ 195 mm, do ³¹czówki mocuj¹cej 6.23299, koronek frezarskich
  i do zamontowania koronek wiertarskich przy u¿yciu nawiertaka centruj¹cego 6.23038
£¹czówka roz. klucza 19 / z gwintem Ratio

£¹czówki

Pozosta³y osprzêt

 6.30928

6.30283

6.31285

6.31281

6.25509

Nr kat.

£¹czówka
- z gwintem 1/2” - 20 UNF do ³¹czówki 6.30283 przy pracy z wiert³ami i koronkami z gwintem Ratio
£¹czówka
- do wierte³ z gwintem Ratio i do mocowania koronek wiertarskich z u¿yciem nawiertaka centruj¹cego 6.23038
£¹czówka
- ³¹czówka z gwintem 1/2” - 20 UNF do uchwytu wiertarskiego i szeœciok¹tu 1/4 (6,35 mm) do koñcówek
  wkrêtakowych z tulej¹ mocuj¹c¹ koñcówki
Tuleja zaciskowa do koñcówek wkrêtakowych
- do mocowania koñcówek wkrêtakowych i koñcówek nasadowych z szeœciok¹tem 1/4 (6,35 mm) we wrzecionach
  wiertarek i wiertarek udarowych z gwintem wrzeciona 1/2” - 20 UNF i szeœciok¹tem wewnêtrznym 1/4 (6,35 mm)
Uchwyt do koñcówek wkrêtakowych
- z chwytem SDS-plus
- d³ugoœæ ca³kowita: 79 mm
- magnetyczny, z szybkoz³¹czem
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6.31921

6.31924

6. 31923

6. 31930

6.31927

6.31968

6. 31931

6. 31920

6.31922

6.31928

6.31943

Nr kat.

Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski 
 - do narzêdzi z chwytem walcowym (UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28)

Uchwyt wiertarski zêbaty z adapterem
- do narzêdzi z chwytem walcowym (do UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28)

Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, KHE 32
- do narzêdzi z chwytem walcowym (do KHE 32)

Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski
- do  KHE/ UHE 28 Plus

Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym
- do UHE 2250 Multi, UHE 2650 Multi, UHE 2850 Multi, KHE 2650, KHE 2850

Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym
- do KHE 3251

Uchwyt do m³otów SDS
- do KHE/ UHE 28 Plus

Uchwyt wiertarski SDS-plus
- do narzêdzi z chytem SDS-plus (UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28)

Uchwyt wiertarski SDS-plus KHE 32
- do narzêdzi z chwytem SDS-plus (do KHE 32)

Uchwyt wiertarski SDS-plus 
- do narzêdzi z chwytem SDS-plus (do UHE 2250, UHE 2650, KHE 2650, KHE 2850)

Uchwyt wiertarski SDS-plus 
- do KHE 3251

Uchwyty do urz¹dzeñ z udarem elektropneumatycznym

SZYBKOMOCUJ¥CE UCHWYTY WIERTARSKIE DO URZ¥DZEÑ Z UDAREM ELEKTROPNEUMATYCZNYM

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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DLA WSZYSTKICH, KTÓRYM POTRZEBA
CZEGOŒ WIÊCEJ,
NI¯ TYLKO DZIURY W ŒCIANIE

Wiertarka udarowa ze wzglædu na swojà funkcjonalnoúã jest niezbædnym elementem
wyposaýenia kaýdego warsztatu. Metabo jako pierwsza firma na úwiecie uruchomiùa seryjnà
produkcjæ wiertarek udarowych. Tak jak wtedy, takýe dziú projektujemy je i wytwarzamy zgodnie
z najnowoczeúniejszymi technicznymi i ergonomicznymi zdobyczami nauki.
Potwierdzajà one opiniæ o nas jako czoùowym producencie trwaùych, wytrzymaùych, bezpiecznych 
oraz speùniajàcych najwyýsze wymagania technologiczne wiertarek udarowych
Dlatego nasze wiertarki sà standardowym wyposaýenie  kaýdego profesjonalisty.

 
 

 

.
m

Metabo. Work. Don’t play.
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SBE 550

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  Niewielki ciê¿ar zapewniaj¹cy komfortow¹ pracê
•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ

m 

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

Wyposa¿enie standardowe

s

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Nr katalogowy

Nr katalogowy w walizce PVC

zybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus •

•

•

600 536 500

SBE 521

•

•

•

601 158 000

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 550

5 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,7 kg

550 W

50.000 /min

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 521

5 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

0 - 2.600 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,7 kg

520 W

47.000 /min
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SBE 561

CHARAKTERYSTYKA
• Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  Niewielki ciê¿ar zapewniaj¹cy komfortow¹ pracê
•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ

  

Wyposa¿enie standardowe

 

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Nr katalogowy z szybkomocuj¹cym uchwytem 

wiertarskim Futuro Plus, w walizce PVC

Nr katalogowy z uchwytem wiertarskim

z wieñcem zêbatym i kluczykiem, w walizce PVC

rêkojeœæ pomocnicza •

•

601 160 500

601 160 000

SB 561

•

•

601 159 000

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

5 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,7 kg

560 W

50.000 /min

Wiertarka udarowa
SB 561

 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,7 kg

560 W

5

50.000 /min

0 - 

DODATKOWE ZALETY SBE 561
•

•  
   

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym
1/4” (6,35 mm)

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 561
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CHARAKTERYSTYKA
•

•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  Niewielki ciê¿ar zapewniaj¹cy komfortow¹ pracê
•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym 1/4” (6,35 mm)

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

5 Nm

12 mm

10 mm

25 mm

0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,8 kg

600 W

50.000 /min

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 600

5 Nm

12 mm

10 mm

25 mm

0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,8 kg

600 W

50.000 /min

DODATKOWE ZALETY SBE 600 Impuls
• Mo¿liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹  

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 600 Impuls

62 |

WIERTARKI UDAROWE

SBE 600 ImpulsWyposa¿enie standardowe SBE 600

s  

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

zybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

606 007 000

•

•

•

606 006 000



SBE 610

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  
•  Wysokowydajny mechanizm udarowy Metabo
•  Niewielki ciê¿ar zapewniaj¹cy komfortow¹ pracê

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym 1/4” (6,35 mm)

Wyposa¿enie standardowe

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

s

rêkojeœæ pomocnicza

Nr katalogowy w walizce PVC

zybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus •

•

•

606 101 500

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

Wiertarka udarowa z elektronik¹
SBE 610

5 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

0 - 3.100 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,7 kg

610 W

62.000 /min
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CHARAKTERYSTYKA

• Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  2-biegowa przek³adnia
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem

•  Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel

  

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

30 Nm / 13 Nm

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0-1.000/0-3.100 /min

2,6 kg

750 W

59.000 /min

  

  

DODATKOWE ZALETY
SBE 701 SP, SBE 710 i SBE 751
• Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

  

SBE 751Wyposa¿enie standardowe

u

uchwyt wiertarski zêbaty z kluczem

walizka z tworzywa sztucznego

wiertarskim Futuro Top

Nr katalogowy z uchwytem zêbatym

uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus

chwyt szybkomocuj¹cy Futuro Top

Nr katalogowy z szybkomocuj¹cym

uchwytem wiertarskim Futuro Plus

Nr katalogowy z szybkomocuj¹cym

uchwytem 

•

•

600 863 500

SBE 710

- / - / 

- / • / -

• /  / -

- / - / 600 862 810

- / 600 862 500 / -

600 862 510 / - / - 

•

• / - / -

•

Dwubiegowa
wiertarka udarowa

SB 710

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 751

25 Nm / 12 Nm

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0-1.000/0-3.100 /min

2,5 kg

710 W

59.000 /min

  

  

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 710

25 Nm / 12 Nm

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0-1.000/0-3.100 /min

2,5 kg

710 W

59.000 /min

  

  

SB 710

•

600 861 000

25 Nm / 12 Nm

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0-1.000/0-3.100 /min

2,5 kg

710 W

59.000 /min

  

  

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 701 SP

SBE 701 SP

•

•

600 862 850

•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem
   g³êbokoœci wiercenia
•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem
    wewnêtrznym 1/4” (6,35 mm)
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CHARAKTERYSTYKA
• Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Preselekcja obrotów
•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym 1/4” (6,35 mm)
•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 900 Impuls

38 Nm / 14 Nm

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min

2,7 kg

900 W

59.000 /min

  

  

  

SBE 900 Impuls

•

•

•

600 865 500

DODATKOWE ZALETY SBE 900 Impuls
•  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia
   p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci
   najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia
   ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ
   znamionowych. Dopiero przy podwy¿szonym
   obci¹¿eniu obroty spadaj¹
•  Regulacja momentu obrotowego
•  Mo¿liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹

NOWOŒÆ

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 850

36 Nm / 14 Nm

60

20 mm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 1.100 / 0 - 3.400 /min

2,6 kg

850 W

.000 /min

SBE 850

•

•

•

600 842 700

600 842 500

DODATKOWE ZALETY SBE 850
•

   osprzêtu jedn¹ rêk¹
•

  Blokada wrzeciona umo¿liwia wymianê

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
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WIERTARKI UDAROWE

CHARAKTERYSTYKA

• Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia

•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia
   p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie
   na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty
   nawet przy krótkim przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy
   i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie
   same jak na biegu ja³owym

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Preselekcja obrotów
•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym 1/4” (6,35 mm)
•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel

  

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w betonie

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna liczba udarów

44 Nm / 16 Nm

20 mm

16 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 900 / 0 - 2.800 /min

2,8 kg

1.100 W

53.000 /min

SBE 1100 PlusWyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Nr 

uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus

uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Top

katalogowy z uchwytem

szybkomocuj¹cym, w walizce PVC

Nr katalogowy z uchwytem wiertarskim zêbatym

•

•

•

600 867 000

600 867 900

SBE 1000

•

•

•

600 866 500

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 1100 Plus

0 Nm / 15 Nm

20 mm

16 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 800 / 0 - 2.700 /min

2,7 kg

1.000 W

4

51.000 /min

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 1000

DODATKOWE ZALETY SBE 1100 Plus i
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Sygnalizacja zu¿ycia szczotek wêglowych

 SBE 1300
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46 Nm / 17 Nm

8

20 mm

16 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min

2,8 kg

1.300 W

5 .000 /min

Dwubiegowa wiertarka
udarowa z elektronik¹

SBE 1300

SBE 1300

•

•

•

600 843 500

AUTOMATIC AUTOMATIC AUTOMATIC



CHARAKTERYSTYKA
• Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik
   przed zniszczeniem
•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie
    z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ
•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym
   1/4” (6,35 mm)

  

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów

na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

DODATKOWE ZALETY BE 561
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy z uchwytem

wiertarskim Futuro Plus

Nr katalogowy z uchwytem

wiertarskim zêbatym

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

5 Nm

10 mm

20 mm

0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

1,7 kg

560 W

BE 561

•

601 162 820

601 162 000

Wiertarka
z elektronik¹

BE 561

5 Nm

10 mm

20 mm

2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

1,7 kg

560 W

Wiertarka
B 561

B 561

•

601 161 000

CHARAKTERYSTYKA
•

•  

•  Rêkojeœæ g³ówna pokryta miêkk¹ ok³adzin¹
•  Praktyczny klips do zawieszenia wiertarki na pasku

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Obudowa o ergonomicznym kszta³cie
   z du¿ym prze³¹cznikiem

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów

na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy z uchwytem

szybkomocuj¹cym

Nr katalogowy z uchwytem

wiertarskim zêbatym

 Nm

10 mm

20 mm

0 - 2. 0 /min

1/2” - 20 UNF

1,  - 10 mm

1,  kg

450 W

10

  40

0

1

BE 10

600 133 810

600 133 000

Wiertarka
z elektronik¹

BE 10

 Nm

6 mm

12 mm

0 - 4.000 /min

1/2” - 20 UNF

1,  - 10 mm

1,  kg

450 W

7

  

0

1

Wiertarka
z elektronik¹

BE 6

BE 6

600 132 810

600 132 000
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CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³y silnik Metabo Marathon

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ
•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel

  
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym
   1/4” (6,35 mm)

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

d

Nr katalogowy z uchwytem zêbatym

³uga rêkojeœæ pomocnicza

Nr katalogowy z uchwytem wiertarskim 

z wieñcem zêbatym w walizce MetaLoc

BE 75-16

•

600 580 000

75 Nm

16 mm

50 mm

0 - 650 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

2,3 kg

750 W

NOWOŒÆ

AUTOMATIC

DODATKOWE ZALETY BE 75 Quick / BE 75-X3 Quick
• Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego  

BE 75 Quick / BE 75-X3 Quick

•

600 585 700 / 600 585 800

75 Nm / maks. 120 Nm

16 mm

50 mm

0 - 660 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

2,3 kg

750 W

Wiertarka z elektronik¹
BE 75-16

Dwubiegowa wiertarka
z elektronik¹

BE 75 Quick/ BE 75-X3 Quick

AUTOMATIC

BE 75-X3 Quick
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CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia

•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  2-biegowa przek³adnia

•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel
•  Wrzeciono wiertarki z 6-k¹tem wewnêtrznym
   1/4” (6,35 mm)

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

44 Nm / 16 Nm

16 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 900 / 0 - 2.800 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

2,8 kg

1.100 W

DODATKOWE ZALETY BE 751
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

BE 1100Wyposa¿enie standardowe

d³uga rêkojeœæ pomocnicza

Nr katalogowy z szybkomocuj¹cym uchwytem

wiertarskim Futuro Plus

Nr katalogowy z uchwytem wiertarskim z wieñcem

zêbatym i kluczykiem do uchwytu wiertarskiego

rêkojeœæ pomocnicza

•

600 582 810

600 582 000

BE 751

•

600 581 810

600 581 000

Dwubiegowa wiertarka
z elektronik¹

BE 1100

30 Nm / 13 Nm

13 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

2,6 kg

750 W

Dwubiegowa wiertarka
z elektronik¹

BE 751

DODATKOWE ZALETY BE 1100
•

• Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Sygnalizacja zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Preselekcja prêdkoœci obrotowej

  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym
  

AUTOMATIC AUTOMATIC



CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³y silnik Metabo Marathon

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
•

•  Obudowa o ergonomicznym kszta³cie z du¿ym prze³¹cznikiem
•  Gumowana rêkojeœæ

  
•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
•  Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

  Blokada wrzeciona umo¿liwia wymianê osprzêtu jedna rêk¹
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem - elektroniczna kontrola tem-
   peratury uzwojeñ - œwiec¹ca dioda ostrzega o gro¿¹cym przeci¹¿eniu
•  Zabezpieczenie przed ponownym przypadkowym uruchomieniem

•  Przegub kulowy chroni¹cy kabel

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

46 Nm / 17 Nm / maks. 120 Nm

16 mm / 8 mm

40 mm / 25 mm

0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min

43 mm

1/2” - 20 UNF

1,5 - 13 mm

2,9 kg

1.300 W

BE 1300 Quick / BE 1300-X3 QuickWyposa¿enie standardowe

d³uga rêkojeœæ pomocnicza

Nr katalogowy

przystawka k¹towa Quick do wiercenia i wkrêcania

 w walizce MetaLoc

•

•

600 593 700 / 600 593 800
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BE 1300-X3 Quick

Dwubiegowa wiertarka z elektronik¹
BE 1300-X3 QuickBE 1300 Quick/ 



CHARAKTERYSTYKA
•

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   

•  2-biegowa przek³adnia
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe
   Metabo S-automatic zabezpiecza u¿ytkownika
   przed gwa³townym wstecznym momentem obrotowym,
   np. przy zakleszczeniu siê narzêdzia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik
   przed zniszczeniem
•  Rêkojeœæ pomocnicza z ogranicznikiem
   g³êbokoœci wiercenia
•  Uchwyt wiertarski zêbaty

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
   przek³adni

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Nr katalogowy z 

d³uga rêkojeœæ pomocnicza

uchwytem

wiertarskim zêbatym

55 Nm / 22 Nm

16 mm / 10 mm

40 mm / 25 mm

0 - 640 / 0 - 1.200 /min

43 mm

5/8” - 16 UN

3 - 16 mm

3,8 kg

1.100 W

BDE 1100

•

•

600 806 000

Wiertarka dwubiegowa
z elektronik¹

BDE 1100

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik
   przed zniszczeniem
•  Uchwyt wiertarski zêbaty

  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniej-
   szych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
   w zakresie  obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero
   przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona wiertarki

Zakres œrednic mocowania

w uchwycie wiertarskim

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ boczna

Nr katalogowy z uchwytem

wiertarskim zêbatym

8 Nm

10 mm

25 mm

850 - 2.050 /min

1/2” - 20 UNF

1 - 10 mm

1,8 kg

705 W

WBE 700

•

600 512 000

Wiertarka k¹towa
z elektronik¹

WBE 700
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UCHWYTY WIERTARSKIE
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WIERTARKI - osprzêt



Uchwyty szybkomocuj¹ce Futuro Top,
bieg tylko w prawo

   
Pierwszy odporny na wiercenia udarowe

   szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski z 
   zabezpieczeniem sprê¿ynowym i podwójn¹
   ochron¹ przeciwpy³ow¹

Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany
   narzêdzia

Pewnie trzyma wiert³o - tak¿e pod najwiêkszym
   ci¹g³ym obci¹¿eniem

Odporna na œcieranie i dzia³anie oleju przepona
   gumowa zabezpiecza gwint zabieraka i pasowane
   gniazda uchwytu przed zabrudzeniami

Tylko do maszyn z prawymi obrotami

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 13
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
W opakowaniu
1 - 10
1 - 13

6.36215
6.36216
6.36217
6.36225
6.36226
6.36227
6.36241
6.36242
6.36243

6.36601
6.36602

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

SZYBKOMOCUJ¥CE UCHWYTY WIERTARSKIE
DO WIERCENIA UDAROWEGO, BIEG TYLKO W PRAWO

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B12
3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B16
5/8” - 16 UN
B16
B18

1/2” - 20 UNF
1/2” - 20 UNF 

42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
50,0
50,0
50,0

42,8
42,8

77
77
77
89
89
103
113
113
113

77
89

0,35
0,35
0,35
0,50
0,50
0,60
1,00
1,00
1,00

0,35
0,50

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus S2,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do lekkich wiertarek

   udarowych
Tuleja z tworzywa sztucznego
2 tuleje, z blokad¹ promieniow¹, do pewnego

   umocowania narzêdzia
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Wykonanie odporne na wiercenie udarowe
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1,5 - 13

6.36612
6.36613
6.36614

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
1/2” - 20 UNF

42,8
42,8
42,8

61,0
61,0
72,4

0,2
0,2
0,2

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus S2 M,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do wiertarek udarowych
Solidne wykonanie z obudow¹ metalow¹
2 tuleje, z blokad¹ promieniow¹, do pewnego

   umocowania narzêdzia
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Wykonanie odporne na wiercenie udarowe
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1,5 - 13 6.36620

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

SZYBKOMOCUJ¥CE UCHWYTY WIERTARSKIE
DO WIERCENIA UDAROWEGO, BIEG PRAWO/LEWO

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

1/2” - 20 UNF 42,9 72,4 0,3

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus S1 M,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do wiertarek udarowych

   z blokad¹ obrotów
Solidne wykonanie z obudow¹ metalow¹
1-tulejowy (bez pierœcienia mocuj¹cego)
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Wykonanie odporne na wiercenie udarowe
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1,5 - 13 6.36621

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

1/2” - 20 UNF 42,9 72,4 0,3

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus S1,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do lekkich wiertarek

   udarowych z blokad¹ obrotów
Tuleja z tworzywa sztucznego
1-tulejowy (bez pierœcienia mocuj¹cego)
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Wykonanie odporne na wiercenie udarowe
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1,5 - 13

6.36615
6.36616
6.36617

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
1/2” - 20 UNF

42,7
42,7
42,7

61,0
61,0
72,4

0,2
0,2
0,2
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Uchwyty szybkomocuj¹ce Futuro,
bieg tylko w prawo

   
Mocowanie bez kluczyka narzêdzi roboczych

   w rêcznych i stacjonarnych wiertarkach
Przy wzrastaj¹cym nacisku roboczym uchwyt

   samoczynnie siê zaciska
Nawet po najciê¿szych robotach wiertarskich

   uchwyt daje siê lekko otworzyæ
Do najwy¿szego obci¹¿enia
Tylko do maszyn z prawymi obrotami
Nie nadaje siê do wiercenia udarowego

 - 

 - 

 - 

 - 
 - 
 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 13
1 - 13
1 - 13
1 - 13
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
3 - 16

6.36321
6.36322
6.36323
6.36333
6.36341
6.36342
6.36343
6.36351
6.36353
6.36356
6.36361
6.36362
6.36363
6.36364

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

SZYBKOMOCUJ¥CE UCHWYTY WIERTARSKIE,
BEZUDAROWE, BIEG TYLKO W PRAWO

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B12
B16
3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B16
1/2” - 20 UNF
B16
J6
5/8” - 16 UN
B16
B18
J6

37,5
37,5
37,5
40,5
40,5
40,5
40,5
47,5
47,5
47,5
50,0
50,0
50,0
50,0

77
77
77
103
89
89
103
111
111
111
113
113
113
113

0,35
0,35
0,35
0,60
0,60
0,60
0,60
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus H1 M,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do wiertarek z blokad¹

   obrotów
Solidne wykonanie z obudow¹ metalow¹
1-tulejowy (bez pierœcienia mocuj¹cego)
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Nie nadaje siê do wiercenia udarowego
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

0,8 - 6,5 6.36623

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

1/2” - 20 UNF 34 57 0,14

SZYBKOMOCUJ¥CE UCHWYTY WIERTARSKIE,
BEZUDAROWE, BIEG PRAWO/LEWO

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus H1,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do wiertarek z blokad¹

   obrotów
Tuleja z tworzywa sztucznego
1 tuleja - bez pierœcienia mocuj¹cego
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Nie nadaje siê do wiercenia udarowego
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1,5 - 13

6.36515
6.36516
6.36517

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
1/2” - 20 UNF

42,7
42,7
42,7

61,0
61,0
72,4

0,2
0,2
0,2

Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie Futuro Plus H2,
bieg prawo/lewo

   
Specjalna konstrukcja do wiertarek

   akumulatorowych oraz lekkich wiertarek
Tuleja z tworzywa sztucznego
2 tuleje, z pierœcieniem mocuj¹cym

   do pewnego trzymania narzêdzia
Mocowanie bez kluczyka do szybkiej zmiany

   narzêdzia
Nie nadaje siê do wiercenia udarowego
Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,

   do maszyn z biegiem prawo/lewo
Mo¿liwy monta¿ i demonta¿ przy u¿yciu

   klucza p³askiego

 - 

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1,5 - 13

6.36518
6.36519
6.36520

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
1/2” - 20 UNF

42,7
42,7
42,7

61,0
61,0
72,4

0,2
0,2
0,2
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Uchwyty wiertarskie zêbata z kluczykiem,
bieg tylko w prawo

   
1000-krotnie sprawdzony
Uchwyt wiertarski do ka¿dego obszaru

   zastosowañ
Z gwintem wewnêtrznym lub sto¿kiem

   wewnêtrznym, do rêcznych lub stacjonarnych
   wiertarek, jak równie¿ do rêcznych wiertarek
   udarowych

Si³a zacisku pozostaje niezmienna przy
   wierceniu bez udaru i z udarem

Tylko do maszyn z prawymi obrotami

 - 
 - 

 - 

 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

0,5 - 6,5
0,5 - 6,5
0,5 - 6,5
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
3 - 16
5 - 20
W opakowaniu
1,5 - 13

6.35008
6.35010*
6.35004*
6.35019
6.35072
6.35069*
6.35033
6.35035
6.35036
6.35054
6.35056
6.35050
6.35049
6.35058

6.35302

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

UCHWYTY WIERTARSKIE ZÊBATE, DO WIERCENIA
UDAROWEGO, BIEG TYLKO W PRAWO

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B12
3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B12
3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
B16
1/2: - 20 UNF
5/8” - 16 UN
B16
B18
B22

1/2” - 20 UNF 

30,0
30,0
30,0
33,3
33,3
33,3
42,5
42,5
42,5
50,0
50,0
50,0
50,0
65,0

42,5

53,0
55,5
58,0
61,0
61,0
61,0
74,0
74,0
78,0
87,5
87,5
86,0
94,5
113,0

74,0

0,17
0,13
0,15
0,21
0,20
0,24
0,32
0,31
0,35
0,60
0,59
0,64
0,63
0,75

0,31

UCHWYTY WIERTARSKIE ZÊBATE, DO WIERCENIA
UDAROWEGO, BIEG PRAWO/LEWO

Uchwyty wiertarskie zêbate z kluczykiem,
bieg prawo/lewo

   
1000-krotnie sprawdzony
Uchwyt wiertarski do ka¿dego obszaru

   zastosowañ
Z gwintem wewnêtrznym lub sto¿kiem

   wewnêtrznym, do rêcznych lub stacjonarnych
   wiertarek, jak równie¿ do rêcznych wiertarek
   udarowych

Si³a zacisku pozostaje niezmienna przy
   wierceniu bez udaru i z udarem

Z otworem, ze œrub¹ zabezpieczaj¹c¹,
   do maszyn z biegiem prawo/lewo

 - 
 - 

 - 

 - 

 - 

Zakres
moco-
wania
mm

Œrednica
zewnêtrzna
Ø

mm

1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
W opakowaniu
1,5 - 13

6.35254
6.35252
6.35255
6.35250
6.35253

6.35304

D³ugoœæ
(zamkniêta)
mm

Gwint
wewnêtrzny

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
3/8” - 24 UNF
1/2” - 20 UNF
5/8” - 16 UN

1/2” - 20 UNF 

33,3
33,3
42,5
42,5
50,0

42,5

61,0
61,0
74,0
74,0
87,5

74,0

0,17
0,17
0,31
0,31
0,60

0,32

Klucze do uchwytów wiertarskich

   
Uzêbienie zgodnie z norm¹

   przemys³ow¹ DIN
Do wszystkich uchwytów zêbatych

 - 

 - 

Rozmiar klucza Œrednica czopu D
mm

1
2
3
4
W opakowaniu
2

6.35165
6.35177
6.35168
6.35169

6.35167

D³ugoœæ chwytu L
mm

Nr kat.

4
6
8
9

6

30
52
50
75

52

Sworznie sto¿kowe do uchwytów wiertarskich

   
 - Hartowane i szlifowane

Do uchwytów wiertarskich z wewnêtrznym
   sto¿kiem

Zgodnie z norm¹ przemys³ow¹ DIN 238

 - 

 - 

Œrednica
sto¿ka
Morse’a

D³ugoœæ ca³kowita
sworznia sto¿kowego
mm

MK 1
MK 1
MK 2
MK 2
MK 2
MK 2
MK 3
MK 3
MK 3
MK 3
MK 4
MK 4

6.35105
6.35114
6.35115
6.35116
6.35121
6.35125
6.35126
6.35128
6.35131
6.35132
6.35133

6.35104

Sto¿ek
uchwytu
wiertarskiego

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

B 12
B 16
B 12
B 16
B 18
J 6
B 16
B 18
B 22
J 6
B 16
B 18

89,0
97,0
106,5
110,5
117,5
109,5
134,0
141,0
147,0
129,0
159,0
168,0

0,090
0,135
0,160
0,180
0,165
0,310
0,320
0,390
0,310
0,625
0,660

0,065

Tuleje redukcyjne do narzêdzi
ze sto¿kiem Morse’a

   
Wykonanie standardowe
Spe³nia wymogi DIN 2185
Szlifowany sto¿ek zewnêtrzny

 - 
 - 
 - 

Œrednica
sto¿ka
Morse’a

D³ugoœæ
ca³kowita
mm

MK 2
MK 3
MK 3
MK 4
MK 4

6.35139
6.35140
6.35143
6.35144
6.35146

Wewnêtrzna
œrednica sto¿ka
Morse’a

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

MK 1
MK 1
MK 2
MK 2
MK 3

92
99
112
124
140

0,095
0,250
0,190
0,480
0,360

Wybijak

Nadaje siê do ma-
szyny ze sto¿kiem
Morse’a

D³ugoœæ ca³kowita
mm

MK 1, MK 2
MK 3

6.42395
6.42396

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

140
190

0,07
0,15

* Do wyczerpana zapasów magazynowych
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6.31590

6.31591

6.31594

6.31592

6.30316

6.31593

6.31600

6.31052

6.31072

6.31074

6.27288

6.00890

6.12003

6.12001

6.27106

Nr kat.

Przystawka do odsysania
- do pracy z wiert³ami  4-20 mm; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
- do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ 6.31594

Przystawka do odsysania
- do pracy z wiert³ami O 16-40 mm; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia
- do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ 6.31594

Rêkojeœæ do przystawek do odsysania
- do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn

W¹¿ odsysaj¹cy
- z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O 30 mm i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O 35 mm

Przejœciówka
O 35/58 mm

Z³¹czka
O 30/35 mm

Zestaw do odsysania
- do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 mm
Œrednica otworu mocowania: 43 mm
Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-20 mm, rêkojeœæ, w¹¿ odsysaj¹cy O 28 mm (d³ugoœæ 5 m),
przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê¿a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych
Uchwyt pomocniczy do wiertarek i wiertarek udarowych
Œrednica otworu mocowania: 43 mm

Uchwyt pomocniczy ze schowkiem do wiertarek i wiertarek udarowych
Œrednica otworu mocowania: 43 mm

Uchwyt pomocniczy w wersji wyd³u¿onej do wiertarek i wiertarek udarowych
Œrednica otworu mocowania: 43 mm

Ogranicznik g³êbokoœci wiercenia

Podstawa wiertarska 890
- asymetryczne po³o¿enie kolumny do p³yty podstawowej umo¿liwia obróbkê wiêkszych przedmiotów 
- nieograniczony dostêp do elementów obs³ugi wiertarki i podstawy zapewnia zakrzywiony wysiêgnik 
- stabilna podstawa z rowkami do mocowania imad³a maszynowego
- regulowana g³êbokoœæ wkrêcania
skok roboczy: 65 mm, wysokoœæ s³upa: 500 mm, œrednice s³upa: 40 mm,
otwór mocowania: 43 mm,
p³yta g³ówna: 220 x 213 mm
Ciê¿ar: 5,5 kg

Imad³o maszynowe 041
Szerokoœæ szczêk: 80 mm
Zakres mocowania: 86 mm
Imad³o maszynowe 038
Szerokoœæ szczêk: 100 mm
Zakres mocowania: 100 mm

Imad³o maszynowe 27106
Szerokoœæ szczêk: 80 mm
Zakres mocowania: 80 mm

O

OSPRZÊT DO WIERTAREK
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POZOSTA£Y OSPRZÊT DO WIERTAREK

6.27640

6.27621

6.27601

 6.31078

Nr kat.

Osprzêt

Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania œrub
- u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach 
- wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym do koñcówek wkrêtakowych, tulei mocuj¹cej 
- do maszyn z obrotami prawo/lewo 
- szybkoz³¹czka Metabo 
- stosunek prze³o¿enia 1:1
Otwór mocowania: 43 mm
Gwint wrzeciona: 1/2” - 20 UNF
Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym: 1/4” (6,35 mm)
Ciê¿ar: 0,5 kg
Pompa BPV 03
- samozasysaj¹ca
- przeznaczona do napêdów o liczbie obrotów do 3400 /min
- szybkoz³¹czka Metabo
Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia: 3.000 l/h
Maksymalna wysokoœæ ssania: 4 m
Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 20 m
Otwór mocowania: 43 mm
Króciec do przy³¹czenia wê¿a: R 3/4”
Ciê¿ar: 0,6 kg
Pompa BPV 01
- samozasysaj¹ca
- przeznaczona do napêdów o liczbie obrotów do 2600 /min
- mocowana jest swoim czopem do uchwytu wiertarskiego jednostki napêdzaj¹cej
Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia: 1.500 l/h
Maksymalna wysokoœæ ssania: 2 m
Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 4 m
Króciec do przy³¹czenia wê¿a: 1/2”. Ciê¿ar: 0,1 kg
Nakrêtka szeœciok¹tna
Z gwintem wewnêtrznym 1/2” - 20 UNF do napêdzania przystawki k¹towej 6.31078 lub pompy 6.27640 przez maszyny,
które maj¹ wrzeciono z gwintem 1/2” 20 - UNF, lecz nie maj¹ na wrzecionie gniazda mocuj¹cego,
wymagana jest nakrêtka szeœciok¹tna
Rozm. klucza 19 z gwintem wewnêtrznym 1/2” 20 - UNF

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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Elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy
MAG 100 (B 32/3 + M 100)
Nr katalogowy 600 323 001

Maksymalny skok

Maksymalna si³a mocowania

Wymiary stopy

Ciê¿ar 

Wyposa¿enie standardowe

³añcuch zabezpieczaj¹cy

klucz szeœciok¹tny

walizka metalowa

Nr katalogowy

260 mm

18.000 N

110 x 220 mm

22 kg

M 100

•

•

•

627 100 000

Stopa
elektromagnetyczna

M 100

Moc znamionowa

Moment obrotowy

Œrednica wiercenia:

- w stali

- w drewnie miêkkim

Liczba obr. na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Wrzeciono wiertarskie

ze sto¿kiem wewnêtrznym

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

klin wypychaj¹cy

dodatkowa rêkojeœæ boczna

Nr katalogowy

1.800 W

190 Nm / 120 Nm / 90 Nm

32 mm

70 mm

0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min

65 mm

MK 3

7,5 kg

B 32/3

•

•

600 323 000

Wiertarka trzybiegowa
z elektronik¹

B 32/3

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego 

•  Przek³adnie zêbate zanurzone w oleju
•  Trzystopniowa przek³adnia zapewnia dobór
   odpowiedniej prêdkoœci obrotowej
•  Rêkojeœæ boczna o d³ugoœci 38 cm zwiêksza bezpieczeñstwo
   pracy podczas wiercenia otworów o du¿ych œrednicach
•  Uchwyt wiertarski ze sto¿kiem Morse’a
   pozwala przenosiæ du¿y moment obrotowy

  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Sprzêg³o bezpieczeñstwa

CHARAKTERYSTYKA
• Bardzo silna przylga magnetyczna, maksymalne
   bezpieczeñstwo pracy
•  Z u¿yciem do³¹czonego ³añcucha zabezpieczaj¹cego
   mo¿liwa jest praca nad g³ow¹ na pionowych
   i pochylonych powierzchniach
•  Przeznaczona do wiertarki trzybiegowej B 32/3

  

OSPRZÊT DO WIERTARKI TRZYBIEGOWEJ

Nr kat.

Nasadka do pracy rêcznej
- dodatkowa podpora barkowa mocowana do korpusu maszyny

6.31886
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CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Bardzo silna przylga magnetyczna, maksymalne
   bezpieczeñstwo pracy
•  Z u¿yciem do³¹czonej taœmy zabezpieczaj¹cej mo¿liwa jest praca
   nad g³ow¹ na pionowych i pochylonych powierzchniach
•  Umo¿liwia precyzyjne i dok³adne wiercenia. Silnik i sanie
   tworz¹ zintegrowany zespó³
•  Silnik mo¿na uruchomiæ dopiero po w³¹czeniu stojaka
   magnetycznego
•  Wygodna jednorêczna obs³uga dziêki automatycznemu
   systemowi ch³odzenia

  

Moment obrotowy

Maksymalna œrednica wiercenia:

- koronka

- wiert³o lite

Maksymalna g³êbokoœæ wiercenia

Stojak magnetyczny:

- maksymalny skok

- wymiary stopy magnetycznej

- m

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt

Wysokoœæ (wraz z silnikiem)

- przy sankach w najni¿szym po³o¿eniu

- przy sankach w najwy¿szym po³o¿eniu

Ciê¿ar

Moc znamionowa

aksymalna si³a mocowania stopy

90 Nm / 50 Nm

50 mm

20 mm

50 mm

160 mm

84 x 168 mm

11.000 N

50-250 / 150-450 /min 

Sto¿ek Morse'a MK2

470 mm

630 mm

13 kg

1.200 W

MAG 50Wyposa¿enie standardowe

klin wypychaj¹cy (6,35x77 mm)

klin wypychaj¹cy (6,35x102 mm)

klin do wybijania MT2

klucz imbusowy SW5

uchwyt przemys³owy sto¿ek MK2/ Weldon 19 mm

walizka

Nr katalogowy

taœma zabezpieczaj¹ca •

•

•

•

•

•

•

600 331 500

MAG 32

•

•

•

600 330 500

Elektromagnetyczny
zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy

MAG 50

50 Nm

32 mm

13 mm

50 mm

160 mm

84 x 168 mm

11.000 N

450 /min

Weldon 19 mm

370 mm

480 mm

11 kg

1.000 W

Elektromagnetyczny
zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy

MAG 32

DODATKOWE ZALETY MAG 50
•

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Obroty lewo/prawo  

  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym

Akumulatorowy
elektromagnetyczny

zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy
znajdziecie Pañstwo na stronie 44
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MAG 32

Chwyt Weldon 19 mm

MAG 50

Sto¿ek Morse’a MK2
Chwyt Weldon 19 mm

Trzpieñ sto¿kowy
do uchwytu
wiertarskiego MK2/B16
nr kat. 6.35115

Adapter na uchwyt
nr kat. 6.26611

Adapter Weldon
- system Fein Quick IN
nr kat. 6.26600

System szybkiej
wymiany Quick
nr kat. 6.26604

Adapter
do gwintowników
M 10, M 12, M 16
nr kat. 6.26625 - 6.26627

Uchwyt wiertarski

Wiert³a
do metalu

Frezy trepanacyjne
z chwytem Quick IN
(niedostêpne
w ofercie Metabo)

Gwintowniki
(niedostêpne w ofercie Metabo)

Frezy trepanacyjne
od Ø 32 mm do 5  mmØ 0

Jak to po³¹czyæ?

MAG 28 LTX

Sto¿ek Morse’a MK2
Chwyt Weldon 19 mm
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Trzpienie centruj¹ce

Krótki trzpieñ centruj¹cy do frezów 
trepanacyjnych HSS
- d  HSS o d³ugo-
  œci roboczej 30 mm, œrednica 6,35 mm,
  d³ugoœæ ca³kowita 75 mm
D³ugi trzpieñ centruj¹cy do frezów 
trepanacyjnych HSS oraz HM
- d  HSS
  o d³ugoœci roboczej 55 mm,
- do frezów trepanacyjnych HM
  o œrednicy do 60 mm, œrednica 6,35 mm,
  d³ugoœæ ca³kowita 100 mm
Trzpieñ centruj¹cy do frezów 
trepanacyjnych HM
- d  HM
  o œrednicy 70-100 mm, œrednica 8 mm,
  d³ugoœæ ca³kowita 120 mm

o frezów trepanacyjnych

o frezów trepanacyjnych

o frezów trepanacyjnych

6.26608

6.26609

6.26610

Nr kat.

Chwyty przemys³owe

Uchwyt przemys³owy 
MK2/Weldon 19 mm
- z automatycznym ch³odzeniem wew.
- do modelu MAG 50
- do B 32/3 wy³¹cznie w po³¹czeniu
  

Uchwyt przemys³owy 
MK3/Weldon 32 mm

Uchwyt przemys³owy szybkomocuj¹cy 
MK2/Weldon 19 mm

z tulej¹ redukcyjn¹ MK3/MK2 (6.35143)
- mocowanie wrzeciona:
  sto¿ek Morese`a: MK2 
- mocowanie narzêdzi:
  Weldon 19 mm (3/4”)

- z rêcznym ch³odzeniem wewnêtrznym
- do B32/3 oraz frezów trepanacyjnych HM
  o œrenicy od 70 do 100 mm
- mocowanie wrzeciona:
  sto¿ek Morese`a: MK3
- mocowanie narzêdzi:
  Weldon 32 mm (1 1/4”)

- ³atwa i szybsza wymiana frezów
  trepanacyjnych, bez potrzeby
  zastosowania dodatkowych narzêdzi
- z automatycznym ch³odzeniem
  wewnêtrznym
- do modelu MAG 50
- do B32/3 wy³¹cznie w po³¹czeniu
  z tulej¹ redukcyjn¹ MK3/MK2 (6.35143)
- mocowanie wrzeciona:
  sto¿ek Morese`a: MK2
- mocowanie narzêdzi:
  Weldon 19 mm (3/4”)

6.26602

6.26603

6.26604

Nr kat.

Adaptery

Adapter Weldon - system Fein Quick IN
- wraz z trzpieniem centruj¹cym
- mocowanie wrzeciona wiert³a:
  chwyt Weldon 19 mm (3/4”)
- mocowanie narzêdzi: Fein Quick IN
Adapter do uchwytu wiertarskiego
- mocowanie wrzeciona wiert³a:
  chwyt Weldon 19 mm (3/4”)
- mocowanie narzêdzi:1/2” - 20 UNF
Adapter do gwintowników M10
- do gwintowników zgodnych
  z wytycznymi normy DIN 376
- mocowanie wrzeciona wiert³a:
  chwyt Weldon 19 mm (3/4”)
- mocowanie narzêdzi: trzpieñ
  o œrednicy 7 mm/ czterok¹tny 5,5 mm
Adapter do gwintowników M12
- do gwintowników zgodnych
  z wytycznymi normy DIN 376
- mocowanie wrzeciona wiert³a:
  chwyt Weldon 19 mm (3/4”)
- mocowanie narzêdzi: trzpieñ
  o œrednicy 9 mm/ czterok¹tny 7 mm
Adapter do gwintowników M16
- do gwintowników zgodnych
  z wytycznymi normy DIN 376
- mocowanie wrzeciona wiert³a:
  chwyt Weldon 19 mm (3/4”)
- mocowanie narzêdzi: trzpieñ
  o œrednicy 12 mm/ czterok¹tny 9 mm

6.26600

6.26611

6.26625

6.26626

6.26627

Nr kat.

Os³ona wrzeciona

Os³ona wrzeciona
- do frezów trepanacyjnych
  o œrednicy do 50 mm
- mocowana na podstawie magnetycznej,
  chroni u¿ytkownika przed d³ugimi
  i ostrymi metalowymi wiórami 

6.26607

Nr kat.

Ch³odziwo uniwersalne

Ch³odziwo uniwersalne
- zwiêksza ¿ywotnoœæ narzêdzi takich
  jak np. frezy trepanacyjne, wiert³a
  do metalu, otwornice BiM, frezarki
  oraz pi³y tarczowe
- wy¿sze prêdkoœci ciêcia dziêki
   zoptymalizowanemu ch³odzeniu
- ulega biodegradacji
- frezy trepanacyjne: zastosowanie 
  ch³odziwa w pracach wykonywanych
  ponad g³ow¹, w poziomym u³o¿eniu
  modelu MAG lub przy B 32/3 bez auto-
  matycznego ch³odzenia wewnêtrznego 

6.26606

Nr kat.

Trzpieñ sto¿kowy

Trzpieñ sto¿kowy
- do uchwytu wiertarskiego MK2/B16

6.35115

Nr kat.

Tuleja redukcyjna

Tuleja redukcyjna MK3/MK2
- do narzêdzi ze sto¿kiem Morse’a MK 3/2

6.35143

Nr kat.

OSPRZÊT DO ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZESPO£ÓW FREZUJ¥CO-WIERC¥CYCH
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Sworznie sto¿kowe do uchwytów wiertarskich do wiertarki B 32/3
   
- hartowane i szlifowane
- do uchwytów wiertarskich z wewnêtrznym sto¿kiem
- zgodnie z norm¹ przemys³ow¹ DIN 238

Œrednica sto¿ka Morse’a D³ugoœæ ca³kowita sworznia sto¿kowego
mm

MK 3
MK 3
MK 3
MK 3
MK 3
MK 3

6.35125
6.35126
6.35128
6.35129
6.35130
6.35131

Sto¿ek uchwytu wiertarskiego Ciê¿ar
kg

Nr kat.

B 16
B 18
B 22
J 3
J 33
J 6

134
141
147
135
129
129

0,31
0,32
0,39
0,31
0,31
0,31

Tuleje redukcyjne do narzêdzi ze sto¿kiem Morse’a do wiertarki B 32/3

   
- wykonanie standardowe
- spe³niaj¹ wymogi DIN 2185
- szlifowany sto¿ek zewnêtrzny

Œrednica sto¿ka Morse’a D³ugoœæ ca³kowita mm

MK 3
MK 3 6.35143

6.35140

Wewnêtrzna œrednica sto¿ka Morse’a Ciê¿ar kg Nr kat.

MK 1
MK 2

99
112

0,25
0,19

Wybijak

Nadaje siê do maszyny ze sto¿kiem Morse’a D³ugoœæ ca³kowita
mm

MK 3 6.42396

Ciê¿ar
kg

Nr kat.

190 0,15

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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CHARAKTERYSTYKA
• Idealna mieszarka do profesjonalnego stosowania
   przez gipsiarzy, malarzy i murarzy
•  Nadaje siê do mieszania gêstych substancji p³ynnych
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego 

•  Zamkniêta rêkojeœæ gwarantuje komfortow¹
   i bezpieczna obs³ugê

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

Moment obrotowy

Maksymalna œrednica mieszad³a

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Œrednica ko³nierza

Gniazdo mocowania

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

r

Nr katalogowy

êkojeœæ pomocnicza

Mieszarka z elektronik¹
RWE 1100

RWE 1100

•

601 111 000

45 Nm

160 mm

0 - 700 /min

43 mm

gwint wewnêtrzny M 14

3,4 kg

1.100 W

OSPRZÊT DO MIESZAREK

£¹czówki z gwintem wewnêtrznym M 14
- do maszyn z innym mocowaniem wrzeciona

Nr kat.

Gniazdo: 1/2” - 20 UNF, M 14 Gwint wewnêtrzny
Gniazdo: 5/8” - 16 UN, M 14 Gwint wewnêtrzny
Gniazdo: M 14 Gwint zewnêtrzny, M 14 Gwint wewnêtrzny
Gniazdo: M 18 Gwint zewnêtrzny, M 14 Gwint wewnêtrzny
Gniazdo: B 16 Gwint zewnêtrzny, M 14 Gwint wewnêtrzny

6.31959
6.31960
6.31961
6.31962
6.31969

Adapter do szybkiej wymiany

Nr kat.

- do prostego demonta¿u i ponownego monta¿u mieszade³ w celu wymiany lub czyszczenia 6.31966

•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  £agodny rozruch
•  Z³¹czka szybkomocuj¹ca (osprzêt)
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SZYBKO I PRECYZYJNIE:
NIC TRUDNEGO
DLA WKRÊTAREK METABO

Kto w krótkim czasie musi wkræciã duýà liczbæ  z precyzyjnie dobranym momentem obrotowym, 
potrzebuje odpowiedniej maszyny. Znajdzie jà w naszym programie wkrætarek niezaleýnie od tego, 
z jakim materiaùe i  jakimi  ma do czynienia.
Stosujàc wkrætarki Metabo, moýna bez problemu dokùadnie ustaliã gùæbokoúã wkræcania i moment obrotowy.

Wynik to idealne poùàczenie úrubowe!

wkrêtów
 

m  z wkrêtami

Metabo. Work. Don’t play.
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SE 4000

CHARAKTERYSTYKA
• Opatentowany system szybkiej wymiany bitów
•  Dwuczêœciowy ogranicznik g³êbokoœci wkrêcania
•  Mo¿liwoœæ demonta¿u ogranicznika g³êbokoœci wkrêcania
•  Przednia czêœæ tulei ogranicznika g³êbokoœci
   wykonana z aluminium

  

•  Wysokie obroty
•  Precyzyjna regulacja g³êbokoœci wkrêcania
•  Obroty prawo/lewo
•  Ciche sprzêg³o k³owe
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  Zdejmowany hak z zatrzaskiem na bity

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

hak z zatrzaskiem na bity •

620 004 000

SE 2800

•

620 003 000

Maksymalny moment dokrêcenia

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

6 Nm

 0 - 4.000 /min

Szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

1,2 kg

400 W

Wkrêtarka z elektronik¹
SE 2800

8 Nm

 0 - 2.850 /min

Szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

1,2 kg

400 W

DODATKOWE ZALETY SE 2800
• Wysoki moment obrotowy  

Wkrêtarka z elektronik¹
SE 4000

DODATKOWE ZALETY SE 4000
• Wysokie obroty  
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SE 4000 + SM 5-55

CHARAKTERYSTYKA
• Wytrzyma³a wkrêtarka z magazynkiem do szybkiego,
   dok³adnego i seryjnego wkrêcania wkrêtów
•  Nadaje siê do dostêpnych w handlu taœm z wkrêtami (50 szt.)
•  Zdejmowany magazynek w przypadku wkrêcania
   pojedynczych wkrêtów
•  Wysokie obroty
•  Opatentowany system szybkiej wymiany bitów
•  Dwuczêœciowy ogranicznik g³êbokoœci wkrêcania
•  Precyzyjna regulacja g³êbokoœci wkrêcania
•  Obroty prawo/lewo
•  Ciche sprzêg³o k³owe
•  

•  Zdejmowany hak z zatrzaskiem na bity

  

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wyposa¿enie standardowe

magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów

(rozmiary wkrêtów: maks. d³ugoœæ 25 - 55 mm;

maks. œrednica ³ba 9,5 mm; maks. œrednica trzpienia 5 mm)

Nr katalogowy

hak z zatrzaskiem na bity •

620 005 000

•

Maksymalny moment dokrêcenia

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

6 Nm

 0 - 4.000 /min

Szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

1,7 kg

400 W

Wkrêtarka z elektronik¹
SE 4000 + SM 5-55

Magazynek do seryjnego
wkrêcania wkrêtów SM 5-55 (nr katalogowy 6.31619)
•  

  

Do pracy ze standardowymi paskami
    z osadzonymi wkrêtami
•  Precyzyjnie ustawiana g³êbokoœæ wkrêcania wkrêtów
•  Pasuje do wkrêtarek SE 2800, SE 4000
•  Wytrzyma³a i lekka konstrukcja ze stopu aluminium
Maksymalna d³ugoœæ wkrêtu: 25-55 mm
Maksymalna œrednica wkrêtu: 5 mm
Maksymalna œrednica ³ba wkrêtu: 9,5 mm
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USE 8

CHARAKTERYSTYKA
• 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Dwuczêœciowy ogranicznik g³êbokoœci wkrêcania
•  Mo¿liwoœæ demonta¿u ogranicznika g³êbokoœci wkrêcania 
•  Przednia czêœæ tulei ogranicznika g³êbokoœci
   wykonana z aluminium
•  Precyzyjna regulacja g³êbokoœci wkrêcania
•  Sprzêg³o k³owe ze specjalnego odlewu gwarantuje
   d³ug¹ ¿ywotnoœæ
•  

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
•  Optymalne ch³odzenie urz¹dzenia dziêki wentylatorowi
   osiowo-promieniowemu
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych

  

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wyposa¿enie standardowe

u

z pierœcieniem osadczym rozprê¿nym

d³uga rêkojeœæ pomocnicza

Nr katalogowy

chwyt do koñcówek wkrêtakowych •

•

620 002 000

DWSE 6.3

•

620 001 000

Maksymalny moment dokrêcenia

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Uchwyt narzêdziowy

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

40 Nm

0 - 900 /min

szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

2,0 kg

550 W

Wkrêtarka z elektronik¹
DWSE 6.3

18 Nm

0 - 2.100 /min

szeœciok¹t wewnêtrzny 1/4” (6,35 mm)

2,0 kg

550 W

DODATKOWE ZALETY DWSE 6.3
• Optymalna prêdkoœæ obrotowa do wkrêcania
   wkrêtów samowierc¹cych
  

Wkrêtarka z elektronik¹
USE 8

DODATKOWE ZALETY USE 8
•

   np. ramowych ko³ków rozporowych
•  D³uga rêkojeœæ pomocnicza

  Wysoki moment obrotowy do wkrêcania
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OSPRZÊT DO WKRÊTAREK SIECIOWYCH

6.31619

Nr kat.

- do pracy ze standardowymi paskami z osadzonymi wkrêtami
- precyzyjnie ustawiana g³êbokoœæ wkrêcania wkrêtów
- pasuje do wkrêtarek SE 2800, SE 4000
- wytrzyma³a i lekka konstrukcja wykonana ze stopu aluminium
Maksymalna d³ugoœæ wkrêtu: 25-55 mm
Maksymalna œrednica wkrêtu: 5 mm
Maksymalna œrednica ³ba wkrêtu: 9,5 mm

Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM 5-55

Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM 5-55

Hak

 6.25070

Nr kat.

Hak
- do SE 2800, SE 4000, BE 4006, BE 4010, BHE 20 Compact
- hak z prostym mechanizmem zatrzaskowym
- do bezpiecznego zawieszania maszyny na rusztowaniu lub drabinie

D³ugoœæ
mm

6.25352

6.25354

6.25353

6.25251

6.25350

6.25356

6.25355

Œrednica
wewnêtrzna
mm

Przeznaczona
do maszyny

Nr kat.

77

77

77

77

61

93

93

18

34

24

12

18

21

12

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

USE 8,
DWSE 6.3

Tuleje ograniczaj¹ce g³êbokoœæ Taœmy z wkrêtami do SM 5-55

6.35170
6.35171
6.35172
6.35173
6.35174
6.35175

Nr kat.Wymiary
mm

3,9 x 25
3,9 x 35
3,9 x 45
3,9 x 25
3,9 x 35
3,9 x 45

Iloœæ
w taœmie

50
50
50
50
50
50

Pow³oka
ochronna

fosfatowane
fosfatowane
fosfatowane
fosfatowane
fosfatowane

fosfatowane

Gwint

drobnozwojne
drobnozwojne
grubozwojne
grubozwojne
grubozwojne

drobnozwojne

Iloœæ
w opak.

20
20
20
20
20
20

Bity do SM 5-55

6.25500

Nr kat.Rodzaj

Philips

Rozmiar

Rozmiar 2

D³ugoœæ
mm

157

Iloœæ
w opak.

2

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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SZLACHETNY PO£YSK NIERDZEWKI

Wieloletnie doœwiadczenie oraz du¿e wymagania co do jakoœci, jakie Metabo stawia
procesom obróbki metali, materializuj¹ siê w naszych narzêdziach do obróbki stali szlachetnej.
Optymalne dopasowanie urz¹dzeñ oraz osprzêtu stale gwarantuje perfekcyjne wyniki pracy,
zarówno gdy chodzi o obróbkê powierzchni, rur, spawów, jak i o szlifowanie czy polerowanie.

Metabo. Work. Don’t play.
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WE 14-125 Inox Plus Set

CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S
•  Obni¿ony zakres obrotowy przystosowany do obróbki
   stali nierdzewnej
•  £agodny rozruch
•  System Quick - wymiana osprzêtu bez u¿ycia narzêdzi
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Preselekcja prêdkoœci obrotowej
•  

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Wyposa¿enie standardowe

nakrêtka Quick

rêkojeœæ pomocnicza MVT

nakrêtka na klucz dwutrzpieniowy

klucz dwutrzpieniowy

pierœcieñ osadczy

2 dyski lamelowe œrednie

kr¹¿ek fibrowy

talerz podporowy do kr¹¿ków Metabo Pyramid

talerz podporowy miêkki 125 mm

kr¹¿ki œcierne Metabo Pyramid (po 5 szt. A 30/ A 45/ A 65)

kr¹¿ek w³ókninowy P280

Nr katalogowy w walizce metalowej

os³ona tarczy •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

602 131 500

Œrednica tarczy szlifierskiej

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Moment obrotowy

Prêdkoœæ obrotowa 2.000 - 7.000 /min

M 14

1,9 kg

1.400 W

4,2 Nm

125 mm

Niskoobrotowa szlifierka k¹towa
WE 14-125 Inox Plus Set

2.000 - 7.000 /min

M 14

1,9 kg

1.400 W

4,2 Nm

125 mm

Niskoobrotowa szlifierka k¹towa
WE 14-125 Inox Plus

WE 14-125 Inox Plus

•

•

•

602 131 000

•  System ochrony przed py³em wyd³u¿aj¹cy
   ¿ywotnoœæ urz¹dzenia
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku
   nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Zabezpieczenie przed niezamierzonym
   uruchomieniem w wypadku zaniku napiêcia z sieci

Akumulatorow¹
szlifierkê k¹tow¹

znajdziecie Pañstwo
na stronie 28
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BFE 9-90 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do szlifowania metalu, drewna i innych materia³ów
   w miejscach trudno dostêpnych
•  Wymiana taœmy bez u¿ycia narzêdzi
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  W¹ska obudowa przek³adni zapewnia stabilny chwyt maszyny
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Preselekcja prêdkoœci obrotowej
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku
   nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê

   obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
   i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
   Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

Wyposa¿enie standardowe

ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm)

10 cyrkonowych pasów œciernych P 120

po 10 cyrkonowych pasów œciernych: P 60x6 mm,

P 50x13 mm, P 120x6 mm, P 120x13 mm

9 w³ókninowych pasów (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy)

klucz szeœciok¹tny

ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm)

rêkojeœæ pomocnicza MVT

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

602 134 500

Rozmiar pasa œciernego

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Prêdkoœæ pasa œciernego

6-19 x 457 mm

2,3 kg

900 W

3,8 - 9,0 m/s

Precyzyjna szlifierka taœmowa
BFE 9-90 Set

BFE 9-90

•

•

•

•

602 134 510

6-19 x 457 mm

2,3 kg

900 W

3,8 - 9,0 m/s

Precyzyjna szlifierka taœmowa
BFE 9-90

Akumulatorow¹
precyzyjn¹ szlifierkê taœmow¹

znajdziecie Pañstwo
na stronie 33
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KNSE 12-150 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do szlifowania spoin w trudno dostêpnych miejscach
•  Du¿y moment obrotowy dziêki dwustopniowej przek³adni
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Preselekcja prêdkoœci obrotowej
•  £agodny rozruch
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia w przypadku nadmiernego
   zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
   w wypadku zaniku pr¹du
•  Szeroka oferta osprzêtu

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹

   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ pomocnicza

klucz szeœciok¹tny

tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (150x3x25,4 mm)

po 2 tarcze ze sprasowanej w³ókniny:

zgrubne (150x3x25,4 i 150x6x25,4 mm),

wykañczaj¹ce (150x6x25,4 mm)

pilnik do profilowania tarczy

25 pasków papierów œciernych do pilnika

os³ona tarczy

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

602 133 500

Œrednica tarczy szlifierskiej

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Prêdkoœæ obrotowa 1.300 - 4.000 /min

M 14

3,3, kg

1.200 W

150 mm

Szlifierka do spoin pachwinowych
KNSE 12-150 Set

KNSE 12-150

•

•

•

•

602 133 510

1.300 - 4.000 /min

M 14

3,3 kg

1.200 W

150 mm

Szlifierka do spoin pachwinowych
KNSE 12-150

Akumulatorow¹ szlifierkê
do spoin pachwinowych

znajdziecie Pañstwo
na stronie 31
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RBE  Set9-60

CHARAKTERYSTYKA
• Do polerowania, wykañczania, satynowania stali szlachetnej,
   stali czarnej, metali nie¿elaznych, tworzyw sztucznych, drewna
•  Wymiana taœmy bez u¿ycia narzêdzi
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Mo¿liwoœæ obróbki zamontowanej na œcianie balustrady
   (minimalny odstêp balustrady od œciany: 40 mm)
•  Mo¿liwoœæ pracy w charakterze maszyny stacjonarnej
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
   i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
   Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹
•  £agodny rozruch
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   w przypadku nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych

  

Wyposa¿enie standardowe

po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120

po 2 pasy " Piramid” P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16

3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy)

pas poleruj¹cy

pasta do pielêgnacji stali nierdzewnej

10 cyrkonowych pasów œciernych P 80

Metabo 

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

602 183 500

Rozmiar pasa œciernego

Œrednica obrabianej rury

Maksymalny k¹t opasania

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Prêdkoœæ pasa œciernego

900 W

8,0 - 14,0 m/s

30 x 533 mm

20 - 60 mm

190°

3,1 kg

Szlifierka do obróbki rur
 SetRBE 9-60

RBE 9-60

•

602 183 000

0 x 533 mm

20 - 60 mm

190°

3,1 kg

900 W

8,0 - 14,0 m/s

3

Szlifierka do obróbki rur
RBE 9-60
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RBE 12-180 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do polerowania, wykañczania, satynowania stali szlachetnej,
   stali czarnej, metali nie¿elaznych, tworzyw sztucznych, drewna
•  Wydajna praca dziêki du¿emu k¹towi opasania - 270°
•  Du¿y moment obrotowy dziêki dwustopniowej przek³adni
•  Wymiana taœmy bez u¿ycia narzêdzi
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Preselekcja prêdkoœci obrotowej
•  £agodny rozruch
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   w przypadku nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych
•  Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
   w wypadku zaniku pr¹du

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹

   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Wyposa¿enie standardowe

po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120

po 2 pasy " Piramid” P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16

3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy)

pas poleruj¹cy

pasta polerska bia³a

rêkojeœæ 

10 cyrkonowych pasów œciernych P 80

Metabo 

pomocnicza

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

602 132 500

Rozmiar pasa œciernego

Maksymalna œrednica rury

Maksymalny k¹t opasania

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Prêdkoœæ pasa œciernego

40 x 760 mm

180 mm

270°

3,7 kg

1.200 W

2,7 - 8,5 m/s

Szlifierka do obróbki rur
RBE 12-180 Set

RBE 12-180

•

•

602 132 510

40 x 760 mm

180 mm

270°

3,7 kg

1.200 W

2,7 - 8,5 m/s

Szlifierka do obróbki rur
RBE 12-180

SZLIFIERKI DO OBRÓBKI RUR
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Zestaw krótkiego wrzeciona z os³on¹  6.26414

Nr kat.

OSPRZÊT DO SATYNIARKI

SE 12-115 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Do matowania, satynowania i polerowania stali szlachetnej,
   metali kolorowych i innych materia³ów

•  Precyzyjne prowadzenie maszyny za pomoc¹
   rolki podtrzymuj¹cej
•  Blokada wrzeciona
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

  

•  Zmienne pozycje mocowania rêkojeœci i os³ony umo¿liwiaj¹
   stosowanie walców o œrednicy do 200 mm  
•  Nakrêtka mocuj¹ca wykonana ze stali nierdzewnej
•  Krótkie wrzeciono i os³ona (osprzêt) umo¿liwia stosowanie
   w¹skich walców bez potrzeby u¿ywania
   pierœcieni dystansowych

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)

•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   uruchomieniem w przypadku zaniku pr¹du

Wyposa¿enie standardowe

2 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180

lamelowy walec polerski 105x100 P 80

3 taœmy œcierne 90x100 P 80

rolka rozprê¿na do taœm œciernych 90x100

3 tuleje dystansowo-osadcze

walec polerski z w³ókniny 105x100 P 280

Nr katalogowy w walizce metalowej

•

•

•

•

•

•

602 115 500

Liczba obrotów

Œrednica œciernicy

Szerokoœæ wa³ka

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Gwint wrzeciona

900 - 2.800 /min

100 - 115 mm

50 - 100 mm

3,0 kg

1.200 W

M 14

Satyniarka SE 12-115 Set

SE 12-115

602 115 510

900 - 2.800 /min

100 - 115 mm

50 - 100 mm

3,0 kg

1.200 W

M 14

Satyniarka SE 12-115

Satyniarkê akumulatorow¹
znajdziecie Pañstwo

na stronie 34

SATYNIARKA
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•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   przy nadmiernym zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
•  Gwint wrzeciona - M 14 lub trzpieñ mocuj¹cy  
•  Wszechstronne zastosowanie dziêki szerokiemu
   asortymentowi osprzêtu

Osprzêt do maszyn do obróbki
stali nierdzewnej i stali szlachetnej

znajd¹ Pañstwo na stronie 100



POLERKI
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URZ¥DZENIA
DO ZADAÑ SPECJALNYCH
W szybko zmieniajàcym siæ úwiecie co dzieñ powstajà nowe trendy zwiàzane z obróbkà powierzchni.
Obecna moda oraz rewolucje w úwiatowym wzornictwie wnætrz zmieniajà gusta Klientów.
Dotychczas koncentrowano siæ gùównie na odnawianiu starych przedmiotów, 
obecnie coraz czæúciej dàýy siæ do tego, aby nowe przedmioty czy konstrukcje postarzyã!
 
Aby sprostaã oczekiwaniom naszych Klientów, skonstruowaliúmy maszyny, które idealnie
sprawdzà siæ podczas postarzania drewna czy szlifowania kamienia naturalnego.

Metabo. Work. Don’t play.



PE 12-175 Set

CHARAKTERYSTYKA
• Bardzo wysoki moment obrotowy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  

•  Blokada wrzeciona
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹

   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
   w wypadku zaniku pr¹du

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ boczna

klucz maszynowy p³aski

g¹bka polerska nr kat. 624 915 000

ko³pak do polerowania z we³ny nr kat. 631 217 000

talerz podporowy nr kat. 623 288 000

Nr katalogowy

os³ona r¹k •

•

•

•

•

•

602 175 910

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Do talerzy podporowych do maks.

10 Nm

700 - 2.200 /min

M 14

2,4 kg

1.200 W

175 mm

Polerka k¹towa z elektronik¹
PE 12-175 Set

PE 12-175

•

•

•

602 175 000

10 Nm

700 - 2.200 /min

M 14

2,4 kg

1.200 W

175 mm

Polerka k¹towa z elektronik¹
PE 12-175 (dostawa bez talerza polerskiego)
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PE 12-175 Renovation Kit

CHARAKTERYSTYKA
•

   oraz do uzyskiwania efektu rustykalnego na powierzchniach
   drewnianych

Bardzo wysoki moment obrotowy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  

•  Blokada wrzeciona
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych

  Przeznaczona do czyszczenia, renowacji drewna

•  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹

   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
   w wypadku zaniku pr¹du

Wyposa¿enie standardowe

nylonowa szczotka do renowacji O 130 mm, M 14, P 60

nylonowa szczotka do renowacji O 130 mm, M 14, P 80

Nr katalogowy w walizce metalowej

nylonowa szczotka do renowacji O 130 mm, M 14, P 46 •

•

•

602 175 870

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

10 Nm

700 - 2.200 /min

M 14

2,4 kg

1.200 W

Polerka do renowacji drewna
PE 12-175 Renovation Kit

NOWOŒÆ
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PWE 11-100

CHARAKTERYSTYKA
• Do szlifowania kamienia naturalnego, sztucznego, betonu
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Aluminiowa os³ona przek³adni pokryta tworzywem
   zabezpieczaj¹cym obrabiany materia³ przed uszkodzeniem
•  Blokada wrzeciona
•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   , ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Ergonomiczna rêkojeœæ z mo¿liwoœci¹ regulacji
   umo¿liwia pewne trzymanie maszyny
•  Dysza nawadniaj¹ca we wrzecionie maszyny
•  Zawór reguluj¹cy intensywnoœæ przep³ywu wody
•  Króciec do pod³¹czenia wê¿a z wod¹ - szybkoz³¹czka 1/2”
•  Zabezpieczenie ró¿nicowo-pr¹dowe

  

przeci¹¿eniu

Wyposa¿enie standardowe

zabezpieczenie ró¿nicowo-pr¹dowe

Nr katalogowy

rêkojeœæ dodatkowa •

•

602 050 000

Moment obrotowy

Liczba obrotów

Gwint wrzeciona

D³ugoœæ przewodu

Ciê¿ar

Moc znamionowa

4,0 Nm

1.750 - 5.400 /min

M 14

4 m

2,2 kg

1.100 W

Polerka do szlifowania na mokro
PWE 11-100

NOWOŒÆ

Zabezpieczenie ró¿nicowo-pr¹dowe
instalowane na przewodzie elektrycznym
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OSPRZÊT DO MASZYN DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

Œrednica tarczy szlifierskiej mm

6.30367

Nr kat.

125

Przeznaczony do

WE 14-125 Inox Plus

Os³ona ochronna tarczy tn¹cej, pó³zamkniêta

Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do szlifierek taœmowych BFE 9-90

- przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 457 mm oraz 13 x 457 mm
- do szlifowania w w¹skich szczelinach
- przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi, szlifowania przestrzeni
  miêdzy otworami w deskach
- przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 457 mm
- do szlifowania w w¹skich szczelinach
- przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi i rur, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami
  w deskach
- przeznaczone do taœm szlifierskich 13 x 457 mm
- do szlifowania w w¹skich szczelinach
- przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania rur
- przeznaczone do taœm szlifierskich 19 x 457 mm
- do szlifowania krawêdzi i powierzchni
- do szlifowania ³uków i przejœæ

6.26379

6.26380

6.26381

6.26382

Nr kat.

OSPRZÊT DO POLEREK K¥TOWYCH

Œrednica mm

73
115
123
147
173

Talerze polerskie i szlifierskie z rzepem, do mocowania osprzêtu, do polerowania i szlifowania

Gruboœæ mm

12
12
12
12
12

Iloœæ w opakowaniu

1
1
1
1
1

6.23286
6.24840
6.23287
6.23288
6.23289

Nr kat.

 6.31360

6.30332

6.27104

Nr kat.

Pozosta³y osprzêt

Przed³u¿ka
- do pracy z talerzami podporowymi
- zwiêksza odstêp miêdzy wrzecionem maszyn a talerzem podporowym o ok. 35 mm
Os³ona r¹k
- do zamocowania pod dodatkow¹ rêkojeœci¹ szlifierki k¹towej przy pracach z talerzami podporowymi
- do wszystkich polerek k¹towych

Trzpieñ mocuj¹cy
- wymiary: O 10 mm
- œrednica chwytu: 8 mm
Iloœæ w opakowaniu: 1
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OBRÓBKA STALI NIERDZEWNEJ I SZLACHETNEJ; POLERKI - osprzêt

OSPRZÊT DO POLEREK DO RENOWACJI DREWNA

Œrednica mm

130

130

130

Nylonowe szczotki do renowacji
- do wykoñczania, szlifowania, postarzania powierzchni
- do pracy z metalami nie¿elaznymi, tworzywami sztucznymi, drewnem

Gwint wrzeciona

M 14

M 14

M 14

Ziarnistoœæ

P 46

P 60

P 80

6.23740

6.23741

6.23742

Nr kat.



SZLIFIERSKA ELITA

Obróbka zgrubna, szlifowanie, szczotkowanie, ciêcie.
Niemal ¿adne narzêdzie nie jest tak ró¿norodnie obci¹¿one, jak szlifierka k¹towa.
Dlatego te¿ podzieliliœmy nasze szlifierki k¹towe na cztery klasy: economy, kompakt, œredni¹ i wy¿sz¹.
Dziêki temu otrzymaj¹ Pañstwo dok³adnie tak¹ maszynê, jaka jest niezbêdna do Waszej pracy.

Wszystkie maj¹ przy tym jedn¹ wspóln¹ zaletê - technologiê na najwy¿szym poziomie
i bezkompromisow¹ ¿ywotnoœæ.

Metabo. Work. Don’t play.
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SZLIFIERKI K¥TOWE - klasa economy

W 820

CHARAKTERYSTYKA
• W¹ska rêkojeœæ g³ówna
•  Wygodne boczne umiejscowienie w³¹cznika
•  Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe
•  Mocny, ¿ywotny silnik
•  Os³ona tarczy zabezpieczona przed niepo¿¹danym obróceniem

  

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca

rêkojeœæ pomocnicza

klucz dwutrzpieniowy

Nr katalogowy

os³ona tarczy

Nr katalogowy w walizce PVC

•

•

•

•

•

606 727 000/606 728 000

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

115 / 125 mm

1,8 Nm

10.000 /min

M 14

1,7 kg

820 W

Szlifierka k¹towa
W 820

W 720

•

•

•

•

•

606 731 000/606 725 000/606 726 000

- /606 725 500/606 726 500

100 / 115 / 125 mm

1,8 Nm

10.000 /min

M 14

1,6 kg

720 W

Szlifierka k¹towa
W 720

Akumulatorow¹ szlifierkê k¹tow¹
znajdziecie Pañstwo na stronie 28

125 mm

3,0 Nm

10.500 /min

M 14

1,7 kg

1.080 W

115 / 

Szlifierka k¹towa
W 1080

W 1080

•

•

•

•

•

606 721 000/606 722 000

NOWOŒÆ



CHARAKTERYSTYKA
•

   i wygodn¹ pracê oraz optymaln¹ kontrolê urz¹dzenia
•  £agodny rozruch
•  

•  

  Ergonomiczna rêkojeœæ g³ówna zapewnia bezpieczn¹

Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du

Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   w przypadku nadmiernego zu¿ycia szczotek wêglowych

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca

rêkojeœæ pomocnicza

klucz dwutrzpieniowy

Nr katalogowy

os³ona tarczy

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

W 1080-125 RT

•

•

•

•

•

606 724 000

SZLIFIERKI K¥TOWE - klasa economy
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150 mm

5,0 Nm

9.000 /min

M 14

2,4 kg

1.450 W

125 / 

Szlifierka k¹towa
W  1450-150 RTWE 1450-125 RT / E

WE 1450-125 RT / WE 1450-150 RT

•

•

•

•

•

600 680 000 / 600 683 000

125 mm

3,0 Nm

10.500 /min

M 14

2,4 kg

1.080 W

Szlifierka k¹towa
W 1080-125 RT

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ



CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza
   trwa³oœæ ³o¿ysk i szczotek wêglowych, co znacznie
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa gwarantuje
   pewny chwyt przy ka¿dej pracy     

   trwa³y

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

podk³adka ustalaj¹ca

nakrêtka

rêkojeœæ 

klucz dwutrzpieniowy

Nr katalogowy

os³ona tarczy

pomocnicza

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

230 mm

13 Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.000 W

180 / 

Szlifierka k¹towa
W 2000 / WX 2000

DODATKOWE ZALETY WX 2000
• Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem np. w przypadku zaniku pr¹du
•  Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia
    ³agodny start maszyny i zabezpiecza
    instalacjê elektryczn¹ przed przeci¹¿eniem

  

•  Mo¿liwoœæ blokady w³¹cznika do pracy ci¹g³ej

0 mm

10 Nm

8.500 /min

M 14

5,7 kg

2.000 W

23

Szlifierka k¹towa
W 2000

W 2000

•

•

•

•

•

606 420 260

W 2000 / WX 2000

•

•

•

•

•

606 419 000 / 606 421 000
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W 8-125 Quick

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed uszkodzeniem

•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
   gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy    

  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie
   gwarantuj¹ce znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca

 Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

klucz dwutrzpieniowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy w walizce PVC

os³ona

nakrêtka mocuj¹ca

•

•

•

•

600 266 000

600 266 500

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

115 / 125 mm

2,2 Nm

10.000 /min

M 14

1,8 kg

850 W

 

Szlifierka k¹towa
W 8-115 Quick
W 8-125 Quick

W 8-125

•

•

•

•

•

600 263 000

600 263 500

115 / 125 mm

2,2 Nm

10.000 /min

M 14

1,8 kg

850 W

 

Szlifierka k¹towa
W 8-115
W 8-125

DODATKOWE ZALETY
W 8-115 Quick i W 8-125 Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
  

W 8-115

•

•

•

•

•

600 259 000

W 8-115 Quick

•

•

•

•

600 264 000
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CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•   sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ
   ³o¿ysk i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a
   ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi
   naciêciami gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy

   trwa³y

Mechaniczne

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

Nr katalogowy

Nr katalogowy w walizce PVC

os³ona

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

25 mm

3,0 Nm

10.000 /min

M 14

1,9 kg

1.150 W

1  

 

Szlifierka
k¹towa

WA 11-125 Quick

125 / 150 mm

3,0 / 3,3 Nm

10.000 / 9.000 /min

M 14

1,8 kg

1.150 W

  

  

  

Szlifierka k¹towa
W 11-125 Quick
W 11-150 Quick

DODATKOWE ZALETY WE 9-125 Quick
•  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniej-
   szych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
   w zakresie  obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero
   przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

DODATKOWE ZALETY
WA 11-125 Quick
• System Autobalance   zapewnia obni¿enie poziomu
   wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie
   obni¿a zu¿ycie tarcz tn¹cych (do 30%) i tarcz szlifier-
   skich (do 50%) oraz znacznie wyd³u¿a mo¿liwoœæ
   bezpiecznej, komfortowej pracy (EN 60745)

W 11-125 Quick / W 11-150 Quick

•

•

•

•

600 270 000 / 

600 270 500 / -

600 271 000

WA 11-125 Quick

•

•

•

•

601 101 000

125 mm

2,5 Nm

3.000 - 10.000 /min

M 14

1,9 kg

1.000 W

Szlifierka k¹towa
z elektronik¹

WE 9-125 Quick

WE 9-125 Quick

•

•

•

•

600 269 000

600 269 500

600 269 700
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WBA 11-125 Quick

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia przed py³em szlifierskim

•   sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie

Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi
   naciêciami gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy

   trwa³y

•  System AUTOBALANCE zapewnia obni¿enie poziomu
   wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie
   obni¿a zu¿ycie tarcz tn¹cych (do 30%) i tarcz szlifier-
   skich (do 50%) oraz znacznie wyd³u¿a mo¿liwoœæ
   bezpiecznej, komfortowej pracy (EN 60745)
•  Hamulec zatrzymuj¹cy tarczê w niespe³na 2 sekundy
   zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo u¿ytkownika

Mechaniczne

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

•  

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

Nr katalogowy

os³ona •

•

•

•

601 103 000

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa 5

125 mm

3,0 Nm

10.000 /min

M 14

2,1 kg

1.1 0 W

Szlifierka k¹towa
WBA 11-125 Quick
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WEA 14-150 Plus

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•   sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk i szczotek
   wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
   gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem,
   np. w przypadku zaniku pr¹du

   trwa³y

Mechaniczne

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

o

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

Nr katalogowy

s³ona

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

•

•

•

•

601 106 000

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obr. na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

125 / 150 mm

3,3 / 3,5 Nm

7.000-10.500/6.000-9.000 /min

M 14

2,0 kg

1.450 W

  

  

Szlifierka k¹towa z elektronik¹
WEA 14-125 Plus
WEA 14-150 Plus

125 / 150 mm

3,3 / 3,5 Nm

7.000-10.500/6.000-9.000 /min

M 14

1,9 kg

1.450 W

  

  

Szlifierka k¹towa z elektronik¹
WE 14-125 Plus
WE 14-150 Plus

DODATKOWE ZALETY WEA 14-125 Plus, 
WEA 14-150 Plus i WEA 14-125 Quick
•  System Autobalance zapewnia obni¿enie poziomu
   wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie
   obni¿a zu¿ycie tarcz tn¹cych (do 30%) i tarcz szlifier-
   skich (do 50%) oraz znacznie wyd³u¿a mo¿liwoœæ
   bezpiecznej, komfortowej pracy (EN 60745)

WEA 14-125 Plus

•

•

•

•

601 105 000

WE 14-150 Plus

•

•

•

•

600 286 000

WE 14-125 Plus

•

•

•

•

600 281 000

600 281 500

600 281 700

125 mm

3,3 Nm

10.500 /min

M 14

2,0 kg

1.450 W

Szlifierka k¹towa z elektronik¹
WEA 14-125 Quick

WEA 14-125 Quick

•

•

•

•

600 377 000

DODATKOWE ZALETY
WEA 14-125 Plus i WEA 14-150 Plus
•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) 
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje
   ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same
   jak na biegu ja³owym

DODATKOWE ZALETY WEA 14-125 Quick
•  Elektronika typu TC (Tacho-Costamatic) 
   utrzymuje obroty na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia
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SZLIFIERKI K¥TOWE - klasa kompakt

Moc znamionowa

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

os³ona

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

Nr katalogowy

1.450 W

125 mm / 150 mm

3,3 Nm / 3,5 Nm

10.500 / 9.000 /min

M 14

2,6 kg / 2,7 kg

WEPBA 14-125/ 14-150 QuickProtect

•

•

•

•

600 166 000 / 600 322 000

Szlifierka k¹towa z elektronik¹
WEPBA 14-125 QuickProtect/
WEPBA 14-150 QuickProtect

CHARAKTERYSTYKA
•  Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon
•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia
   p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie
   na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty
   nawet przy krótkim przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy
   i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie
   same jak na biegu ja³owym
•  Mechaniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
   przek³adni
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku
   sekund
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie
   gwarantuj¹ce znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed uszkodzeniem
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
   maszyny
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du
•  Szeroki zakres regulacji obrotów szczególnie przydatny
   przy ciêciu i szlifowaniu kamienia na sucho

Moc znamionowa

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

os³ona

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca Quick

uchwyt antywibracyjny MVT

Nr katalogowy

1.450 W

125 mm

3,3 Nm

2.800 - 10.500 /min

M 14

1,9 kg

WE 14-125 VS

•

•

•

•

600 292 000

Szlifierka k¹towa
z elektronik¹
WE 14-125 VS
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CHARAKTERYSTYKA
•  Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon
•  Elektronika TC (Tacho Constamatic) zapewnia utrzymanie
   obrotów na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia
   maszyny bez mo¿liwoœci regulacji prêdkoœci obrotowej
•  Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S
•  Zintegrowany autobalanser redukuj¹cy drgania
   i wyd³u¿aj¹cy trwa³oœæ tarcz szlifierskich i tn¹cych
•  Hamulec tarczy Metabo: hamulec bezpieczeñstwa
   zatrzymuje tarczê szlifiersk¹ w 2 sekundy po wy³¹czeniu
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
   przek³adni
•  Metabo Quick - wymiana osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie
   gwarantuj¹ce znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik
   przed uszkodzeniem
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony  
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du 
•  Protect Safety Switch: bezpieczna obs³uga
   dziêki du¿emu ergonomicznemu
   prze³¹cznikowi czuwakowemu
•  Jedyna tak bezpieczna szlifierka k¹towa na rynku!

AUTOMATIC



WX 17-150 / WX 17-180

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk i szczotek
   wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
   gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy
•  Mo¿liwoœæ ustawienia rêkojeœci w 3 pozycjach bez u¿ycia narzêdzi
     

   trwa³y

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

ko³nierz podporowy

nakrêtka mocuj¹ca

rêkojeœæ pomocnicza

klucz dwutrzpieniowy

Nr katalogowy

os³ona •

600 170 000 / 600 179 000

•

•

•

•

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

1 0 mm

 Nm

. 00 /min

M 14

,  kg

1.700 W

150 mm / 8

5 Nm / 6

10.000 /min / 8 5

3,8 kg / 3 9
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Szlifierka k¹towa
WX 17-150 / WX 17-180

W 17-150

•

•

•

•

•

600 169 000

1 0 mm

 Nm

. 00 /min

M 14

,  kg

1.700 W

5

5

10 0

3 8

Szlifierka k¹towa
W 17-150

DODATKOWE ZALETY WX 17-150 i WX 17-180
•  £agodny rozruch
•  Szlifierki dedykowane dla przemys³u 
   do najciê¿szych zastosowañ
   z racji du¿ej mocy, wysokiego progu akceptacji obci¹¿alnoœci

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

SZLIFIERKI K¥TOWE - klasa œrednia



CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi
   naciêciami gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy
•  Mo¿liwoœæ ustawienia rêkojeœci w 3 pozycjach
   bez u¿ycia narzêdzi

   trwa³y

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

nakrêtka mocuj¹ca

pomocnicza rêkojeœæ antywibracyjna

Nr katalogowy

os³ona tarczy

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

230 mm

18 Nm

6.600 /min

M 14

6,3 kg

2.600 W

Szlifierka k¹towa
W 26-230

180 mm

18 Nm

. 00 /min

M 14

6,3 kg

2.600 W

8 5

Szlifierka k¹towa
W 26-180

230 mm

17 Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
W 24-230

W 26-230

•

•

606 453 260

•

W 26-180

•

•

606 452 260

•

W 24-230

•

•

606 448 260

•
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Wyposa¿enie standardowe

rednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Œ

 

230 mm

1  Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.200 W

4

Szlifierka k¹towa
WX 22-230 Quick

230 mm

1  Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.200 W

4

Szlifierka k¹towa
WX 22-230

180 mm

1  Nm

. 00 /min

M 14

5,7 kg

2.200 W

1

8 5

Szlifierka k¹towa
WX 22-180

WX 22-230 Quick

•

•

•

606 460 000

WX 22-180

•

•

•

606 457 000

WX 22-230

•

•

•

606 459 000

DODATKOWE ZALETY WX 22-230 Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
  

nakrêtka mocuj¹ca

nakrêtka mocuj¹ca Quick

 rêkojeœæ antywibracyjna

Nr katalogowy

os³ona tarczy

pomocnicza

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Elektroniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem chroni urz¹dzenie
   przed przegrzaniem

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
   gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du
•  Mo¿liwoœæ ustawienia rêkojeœci w 3 pozycjach
   bez u¿ycia narzêdzi

   trwa³y

•  

•  Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia
   ³agodny start maszyny i zabezpiecza
   instalacjê elektryczn¹ przed przeci¹¿eniem

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem
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WX 26-230 Quick

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Elektroniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony
   pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk
   i szczotek wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
   gwarantuje pewny chwyt przy ka¿dej pracy
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du

•  Mo¿liwoœæ ustawienia rêkojeœci w 3 pozycjach
   bez u¿ycia narzêdzi

   trwa³y

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem chroni urz¹dzenie
   przed przegrzaniem

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

uszkodzeniem

•  Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia
   ³agodny start maszyny i zabezpiecza
   instalacjê elektryczn¹ przed przeci¹¿eniem

Wyposa¿enie standardowe

nakrêtka mocuj¹ca

nakrêtka mocuj¹ca Quick

 rêkojeœæ antywibracyjna

Nr katalogowy

os³ona tarczy

pomocnicza

•

•

•

606 454 000

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

230 mm

18 Nm

6.600 /min

M 14

6,3 kg

2.600 W

Szlifierka k¹towa
WX 26-230 Quick

230 mm

17 Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
WX 24-230 Quick

230 mm

17 Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
WX 24-230

WX 24-230 Quick

•

•

•

606 450 000

WX 24-180

•

•

•

606 446 000

180 mm

14 Nm

8.500 /min

M 14

5,7 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
WX 24-180

DODATKOWE ZALETY
WX 24-230 Quick i WX 26-230 Quick
• Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
  

WX 24-230

•

•

•

606 449 000
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WXLA 26-230 Quick

CHARAKTERYSTYKA
• Niezwykle  i wydajny silnik Metabo Marathon z rozwi¹zaniami
   chroni¹cymi m.in. uzwojenia przed py³em szlifierskim
•  Elektroniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy

•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  

•  Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce
   znaczne obni¿enie wibracji na uchwycie
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed 
•  Mo¿liwoœæ ustawienia rêkojeœci w 3 pozycjach bez u¿ycia narzêdzi
•  Prosta, beznarzêdziowa, szybka regulacja os³ony pod ka¿dym k¹tem     
•  Zabezpieczenie przeciwpy³owe zwiêksza trwa³oœæ ³o¿ysk i szczotek
   wêglowych, co znacznie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ maszyny
•  Ergonomiczna obudowa z wyraŸnie wyczuwalnymi naciêciami
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem,
   np. w przypadku zaniku pr¹du

•  System LongLife zapewnia d³u¿sz¹ prac¹ urz¹dzenia na jednym zestawie szczotek wêglowych

   trwa³y

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem chroni urz¹dzenie
   przed przegrzaniem

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni
System Autobalance zapewnia obni¿enie poziomu wibracji zarówno

   maszyny, jak i tarczy, co znacznie obni¿a zu¿ycie tarcz tn¹cych
   (do 30%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz znacznie wyd³u¿a
   mo¿liwoœæ bezpiecznej, komfortowej pracy (EN 60745)

uszkodzeniem

•  Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia ³agodny start
   maszyny i zabezpiecza instalacjê elektryczn¹ przed przeci¹¿eniem

Wyposa¿enie standardowe

nakrêtka mocuj¹ca Quick

 rêkojeœæ antywibracyjna

Nr katalogowy

os³ona tarczy

pomocnicza

•

•

•

606 455 000

Œrednica tarczy szlifierskiej

Moment obrotowy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Gwint wrzeciona

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

 

230 mm

18 Nm

6.600 /min

M 14

6,3 kg

2.600 W

Szlifierka k¹towa
WXLA 26-230 Quick

230 mm

14 Nm

6.600 /min

M 14

5,8 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
WXLA 24-230 Quick

180 mm

14 Nm

8.500 /min

M 14

5,7 kg

2.400 W

Szlifierka k¹towa
WXLA 24-180 Quick

WXLA 24-230 Quick

•

•

•

606 451 000

WXLA 24-180 Quick

•

•

•

606 447 000
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OSPRZÊT DO SZLIFIEREK K¥TOWYCH

Œrednica tarczy szlifierskiej
mm

6.30366
6.30367
6.30368
6.30370
6.30371

Nr kat.

115
125
150
180
230

Przeznaczone do

szlifierki klasy kompakt na tarczê 115 mm oprócz W 680 i W 780
szlifierki klasy kompakt na tarczê 125 mm oprócz W 680 i W 780
szlifierki klasy kompakt na tarczê 150 mm 
szlifierki klasy wy¿szej na tarczê 180 mm oprócz W 2000/ WX 2000 na tarczê 180 mm
szlifierki klasy wy¿szej na tarczê 230 mm oprócz W 2000/ WX 2000

Os³ony ochronne tarczy tn¹cej, pó³zamkniête

 6.35000

Nr kat.

- do szlifierek k¹towych o œrednicy tarczy 230 mm
- wyposa¿ony w imad³o do stabilnego zamocowania materia³u

Stojak do pracy stacjonarnej

Stojak do pracy stacjonarnej

Pozosta³y osprzêt

 
6.30705

6.30706

6.30800

6.30802

6.23910

6.23934

6.23935

6.23902
6.23908
6.30342

6.27360

6.27361

Nr kat.

- do wszystkich szlifierek k¹towych, oprócz W 8-100
Nakrêtka mocuj¹ca M 14
- do wszystkich szlifierek k¹towych z gwintem M 14
Nakrêtka mocuj¹ca Quick M 14
- do wszystkich dwurêcznych szlifierek k¹towych, równie¿ innych producentów (wymagana minimalna wolna d³ugoœæ
  wrzeciona 10 mm)
Nakrêtka mocuj¹ca Quick
- do ma³ych szlifierek k¹towych

Klucz dwutrzpieniowy
Wykonanie: odgiêty
Œrednica tarczy szlifierskiej: 115/230 mm
Wykonanie: prosty
Œrednica tarczy szlifierskiej: 115/150 mm
Wykonanie: prosty
Œrednica tarczy szlifierskiej: 180/230 mm
Klucz maszynowy p³aski
Klucz widlasty roz. klucza 19
Jednostronny klucz maszynowy p³aski 17 mm
Uchwyt pa³¹kowy
- przeznaczony do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy¿szej

Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M14
- do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy¿szej
Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M8
- do szlifierek k¹towych Metabo klasy kompakt i œredniej

Ko³nierz podporowy

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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SZLIFIERKI K¥TOWE - osprzêt



CS 23-355

CHARAKTERYSTYKA
•  Nadaje siê szczególnie do szybkiego i precyzyjnego
   ciêcia stali, metali nie¿elaznych, kszta³towników
   ¿elaznych i ¿eliwnych
•  Silnik i przek³adnia mocowane na ³o¿ysku kulkowym
   i igie³kowym, przystosowane do pracy pod du¿ym
   obci¹¿eniem
•  Stabilna konstrukcja i wydajny silnik

     

•  Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê tarcz
•  System szybkomocuj¹cy z bezstopniow¹ regulacj¹
   nachylenia pod k¹tem do 45°
•  Regulowana os³ona tarczy szlifierskiej 

Wyposa¿enie standardowe

k

Nr katalogowy

lucz szeœciok¹tny •

602 335 000

Œrednica tarczy

Œrednica osadzenia

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Maksymalny wymiar ciêcia

- stal prêtowa

- rury

- kszta³towniki stalowe

Maksymalna rozwartoœæ imad³a

Wymiary p³yty g³ównej

Wysokoœæ robocza

Wysokoœæ transportowa

Ciê¿ar

Moc znamionowa

355 mm

25,4 mm

4.000 /min

65 mm

125 mm

130 x 115 mm

189 mm

470 x 270 mm

640 mm

400 mm

16,9 kg

2.300 W - 230 V

Przecinarka do metali
CS 23-355
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PRZECINARKA DO METALI



GE 950 G Plus

CHARAKTERYSTYKA
•  Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon
   z rozwi¹zaniami chroni¹cymi m.in. uzwojenia
   przed py³em szlifierskim
•  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
   i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
   Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹
•  Sprzêg³o S-automatic
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   przy nadmiernym zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Hartowana i szlifowana tuleja zaciskowa zapewniaj¹ca
   dok³adny bieg narzêdzi

Wyposa¿enie standardowe

1 klucz maszynowy p³aski

Nr katalogowy

rêkojeœæ •

•

600 618 000

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Otwór mocuj¹cy w tulei zaciskowej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

2.500 - . 00 /min

6 mm

,  kg

950 W

8 7

1 7

Szlifierka prosta z elektronik¹
GE 950 G Plus

.000 - . 00 /min

6 mm

1,  kg

710 W

10 30 5

6

Szlifierka prosta z elektronik¹
GE 710 Plus

DODATKOWE ZALETY GE 950 G Plus
•  Wytrzyma³a przek³adnia planetarna zapewnia
   precyzyjne przeniesienie napêdu, mniejsze
   gabaryty i ciê¿ar maszyny

GE 710 Plus

•

600 616 000

.000 - .000 /min

6 mm

1,  kg

710 W

13 34

4

Szlifierka prosta z elektronik¹
GE 710 Compact

GE 710 Compact

•

600 615 000

SZLIFIERKI PROSTE
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NOWOŒÆ

AUTOMATIC

AUTOMATIC

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

•  Trwa³y ko³nierz oporowy wykonany z aluminiowego
   odlewu ciœnieniowego
•  Ergonomiczny kszta³t zapewniaj¹cy wygodne
   szlifowanie
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du

AUTOMATIC



OSPRZÊT DO SZLIFIEREK PROSTYCH

6.27354

6.27107

6.27609

6.30714
6.30715
6.30716
6.30980

6.30976
6.30977
6.30978
6.30979

Nr kat.

Kozio³
- do zamocowania silnika frezarki górnowrzecionowej przy pracy z wa³kiem giêtkim
- œrednica otworu mocowania: O 43 mm
Zacisk
- do pewnego zamocowania na stole roboczym

Wa³ek giêtki
- przeznaczony do zakresu liczby obrotów od 20.000 do 30.000 /min
- obustronnie ³o¿yskowany
- wyposa¿ony w zacisk mocuj¹cy z otworem 6 mm, 6.30714
- do napêdu wa³ka giêtkiego 6.27609 przez silnik frezarki nale¿y wymieniæ znajduj¹cy siê w maszynie zacisk
  mocuj¹cy 8 mm na zacisk mocuj¹cy 6 mm, 6.31945
D³ugoœæ: 1,3 m
Czop walcowy: 6 mm
Ciê¿ar: 0,8 kg
Zaciski mocuj¹ce do wa³ka giêtkiego 6.27609
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Otwór mocuj¹cy 3 mm
Otwór mocuj¹cy: 1/4” (6,35 mm)
Wa³ek giêtki
- przeznaczony do zakresu liczby obrotów 7.500 do 30.000 /min
- obustronnie ³o¿yskowany
- wyposa¿ony w zacisk mocuj¹cy z otworem 8 mm, 6.30979
D³ugoœæ: 1,3 m, czop walcowy: 8 mm, otwór mocuj¹cy: 8 mm
Ciê¿ar: 0,8 kg
Zaciski mocuj¹ce do wa³ka giêtkiego 6.30980
Otwór mocuj¹cy: 3 mm
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Otwór mocuj¹cy: 1/4” (6,35 mm)
Otwór mocuj¹cy: 8 mm

Ogólny osprzêt

Zaciski mocuj¹ce do szlifierek prostych

6.31947
6.31948
6.31945
6.31949
6.31946

Nr kat.Otwór mocuj¹cy

3 mm
1/8” (3,18 mm)
6 mm
1/4 “ (6,35 mm)
8 mm

SZLIFIERKI PROSTE - osprzêt
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ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO



SZLIFIERKO-OSTRZA£KI STO£OWE
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DS 150

CHARAKTERYSTYKA
• Ma³e i kompaktowe, nadaj¹ siê do l¿ejszego szlifowania i ostrzenia
•  Mocny, bezobs³ugowy silnik indukcyjny
•  Du¿a os³ona przeciwiskrowa z tworzywa,
   ustawiana bez dodatkowych narzêdzi
•  Beznarzêdziowe ustawienie podpory obrabianego materia³u
•  Gumowe stopy ograniczaj¹ce wibracje

  

Wyposa¿enie standardowe

szklana os³ona przed iskrzeniem

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

tarcze korundowe 36 P i 60 N •

•

•

619 150 000

Tarcze szlifierskie (O x gruboœæ x otwór)

Maksymalna liczba obrotów

Napiêcie zasilania

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Moment obrotowy

150 x 20 x 20 mm

2.980 /min

230 V

9,5 kg

350 W

1,1 Nm

Szlifierko-ostrza³ka sto³owa
DS 150

125 x 20 x 20 mm

2.980 /min

230 V

7,5 kg

200 W

0,9 Nm

Szlifierko-ostrza³ka sto³owa
DS 125

DS 125

•

•

•

619 125 000



SZLIFIERKO-OSTRZA£KI STO£OWE
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DSD 250

CHARAKTERYSTYKA
• wymagaj¹cej
   pracy rzemieœlniczej i warsztatowej
•  Mocny, bezobs³ugowy silnik indukcyjny
•  Du¿a os³ona przeciwiskrowa z tworzywa,
   ustawiana bez dodatkowych narzêdzi
•  Gumowe stopy ograniczaj¹ce wibracje

  Doskonale sprawdzaj¹ siê w 

Wyposa¿enie standardowe

szklana os³ona przed iskrzeniem

Nr katalogowy

tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N

klucz szeœciok¹tny

•

•

619 250 000

•

Tarcze szlifierskie (O x gruboœæ x otwór)

Maksymalna liczba obrotów

Œrednica wewnêtrzna króæca odsysaj¹cego

Napiêcie zasilania

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Moment obrotowy

250 x 40 x 51 mm

1.490 /min

35 mm

400 V

33,3 kg

900 W

10,0 Nm

Szlifierko-ostrza³ka
sto³owa
DSD 250

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min

35 mm

400 V

16,0 kg

750 W

6,2 Nm

Szlifierko-ostrza³ka
sto³owa
DSD 200

DSD 200

•

•

619 201 000

•

175 x 25 x 32 mm

2.980 /min

35 mm

230 V

14,5 kg

500 W

2,3 Nm

Szlifierko-ostrza³ka
sto³owa
DS 175

DS 175

•

•

619 175 000

•

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min

35 mm

230 V

16,3 kg

600 W

2,6 Nm

Szlifierko-ostrza³ka
sto³owa
DS 200

DS 200

•

•

619 200 000

•

•  Beznarzêdziowe ustawienie podpory
   obrabianego materia³u
•  Os³ona wykonana z aluminium
•  W³¹cznik bezpieczeñstwa z zabezpieczeniem
   przed niepo¿¹danym w³¹czeniem w przypadku
   zaniku napiêcia w sieci 
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SZLIFIERKO-OSTRZA£KI STO£OWE

BS 175

CHARAKTERYSTYKA
• Wielozadaniowa - szeroki zakres zastosowañ dziêki przystawce
   na pasy bezkoñcowe
•  Mocny, bezobs³ugowy silnik indukcyjny
•  Du¿a os³ona przeciwiskrowa z tworzywa,
   ustawiana bez dodatkowych narzêdzi
•  Gumowe stopy ograniczaj¹ce wibracje
•  Beznarzêdziowe ustawienie podpory obrabianego materia³u
•  Os³ona wykonana z aluminium
•  W³¹cznik bezpieczeñstwa z zabezpieczeniem przed niepo¿¹danym
   w³¹czeniem w przypadku zaniku napiêcia w sieci 

  

Wyposa¿enie standardowe

szklana os³ona przed iskrzeniem

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

tarcza szlifierskia korundowa 60 N i pas szlifuj¹cy K 60 (1020 x 60 mm) •

•

•

601 750 000

Tarcze szlifierskie (O x gruboœæ x otwór)

Pas œcierny

Maksymalna liczba obrotów

Œrednica wewnêtrzna króæca odsysaj¹cego

Napiêcie zasilania

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Moment obrotowy

175 x 25 x 32 mm

1020 x 50 mm

2.980 /min

35 mm

230 V

14,5 kg

500 W

2,3 Nm

Szlifierko-ostrza³ka sto³owa
BS 175
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TNS 175

CHARAKTERYSTYKA
• Wielozadaniowa - szeroki zakres zastosowañ
   dziêki przystawce do szlifowania na mokro
•  Mocny, bezobs³ugowy silnik indukcyjny
•  Du¿a os³ona przeciwiskrowa z tworzywa,
   ustawiana bez dodatkowych narzêdzi
•  Gumowe stopy ograniczaj¹ce wibracje
•  Beznarzêdziowe ustawienie podpory obrabianego materia³u
•  Os³ona wykonana z aluminium
•  Króciec odsysaj¹cy o œrednicy wewnêtrznej 35 mm
•  W³¹cznik bezpieczeñstwa z zabezpieczeniem przed niepo¿¹danym
   w³¹czeniem w przypadku zaniku napiêcia w sieci 
•  Mo¿liwoœæ szlifowania na mokro

  

Wyposa¿enie standardowe

ko³o do szlifowania na mokro

szklana os³ona przed iskrzeniem

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

tarcza szlifierskia korundowa 60 N •

•

•

•

611 750 000

Tarcze szlifierskie (O x gruboœæ x otwór)

Maksymalna liczba obrotów

Œrednica wewnêtrzna króæca odsysaj¹cego

Napiêcie zasilania

Ciê¿ar

Moc znamionowa

Moment obrotowy 2,3 Nm

175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 mm

2.980 /min / 

35 mm

230 V

14,9 kg

500 W

132 /min 

Szlifierko-ostrza³ka sto³owa
do szlifowania na sucho i mokro

TNS 175

SZLIFIERKO-OSTRZA£KI STO£OWE



OSPRZÊT DO SZLIFIERKO-OSTRZA£EK STO£OWYCH

6.23867

Nr kat.

Podstawa stoj¹ca
- do  wszystkich szlifierko-ostrza³ek Metabo wyprodukowanych po 2005 r.
- schowek na 2 œciernice
- pojemnik na wodê do ch³odzenia
Wysokoœæ: 835 mm
Wymiary blatu: 200 x 280 mm

Podstawa stoj¹ca

6.23862

Nr kat.

Konsola œcienna
- do  wszystkich szlifierko-ostrza³ek Metabo wyprodukowanych po 2005 r. o maksymalnej œrednicy œciernicy 200 mm
  oprócz BS 175, DS 250 D.

Konsola œcienna

SZLIFIERKO-OSTRZA£KI STO£OWE - osprzêt
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ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO



CZYNI¥ WASZ¥ PRACÊ 
NAMACALNIE LEPSZ¥

Nie ma innej dziedziny, która stawia elektronarzêdziom tak ró¿ne wymagania jak obróbka powierzchni.
Szlif zgrubny lub dok³adny, na równej powierzchni lub w k¹tach, na równej lub zaokr¹glonej powierzchni
- szlifierka musi byæ uniwersalna.
Du¿a wydajnoœæ usuwania materia³u przy idealnym szlifie jest tak samo wa¿na jak maszynowa obróbka
najmniejszych i trudno dostêpnych powierzchni.
U nas znajdziecie rozwi¹zanie ka¿dego problemu.

Metabo. Work. Don’t play.

POZOSTA£E SZLIFIERKI
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BAE 75

CHARAKTERYSTYKA

• Pokryta gum¹ rêkojeœæ g³ówna
•  Regulacja prêdkoœci obrotowej
•  Regulacja ustawienia taœmy
•  Demontowalna rêkojeœæ dodatkowa
•  Klucz imbusowy do demonta¿u rêkojeœci dodatkowej
•  Zmodernizowany mechanizm monta¿u podstawy
   do pracy stacjonarnej
•  Antystatyczny worek na py³ ze z³¹czem bagnetowym
•  DŸwignia do szybkiej wymiany pasa
•  Podstawa do pracy stacjonarnej instalowana
   bez dodatkowych narzêdzi
•  Ogranicznik wzd³u¿ny

•  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
  

Wyposa¿enie standardowe

podstawa do pracy stacjonarnej

pas œcierny 80

ogranicznik wzd³u¿ny

demontowalna rêkojeœæ dodatkowa

króciec do pod³¹czania instalacji odsysaj¹cej

imbus

Nr katalogowy

worek na py³ •

•

•

•

•

•

•

600 375 000

Moment obrotowy

Szerokoœæ szlifowania

Wymiar pasa szlifierskiego

Powierzchnia przylegania - taœma szlifierska

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Prêdkoœæ obwodowa na biegu ja³owym

12 Nm

75 mm

75 x 533 mm

85 x 150 mm

4,7 kg

1.010 W

240 - 450 m/min

Szlifierka taœmowa z elektronik¹
BAE 75

SZLIFIERKA TAŒMOWA
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SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA
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CHARAKTERYSTYKA
•

  

  

  Do uniwersalnych zastosowañ, tak¿e do szlifowania
 powierzchni lakierowanych i szpachlowanych

•  Trwa³a przek³adnia przystosowana do pracy
 w utrudnionych warunkach

•  Potrójnie ³o¿yskowane wrzeciono z os³on¹ py³oszczeln¹
•  Uchwyt p³yty szlifierskiej i korpus wykonany z aluminium
•  Wysoka wydajnoœæ szlifowania
•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  Pokrêt³o do regulacji czêstotliwoœci oscylacji
•  P³yta szlifierska pokryta piank¹ poliuretanow¹ zapewnia do-
   k³adne doleganie do powierzchni obrabianego przedmiotu
•  P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep
•  W¹ski uchwyt i ergonomiczne wg³êbienia na uchwycie
   zapewniaj¹ wygodn¹ obs³ugê
•  Niski kszta³t obudowy
•  Mo¿liwoœæ obracania p³yty szlifierskiej
   bez u¿ycia narzêdzi (360°)
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Wbudowany system odpylania

Moc znamionowa

P³yta szlifierska

Czêstotliwoœæ oscylacji

na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

p³ytkowa p³yta szlifierska

Nr katalogowy 

w walizce PVC

280 W / 300 W

93 mm

14.000 - 22.000 /min

1,8 mm

1,3 kg

DSE 280 Intec / DSE 300 Intec

 / -•

600 317 500 / 600 311 500

Szlifierka oscylacyjna z elektronik¹
DSE 280 Intec / DSE 300 Intec

CHARAKTERYSTYKA
•  Trójk¹tna p³yta szlifierska do szlifowania krawêdzi,
   naro¿ników i powierzchni
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa pow³oka gumowa
   na rêkojeœci
•  Py³oszczelne ³o¿yska kulkowe
•  P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep
•  W³asny system odpylania z filtrami Intec, nadaj¹cy siê
   do wielokrotnego czyszczenia

Moc znamionowa

P³yta szlifierska

Czêstotliwoœæ oscylacji

na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

kaseta worka na py³

1 filtr fa³dowany

Nr katalogowy w walizce PVC

200 W

100 x 147 mm

26.000 /min

1,4 mm

1,25 kg

FMS 200 Intec

•

•

600 065 500

Szlifierka uniwersalna
FMS 200 Intec



OSPRZÊT DO SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH TYPU DELTA

6.31592

6.24996

6.31593

6.24995

6.24994

Nr kat.

W¹¿ odsysaj¹cy
- z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej Ø 30 mm i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej Ø 35 mm
D³ugoœæ wê¿a: 5 m
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 19 mm

Przejœciówka
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego ze z³¹czk¹ Ø 35 mm do króæca Ø 30 mm

Z³¹czka
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego 6.31592 (œrednica z³¹czki 30/35 mm) do odkurzacza domowego

10 worków na py³
- do kasety 6.24993 w DSE 300 Intec
Króciec odsysaj¹cy
- do zewnêtrznego systemu odpylania do DSE 300 / DSE 300 Intec

Osprzêt do odsysania py³u

6.25601

6.25602

6.26996

6.25600

6.24992

6.31659

Nr kat.

Kaseta filtra 
- kaseta worka na py³ z filtrem przeciwpy³owym 6.25602

Filtr karbowany do szlifierek oscylacyjnych FMS 200 Intec, FSX 200 Intec
- filtr karbowany z poliestru do kasety filtra (6.25601)

Z³¹czka do szlifierek oscylacyjnych FMS 200 Intec, FSX 200 Intec
- z³¹czka Ø 35 mm do pod³¹czania do zwyk³ego odkurzacza

P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych FMS 200 Intec  (jako czêœæ zamienna)
- wymiary: 147 x 100 mm

Stopa na rzep do szlifierki oscylacyjnej DSE 300 Intec

Szpachla
- ze stali sprê¿ynowej
Szerokoœæ ostrza: 60 mm

do szlifierek oscylacyjnych FMS 200 Intec, FSX 200 Intec

Pozosta³y osprzêt

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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CHARAKTERYSTYKA
• Uniwersalne zastosowanie do szlifowania p³askich
   i zaokr¹glonych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych,
   metali nie¿elaznych, blach stalowych
•  Py³oszczelne ³o¿yska kulkowe
•  Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa pow³oka gumowa
   na rêkojeœci
•  System odpylania Intec  nadaj¹cymi
   siê do wielokrotnego czyszczenia

  

z filtrami

Œrednica talerza podporowego

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu

ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

1 filtr fa³dowany

Nr katalogowy

kaseta worka na py³

 w walizce PVC

125 mm

11.000 /min

2,7 mm

1,3 kg

240 W

Szlifierka mimoœrodowa
FSX 200 Intec

FSX 200 Intec

•

•

609 225 500

CHARAKTERYSTYKA
• Uniwersalne zastosowanie do szlifowania p³askich
   i zaokr¹glonych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych,
   metali nie¿elaznych, blach stalowych
•  

•  Regulacja obrotów
•  System Power Control zapobiega zarysowaniom obrabianej
   powierzchni w momencie przy³o¿enia narzêdzia do materia³u
•  Py³oszczelne ³o¿yska kulkowe
•  Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
•  

  

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

System odpylania Intec z filtrami nadaj¹cymi
   siê do wielokrotnego czyszczenia

Œrednica talerza podporowego

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu

ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Wyposa¿enie standardowe

kaseta worka na py³

1 filtr fa³dowany

Nr katalogowy 

klucz szeœciok¹tny

w walizce PVC

125 mm

5.000 - 11.000 /min

5 mm

1,7 kg

250 W

Szlifierka mimoœrodowa
z elektronik¹
SXE 325 Intec

SXE 325 Intec

•

•

•

600 325 500
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SXE 400

CHARAKTERYSTYKA
• Nadaje siê idealnie do szlifowania wewnêtrznych
   i zewnêtrznych zaokr¹gleñ
•  Lekka i porêczna szlifierka do jednorêcznej obs³ugi
•  Ruch obrotowy i oscylacyjny talerza zapewnia optymaln¹
   jakoœæ szlifowania
•  

•  System Power Control zapobiega zarysowaniom obrabianej
   powierzchni w momencie przy³o¿enia narzêdzia do materia³u
•  Wysoka jakoœæ szlifowania w¹skich listew
•  Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Zredukowane wibracje dziêki elektrodynamicznemu wywa¿eniu
•  Optymalne przenoszenie mocy dziêki przek³adni
   redukcyjnej z zêbatk¹ pierœcieniow¹
•  Potrójnie ³o¿yskowane wrzeciono z os³on¹ py³oszczeln¹
   gwarantuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ

  

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

Wyposa¿enie standardowe

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

tarcza poœrednia mocowana na rzep •

•

600 405 000

Œrednica talerza podporowego

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

80 mm

5.000 - 10.000 /min

3,0 mm

1,2 kg

220 W

Szlifierka mimoœrodowa z elektronik¹
SXE 400
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SXE 450 TurboTec

CHARAKTERYSTYKA
• Uniwersalne zastosowanie do szlifowania p³askich
   i zaokr¹glonych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych,
   matali nie¿elaznych, blach stalowych
•  Ruch obrotowy i oscylacyjny talerza zapewnia optymaln¹
   jakoœæ szlifowania
•  

•  Prze³¹cznik TurboBoost umo¿liwia w³¹czenie dodatkowych
   rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej
   wydajnoœci szlifowania
•  System Power Control zapobiega zarysowaniom obrabianej
   powierzchni w momencie przy³o¿enia narzêdzia do materia³u
•  Zdejmowany uchwyt pomocniczy
•  Py³oszczelne ³o¿yska kulkowe
•  Trwa³a obudowa ³o¿ysk wykonana z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego
•  Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa pow³oka gumowa
   na obudowie i uchwycie
•  

•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej

  

Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

System odpylania Intec z filtrami nadaj¹cymi
   siê do wielokrotnego czyszczenia

Wyposa¿enie standardowe

dodatkowy, demontowalny uchwyt

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

system odpylania Intec

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

•

•

•

600 129 700

600 129 000

Œrednica talerza podporowego

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

150 mm

8.400 - 22.000 /min

2,8 / 6,2 mm

2,2 kg

350 W

Szlifierka mimoœrodowa z elektronik¹
SXE 450 TurboTec

125 mm

8.400 - 22.000 /min

5 mm

2,0 kg

320 W

Szlifierka mimoœrodowa z elektronik¹
SXE 425 TurboTec

DODATKOWE ZALETY SXE 425 TurboTec
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa
   pow³oka gumowa na obudowie i uchwycie

SXE 425 TurboTec

•

•

•

600 131 000

DODATKOWE ZALETY SXE 450 TurboTec
•  ”Duo” regulacja amplitudy oscylacji
   do szlifowania dok³adnego lub zgrubnego
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa
   pow³oka gumowa na obudowie i uchwycie
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OSPRZÊT DO SZLIFIEREK MIMOŒRODOWYCH

6.24064

6.24062

6.24061

Nr kat.

Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
Œrednica: 80 mm
Twardoœæ: Œrednio twardy
Wykonanie: Dziurkowany

Talerz podporowy do samoprzyczepnych arkuszy œciernych
Œrednica: 80 mm
Twardoœæ: Œrednia
Wykonanie: Dziurkowany

Samoprzyczepna tarcza poœrednia, na rzep
Do obróbki zaokr¹glonych powierzchni
Œrednica: 80 mm
Twardoœæ: Miêkki
Wykonanie: Dziurkowany

Osprzêt do szlifierek mimoœrodowych SXE 400

Talerz podporowy z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych SXE 325 Intec, SXE 425 TurboTec

Œrednica
mm

6.31220

6.31219

Nr kat.

125

125

Twardoœæ

Miêkki

Œrednio twardy

Wykonanie

Dziurkowany

Dziurkowany

6.31158

6.31156

6.31150

Nr kat.

6.31169

Nr kat.

Talerz podporowy z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych SXE 450 TurboTec

Twardoœæ

Œrednio twardy

Miêkki

Œrednio twardy

Wykonanie

Dziurkowany (6 dziurek)

Dziurkowany (6 dziurek)

Dziurkowany (6 lub 8 dziurek)

Œrednica
mm

150

150

150

Talerz podporowy do samoprzyczepnych arkuszy œciernych do szlifierek mimoœrodowych SXE 450 TurboTec

Twardoœæ

Œrednia

Wykonanie

Dziurkowany (6 dziurek)

Œrednica
mm

150
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Talerz podporowy z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych FSX 200 Intec

Œrednica
mm

6.25658

Nr kat.

122

Twardoœæ

Œrednia

Wykonanie

Dziurkowany



Osprzêt do szlifierek mimoœrodowych SXE 325 Intec, SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec

6.31981

6.25599

6.31980

6.31289

6.31288

6.31758

Nr kat.

Kaseta worka na py³
- z filtrem karbowanym 6.31980 do wielokrotnego czyszczenia
- do SXE 325 Intec (jako czêœæ zamienna)

Kaseta worka na py³
- z filtrem karbowanym 6.31980 do wielokrotnego czyszczenia do SXE 425 TurboTec i SXE 450 TurboTec
  (jako czêœæ zamienna)

Filtr karbowany
- poliester (jako czêœæ zamienna), do kasety worka na py³ (6.31981 i 6.25599)

Uchwyt worka na py³ komplet
- jako czêœæ zamienna, z 1 papierow¹ torebk¹

Papierowy worek na py³
- bez uchwytu worka na py³ 6.31289, jako czêœæ zamienna, opakowanie 5 szt.

Worek na py³
- mo¿na u¿ywaæ w uchwycie worka (6.31289) zamiast dostarczanego worka papierowego (6.31288)

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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6.25601

6.25602

6.26996

Nr kat.

Kaseta filtra
- kaseta worka na py³ z filtrem przeciwpy³owym 6.25602

Filtr karbowany
- filtr karbowany z poliestru do kasety filtra 6.25601

Z³¹czka
- z³¹czka Ø 35 mm do pod³¹czania do zwyk³ego odkurzacza

Osprzêt do do szlifierek mimoœrodowych FSX 200 Intec



FSR 200 Intec

CHARAKTERYSTYKA
• Uniwersalne stosowanie do szlifowania drewna, tworzyw
   sztucznych, metali, kamienia i powierzchni lakierowanych
•  Redukuj¹ca wibracje, antypoœlizgowa pow³oka gumowa
   na rêkojeœci
•  Py³oszczelne ³o¿yska kulkowe
•  P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep i zaciskiem     
•  

  

System odpylania Intec z filtrami nadaj¹cymi
   siê do wielokrotnego czyszczenia

Wyposa¿enie standardowe

1 filtr fa³dowany

Nr katalogowy walizce PVC

kaseta worka na py³ •

•

600 066 500

P³yta szlifierska

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

114 x 102 mm

26.000 /min

1,4 mm

1,25 kg

200 W

Lekka szlifierka oscylacyjna
FSR 200 Intec
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SR 20-23

CHARAKTERYSTYKA
• Uniwersalne stosowanie do szlifowania drewna, tworzyw
   sztucznych, metali, kamienia i powierzchni lakierowanych
•  Równomierne szlifowanie dziêki wysokogatunkowe
   p³ycie szlifierskiej wykonanej z drobnoziarnistego
   elastomeru poliuretanowego
•  Zredukowane wibracje dziêki elektrodynamicznemu
   wywa¿eniu
•  4 amortyzatory i ³o¿yska kulkowe wysokiej jakoœci
   z os³on¹ py³oszczeln¹ gwarantuj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœæ
•  Trwa³a p³yta szlifierska z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
•  Innowacyjny system szybkomocuj¹cy umo¿liwia szybk¹
   i wygodn¹ wymianê papieru œciernego
•  Mo¿liwoœæ szlifowania w trudno dostêpnych naro¿nikach
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych

  

j

Wyposa¿enie standardowe

1 filtr fa³dowany

w aliz

Nr katalogowy

kasetowy pojemnik na py³

Nr katalogowy  w ce PVC

602 026 000

P³yta szlifierska

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

2 x 183 mm

21.700 /min

,5 mm

1,80 kg

210 W

9

2

Szlifierka oscylacyjna
SR 20-23

92 x 183 mm

21.700 /min

2,5 mm

1,75 kg

200 W

Szlifierka oscylacyjna
SR 10-23 Intec

DODATKOWE ZALETY SR 20-23
•  Profesjonalna szlifierka przeznaczona do pracy ci¹g³ej
•  Trwa³y ko³nierz oporowy z aluminiowego
   odlewu ciœnieniowego
•  System odpylania Intec z filtrami nadaj¹cymi
   siê do wielokrotnego czyszczenia

SR 10-23 Intec

•

•

601 024 000

92 x 183 mm

21.700 /min

2,5 mm

1,70 kg

180 W

Szlifierka oscylacyjna
SR 180 Intec

SR 180 Intec

•

•

601 022 500

DODATKOWE ZALETY SR 180 Intec i SR 10-23 Intec
•  W³asny system odpylania z filtrami ”Intec”,
   nadaj¹cy siê do wielokrotnego czyszczenia
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SRE 4351 TurboTec

CHARAKTERYSTYKA

• Uniwersalne stosowanie do szlifowania drewna, tworzyw
   sztucznych, metali, kamienia i powierzchni lakierowanych
•  Równomierne szlifowanie dzieki wysokogatunkowej
   p ycie szlifierskiej wykonanej z drobnoziarnistego
   elastomeru poliuretanowego
•  Zredukowane wibracje dziêki elektrodynamicznemu wywa¿eniu
•  4 amortyzatory i ³o¿yska kulkowe wysokiej jakoœci z os³on¹
   py³oszczeln¹ gwarantuj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœæ
•  Trwa³a obudowa ³o¿ysk wykonana z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego

•  Trwa³a p³yta szlifierska z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
•  Zatrzaskowy system szybkiego mocowania papieru z gumowan¹
   listw¹ dociskow¹ - z mo¿liwoœci¹ monta¿u papierów na rzep
•  Wbudowany system odpylania
•  Uchwyt worka na py³ z klap¹ py³oszczeln¹
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu¿yciu 
   szczotek wêglowych

Wielokrotne uszczelnienie ³o¿ysk chroni urz¹dzenie
  przed wnikaniem py³u drzewnego i mineralnego

•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów,
   co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy

•  Prze³¹cznik TurboBoost umo¿liwia w³¹czenie dodatkowych
   rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej
   wydajnoœci szlifowania

• 

  

³

Wyposa¿enie standardowe

papierowy worek na py³

uchwyt worka na py³

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

Nr katalogowy

zdejmowana rêkojeœæ pomocnicza •

•

•

611 351 700

611 351 000

P³yta szlifierska

Czêstotliwoœæ oscylacji na biegu ja³owym

Amplituda oscylacji

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

112 x 23  mm

. 00 - .000 /min

2,  mm

2,  kg

350 W

0

4 2 11

2

7

Szlifierka oscylacyjna
z elektronik¹

SRE 4351 TurboTec

2 x  mm

. 00 - .000 /min

2,  mm

2,  kg

350 W

9 190

4 2 11

2

5

Szlifierka oscylacyjna
z elektronik¹

SRE 4350 TurboTec

SRE 4350 TurboTec

•

•

•

611 350 700

611 350 000
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OSPRZÊT DO SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH

6.25598

6.25602

6.26996

6.31981

6.31980

6.25657

6.24738

6.24737

6.24736

6.24749

6.24709

6.25601

Nr kat.

Kaseta filtra do lekkiej szlifierki oscylacyjnej FSR 200 Intec
- kaseta worka na py³ z filtrem przeciwpy³owym 6.25602

Kaseta filtra do lekkiej szlifierki oscylacyjnej SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec

Filtr karbowany do lekkiej szlifierki oscylacyjnej FSR 200 Intec
- filtr karbowany z poliestru do kasety filtra (6.25601)

Z³¹czka do lekkiej szlifierki oscylacyjnej FSR 200 Intec
- z³¹czka O 35 mm do pod³¹czania do zwyk³ego odkurzacza

Kaseta worka na py³ do szlifierek oscylacyjnych SR 10-23, SR 10-23 Intec i SR 20-23
- z filtrem karbowanym 6.31980 do wielokrotnego czyszczenia
- w modelu SR 10-23 Intec zawarty w zakresie dostawy

Filtr karbowany do szlifierek oscylacyjnych SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23,
SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec
- poliester (jako czêœæ zamienna), do kasety worka na py³ (6.31981)

P³yta szlifierska dziurkowana z mocowaniem na rzep do szlifierki oscylacyjnej FSR 200 Intec
(jako czêœæ zamienna)
D³ugoœæ: 114 mm. Szerokoœæ: 112 mm

P³yta szlifierska szlifierek oscylacyjnych SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec mo¿e zostaæ wymieniona
na p³ytê szlifiersk¹ z rzepem 
D³ugoœæ: 185 mm .Szerokoœæ: 90 mm

P³yta szlifierska szlifierek oscylacyjnych SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec mo¿e zostaæ wymieniona
na p³ytê szlifiersk¹ z rzepem 
D³ugoœæ: 230 mm .Szerokoœæ: 115 mm

P³yta szlifierska szlifierek oscylacyjnych Sr 356/ Sr E 357 mo¿e zostaæ wymieniona na p³ytê szlifiersk¹ z rzepem 
D³ugoœæ: 185 mm
Szerokoœæ: 92 mm

P³yta szlifierska szlifierek oscylacyjnych Sr 358/ Sr E 359 mo¿e zostaæ wymieniona na p³ytê szlifiersk¹ z rzepem 
D³ugoœæ: 230 mm 
Szerokoœæ: 112 mm

Folia samoprzylepna z mocowaniem na rzep do szlifierek oscylacyjnych Sr 356 i Sr E 357
- dziurkowana folia naklejana jest na p³ytê szlifierki oscylacyjnej
- przed na³o¿eniem folii samoprzyczepnej p³ytê szlifiersk¹ nale¿y oczyœciæ z kurzu i smaru
D³ugoœæ: 191 mm
Szerokoœæ: 93 mm

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO
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NAJWY¯SZA PRECYZJA SPOTYKA
NAJWY¯SZ¥ DOK£ADNOŒÆ

Frezarki górnowrzecionowe, wyj¹tkowe frezarki do lakieru i strug Metabo spe³niaj¹
wszystkie ¿yczenia profesjonalistów: dok³adne otwory i idealne powierzchnie wykonuje siê szybko i czysto.
Wszystkie maszyny u³atwi¹ Wam pracê dziêki swej mocy i ergonomicznoœci.
Ka¿da z nich ma swoje zalety, których potrzebujecie.

A wszystko to, bo wiemy, co u³atwia obróbkê drewna.

Metabo. Work. Don’t play.
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LF 724 S

CHARAKTERYSTYKA
• Do ekologicznego usuwania farb i lakierów z 
   powierzchni drewnianych
•  Tak¿e do obróbki wczeœniej nie obrabianego drewna
•  Oszczêdnoœæ czasu do 70% w porównaniu z obróbk¹ metodami
   konwencjonalnymi
•  Bardzo dobra przydatnoœæ do obróbki wrêgów
•  Trwa³a obudowa przek³adni z aluminiowego
   odlewu ciœnieniowego

  p³askich

Wyposa¿enie standardowe

króciec do pod³¹czania instalacji odsysania wiórów

skrobak

klucz uniwersalny

4 obrotowe p³ytki skrawaj¹ce z wêglików spiekanych

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

•

•

•

•

600 724 700

600 724 000

Moment obrotowy

Obszar skrawania ostrza

Najwiêksza g³êbokoœæ wrêgu

Boczna wysokoœæ frezowania

Osiowa g³êbokoœæ frezowania

Promieniowa g³êbokoœæ frezowania

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

2 Nm

80 mm

nieograniczona

28 mm

0 - 0,3 mm

0,15 mm

10.000 /min

2,6 kg

710 W

Frezarka do lakieru
LF 724 S

•  Przek³adnia du¿ej mocy o uzêbieniu palloidalnym
•  Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S
•  4 obracane p³ytki skrawaj¹ce z wêglików spiekanych
   o d³ugiej ¿ywotnoœci
•  Bezwibracyjna praca zwiêksza komfort obs³ugi
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji
   odsysaj¹cej

     

OSPRZÊT DO FREZARKI DO LAKIERU

Nr kat.

P³ytki 4-ostrzowe
Iloœæ w opakowaniu: 10
Iloœæ w opakowaniu: 4
Ogranicznik wzd³u¿ny

6.31660
6.31720
6.31865
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FME 737

CHARAKTERYSTYKA
•  ko³nierz oporowy pokryty p³aszczem z tworzywa
   sztucznego, wykonany z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
•  Hartowana i szlifowana wymienna tuleja zaciskowa
   zapewniaj¹ca dok³adny bieg narzêdzi
•  

•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Silnik nadaje siê do stacjonarnego stosowania
   w po³¹czeniu z przystawk¹ frezarsk¹ (nr kat. 6.31501)
•  Nadaje siê do napêdu wa³ków giêtkich
     
     

  Trwa³y

Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
   i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
   Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

2 klucze maszynowe p³askie •

600 737 000

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Otwór mocuj¹cy w tulei zaciskowej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

10.000 - 27.000 /min

8 mm

1,4 kg

710 W

Napêd z elektronik¹ do frezowania i szlifowania
FME 737
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OFE 1229 Signal

CHARAKTERYSTYKA
• Stabilne 2-s³upowe prowadzenie
•  Hartowana i szlifowana wymienna tuleja zaciskowa
   zapewniaj¹ca precyzyjn¹ pracê
•  Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê frezów
•  Bardzo dobrze nadaje siê do frezowania materia³ów
   i tworzyw sztucznych wra¿liwych na ciep³o
•  P³yta podstawy wykonana z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego, pokryta pow³ok¹ zmniejszaj¹c¹ tarcie
•  Ogranicznik wzd³u¿ny prowadzony w pryzmach
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Mo¿liwoœæ stosowania równie¿ w po³¹czeniu z szyn¹
   prowadz¹c¹ 6.31250

  

Wyposa¿enie standardowe

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik wzd³u¿ny z precyzyjn¹ regulacj¹

króciec do pod³¹czania instalacji odsysania wiórów

klucz maszynowy p³aski

Nr katalogowy

czujnik zegarowy do precyzyjnej regulacji g³êbokoœci frezowania

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

•

•

•

•

601 229 000

601 229 700

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Otwór mocuj¹cy w tulei zaciskowej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Maksymalna wysokoœæ skoku

5.000 - 25.500 /min

8 mm

3,4 kg

1.200 W

50 mm

Frezarka górnowrzecionowa
z elektronik¹

OFE 1229 Signal

10.000 - 27.000 /min

8 mm

3,0 kg

710 W

50 mm

Frezarka górnowrzecionowa
z elektronik¹

OFE 738

OFE 738

•

•

•

600 738 000

DODATKOWE ZALETY OFE 738
•  

•  ocowanie bagnetowe silnika do przystawki frezarskiej
•  Silnik przystosowany do napêdu wa³ ów giêtkich
•   nadaje siê do stacjonarnego stosowania
 w stojaku frezuj¹co-wierc¹cym 700

Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniej-
   szych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
   w zakresie  obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero
   przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

M
k

Napêd
  

DODATKOWE ZALETY OFE 1229 Signal
•  

•  Czujnik zegarowy z podzia³k¹ 0,1 mm do nastawiania
   g³êbokoœci frezowania
•  stopniowy ogranicznik regulacji g³êbokoœci
 frezowania

•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
•  Precyzyjny ogranicznik wzd³u¿ny prowadzony
 w pryzmach z dok³adn¹ regulacj¹

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym

3-
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6.30360

6.31504

6.30103

6.31503

6.31505

6.27609

6.30714
6.30715
6.30716
6.30980

6.30976
6.30977
6.30978
6.30979
6.27354

6.27107

 
6.30105
6.30106
6.30118
6.30119
6.30120
6.30121
6.31213

6.31213.70

6.31211

6.31031

6.31248

6.31507

Nr kat.

Ogranicznik z rolk¹ prowadz¹c¹
- do zamontowania na ograniczniku wzd³u¿nym frezarki OFE 738 i OFE 1229 Signal, do frezowania
  zaokr¹gleñ
Koñcówka cyrkla
- do po³¹czenia z ogranicznikiem wzd³u¿nym frezarek OFE 738 i OFE 1229 Signal, do frezowania
  po okrêgu rowków i temu podobnych prac
Ogranicznik k¹towy
- umo¿liwia wykonywanie prac frezark¹ OFE 738 i OFE 1229 Signal przy krawêdziach desek i p³yt
  (np. przy wpuszczeniu okuæ, frezowaniu otworów pod zamki oraz frezowaniu otworów do po³¹czeñ
  klejonych na wpust)
P³yta poœrednia
- mocowana do stopy frezarki OFE 738 i OFE 1229 Signal, szczególnie przydatna
  do dok³adnego frezowania po³¹czeñ klejonych
Prowadnica ko³owa
- do wyfrezowania okr¹g³ych otworów, frezowania rowków po okrêgu, zaokr¹glania naro¿ników i temu
  podobnych prac, najwiêksza œrednica 350 mm

Wa³ek giêtki
- przeznaczony do zakresu liczby obrotów 20 000-30 000 /min
- obustronnie ³o¿yskowany 
- wyposa¿ony w zacisk mocuj¹cy z otworem  6 mm, 6.30714
- do napêdu wa³ka giêtkiego 6.27609 przez silnik frezarki nale¿y wymieniæ znajduj¹cy siê w maszynie
  zacisk mocuj¹cy 8 mm na zacisk mocuj¹cy 6 mm 6.31945 
D³ugoœæ: 1,3 m, czop walcowy: 6 mm, otwór mocuj¹cy: 6 mm, ciê¿ar: 0,8 kg
Zaciski mocuj¹ce do wa³ka giêtkiego 27609
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Otwór mocuj¹cy: 3 mm
Otwór mocuj¹cy: 1/4” (6,35 mm)
Wa³ek giêtki
- przeznaczony do zakresu liczby obrotów 7 500-30 000 /min
- obustronnie ³o¿yskowany
- wyposa¿ony w zacisk mocuj¹cy z otworem 8 mm, 6.30979
D³ugoœæ: 1,3 m, czop walcowy: 8 mm, otwór mocuj¹cy: 8 mm
Ciê¿ar: 0,8 kg
Zaciski mocuj¹ce do wa³ka giêtkiego 6.30980
Otwór mocuj¹cy: 3 mm
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Otwór mocuj¹cy: 1/4” (6,35 mm)
Otwór mocuj¹cy: 8 mm 
Kozio³
- do zamocowania silnika frezarki górnowrzecionowej przy pracy z wa³kiem giêtkim
Œrednica otworu mocowania Ø 43 mm
Zacisk
- do pewnego zamocowania koz³a 6.27354 na stole roboczym

Ko³nierze kopiuj¹ce
Œrednica: 9 mm  
Œrednica: 11 mm
Œrednica: 17 mm
Œrednica: 24 mm
Œrednica: 27 mm
Œrednica: 30 mm
Prowadnica
- krawêdzie wolne od wyszczerbieñ (tak¿e przy ciêciach pod k¹tem do 45°) dziêki listwie z tworz. sztucznego
- stabilny, anodowany profil aluminiowy
- ok³adzina antypoœlizgowa do pewnego przy³o¿enia prowadnicy i ochrony przedmiotu przed zarysowaniem
- nastawialny linia³ prowadz¹cy do pracy bez luzów
D³ugoœæ ca³kowita: 1.500 mm
Prowadnica 6.31213 w pokrowcu
   

£¹czówka
- do bezproblemowego ³¹czenia 2 prowadnic

2 zaciski
- do mocowania prowadnicy do przedmiotu lub sto³u roboczego 

Urz¹dzenie prowadz¹ce
- umo¿liwia frezowanie frezarkami górnowrzecionowymi OFE 738 i OFE 1229 Signal wzd³u¿ prowadnicy
  6.31250/ 6.31213; do tych prac nale¿y zamocowaæ p³ytkê poœredni¹ 6.31503 do opoñczy stopy
  frezarki górnowrzecionowej
Ogranicznik wzd³u¿ny
- ogranicznik wzd³u¿ny z precyzyjn¹ regulacj¹ do frezarek
  OFE 738 i OFE 1229 Signal (wyposa¿enie standardowe) 

OSPRZÊT DO FREZAREK GÓRNOWRZECIONOWYCH
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0910064380

0910064371

0910064401

0910064312

0910064304

Nr kat.

- do stacjonarnego stosowania wyrzynarek, frezarek górnowrzecionowych i rêcznych
  pilarek tarczowych Metabo
  (przy u¿yciu odpowiedniego osprzêtu)
- ze sk³adan¹ podstaw¹ i regulacj¹ wysokoœci
- stabilna konstrukcja stalowa i du¿a p³yta sto³u z profili z wlewków ci¹g³ych

Przystawka do monta¿u frezarki
- do wykonywania wpustów i frezowania: ogranicznik do frezowania z mo¿liwoœci¹ odsysania py³u
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500

Przystawka do pod³¹czenia odci¹gu wiórów
- pasuje do wszystkich odkurzaczy w aktualnej ofercie.
- zapewnia czyste otoczenie miejsca pracy i dobr¹ widocznoœæ obrabianych materia³ów
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500

Poszerzenie sto³u
- zwiêksza powierzchniê odk³adcz¹, nadaje siê idealnie do du¿ych p³yt
- umo¿liwia ciêcia z ogranicznikiem wzd³u¿nym do 610 mm
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
- regulacja wysokoœci
D³ugoœæ: 674 mm
Szerokoœæ: 501 mm
Przed³u¿enie sto³u
- do stabilnego podparcia d³ugich przedmiotów i bezpiecznej pracy
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
D³ugoœæ: 380 mm
Szerokoœæ: 476 mm

Stó³ uniwersalny Flexo 500

6.31501

Nr kat.

Przystawka frezarska do FME 737
- po zamocowaniu silnika FME 737 do przystawki frezarskiej otrzymamy frezarkê górnowrzecionow¹

Zaciski mocuj¹ce

6.31947
6.31948
6.31945
6.31949
6.31946

Nr kat.Otwór mocuj¹cy

3 mm
1/8” (3,18 mm)
6 mm
1/4 “ (6,35 mm)
8 mm

Osprzêt do napêdów do frezowania i szlifowania FME 737
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ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO



STRUG

CHARAKTERYSTYKA
•  No¿e z wêglików spiekanych
•  £atwa wymiana no¿y dziêki systemowi kasetowemu
•  Bezstopniowa regulacja g³êbokoœci strugania
   i g³êbokoœci wrêgów
•  Rowek V z przodu przylgi u³atwiaj¹cy fazowanie

Moc znamionowa

Szerokoœæ gruboœciowania

G³êbokoœæ gruboœciowania regulowana

Najwiêksza g³êbokoœæ wrêgi

Liczba obrotów na biegu ja³owym

D³ugoœæ podstawy struga

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

podstawa do struga 

no¿e do gruboœciowania z wêglików spiekanych dwustronne

ogranicznik prowadz¹cy

ogranicznik g³êbokoœci wrêgów

króciec do pod³¹czania instalacji odsysania wiórów

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy z podstaw¹

800 W

82 mm

0 - 3 mm

23 mm

12.000 /min

290 mm

3,3 kg

HO 0882

•

•

•

•

•

•

600 882 540
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•  Mo¿liwoœæ przestawiania wyrzutu wiórów
    w lewo / w prawo
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji
   odsysaj¹cej
•  Sprê¿ynowy pa³¹k na przyldze do odstawiania
   struga

OSPRZÊT DO STRUGÓW

Worek na wióry
- do wy³apywania wiórów

Podstawa do struga
- do zastosowania stacjonarnego - jako strugarka
- zacisk 6.27107 do pewnego zamocowania podstawy na stole roboczym
- do zamocowania potrzebny zacisk 6.27107

2 no¿e skrawaj¹ce z wêglików spiekanych, dwustronne
Sk³ad: 2 no¿e skrawaj¹ce z wêglików spiekanych; jako czêœæ zamienna

HSS no¿e skrawaj¹ce
Sk³ad: 2 HSS dwustronne no¿e skrawaj¹ce, falowane
(bez listew dociskowych) - do pewnego zamocowania na stole roboczym
Zacisk
- do pewnego zamocowania na stole roboczym

6.30888

6.31599

6.30282

6.30566

6.27107

Nr kat.

Strug HO 0882



JAKOŒÆ CIÊCIA 
NA NAJWY¯SZYM POZIOMIE

Wyrzynarki i pilarki Metabo 
a

e urz¹dzenie 

Metabo. Work. Don’t play.

to urzàdzenia do zastosowañ uniwersalnych i specjalistycznych.
Proste ciæcia jak po sznurku pilarkami ræcznymi czy z okràglone kontury wyciæte wyrzynarkà
- kaýd jest mistrzem w swojej dyscyplinie.

WYRZYNARKI I PILARKI
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STEB 80 Quick

CHARAKTERYSTYKA

• Regulacja wychylenia skoków wahad³owych
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed spaleniem
•  Nisko osadzona rolka prowadz¹ca brzeszczot
   umo¿liwia dok³adne ciêcie
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod k¹tem
   (do 45°) do wykonywania ciêæ skoœnych 
•  W³¹cznik z blokad¹ do pracy ci¹g³ej
•  Gumowane strefy uchwytu zapewniaj¹ pewny chwyt
   i prowadzenie maszyny 
•  Gumowana rêkojeœæ 
•  £atwa i szybka wymiana osprzêtu
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji
   odsysaj¹cej np. odkurzacza
•  Mo¿liwoœæ w³¹czenia przedmuchu linii ciêcia
   zapewnia dobr¹ widocznoœæ przepi³u
     

•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê
   osprzêtu w ci¹gu kilku sekund
  

Wyposa¿enie standardowe

szk³o ochronne

os³ona r¹k

p³ytka os³ony przed odpryskami

brzeszczot

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy w walizce PVC

króciec odsysajacy •

•

•

•

•

•

601 041 500

Moment obrotowy

Maksymalna gruboœæ ciêcia

- w drewnie

- w metalach nie¿elaznych

- w blachach stalowych

Czêstotliwoœæ skoków na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

6 Nm

80 mm

25 mm

8 mm

1.500 - 3.200 /min

2,0 kg

590 W

Wyrzynarka z elektronik¹
STEB 80 Quick

6 Nm

70 mm

20 mm

6 mm

1.500 - 3.200 /min

2,0 kg

570 W

Wyrzynarka z elektronik¹
STEB 70 Quick

STEB 70 Quick

•

•

•

•

•

•

601 040 500

Wyrzynarki akumulatorowe
znajdziecie Pañstwo
na stronach 35-36

WYRZYNARKI
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STE 100 SCS

CHARAKTERYSTYKA
•

•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund
•  Regulacja wychylenia skoków wahad³owych
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed spaleniem
•  Nisko osadzona rolka prowadz¹ca brzeszczot
   umo¿liwia dok³adne ciêcie
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod ró¿nym k¹tem
   (do 45°) do wykonywania ciêæ skoœnych
•  W³¹cznik z blokad¹ do pracy ci¹g³ej
•  System SCS (wysuwana ”p³etwa rekina”) ze stopy prowadz¹cej
   dodatkowo stabilizuje maszynê przy ciêciach prostych
•  Gumowane strefy uchwytu zapewniaj¹ pewny chwyt
   i prowadzenie maszyny     
•  £atwa i szybka wymiana osprzêtu
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
   np. odkurzacza
•  Mo¿liwoœæ w³¹czenia przedmuchu linii ciêcia
   zapewnia dobr¹ widocznoœæ przepi³u 
     

  Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
   i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
   Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹

Wyposa¿enie standardowe

os³ona bezpieczeñstwa

nak³adka chroni¹ca przed wyrwaniami materia³u

nak³adka z tworzywa na stopê prowadz¹c¹

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy w walizce PVC

3 brzeszczoty •

•

•

•

•

601 043 500

Moment obrotowy

Maksymalna gruboœæ ciêcia

- w drewnie

- w  metalach nie¿elaznych

- w blachach stalowych

Czêstotliwoœæ skoków na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

6,3 Nm

100 mm

25 mm

8 mm

1.000 - 3.000 /min

2,2 kg

630 W

Wyrzynarka z elektronik¹
STE 100 SCS

6,3 Nm

90 mm

20 mm

6 mm

1.000 - 3.000 /min

2,2 kg

610 W

Wyrzynarka z elektronik¹
STE 90 SCS

STE 90 SCS

•

•

•

•

•

601 042 500

WYRZYNARKI
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STEB 140 / STEB 140 Plus

CHARAKTERYSTYKA

• Regulacja wychylenia skoków wahad³owych
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego
   
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed spaleniem
•  Nisko osadzona rolka prowadz¹ca brzeszczot
   umo¿liwia dok³adne ciêcie
•  P³ynna regulacja czêstotliwoœci skoku brzeszczotu
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod ró¿nym k¹tem (do 45°)
   do wykonywania ciêæ skoœnych bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi 
•  W³¹cznik z blokad¹ do pracy ci¹g³ej
•  Gumowane strefy uchwytu zapewniaj¹
   pewny chwyt i prowadzenie maszyny     
•  £atwa i szybka wymiana osprzêtu
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji
   odsysaj¹cej np. odkurzacza     

•  Metabo Quick umo¿liwia wymianê osprzêtu
   w ci¹gu kilku sekund

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

  

Wyposa¿enie standardowe

k ¹

szk³o ochronne

os³ona r¹k

p³ytka os³ony przed odpryskami

brzeszczot

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy w walizce PVC

róciec odsysaj cy

Nr katalogowy

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

- / •

- / •

•

•

•

•

601 402 000 / -

- / 601 404 700

- / 601 404 500

Moment obrotowy

Maksymalna gruboœæ ciêcia

-  w drewnie

-  w metalach nie¿elaznych

-  w blachach stalowych

Czêstotliwoœæ skoków

na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

7 Nm

1  mm

35 mm

10 mm

1.000 - 3. 00 /min

2,6 kg

750 W

40

  1

Wyrzynarka z elektronik¹
STEB 140 Plus
 

STEB 140 / 

7 Nm

1  mm

35 mm

10 mm

1.000 - 3. 00 /min

2,5 kg

750 W

40

  1

Wyrzynarka z elektronik¹
STE 140 Plus
 

STE 140 / 

6 Nm

110 mm

25 mm

8 mm

1.000 - 2.800 /min

2,6 kg

680 W

  

Wyrzynarka z elektronik¹
STE 100 Plus

STE 140 / STE 140 Plus

- / •

- / •

•

•

•

•

601 401 000 / -

- / 601 403 700

- / 601 403 500

STE 100 Plus

•

•

•

•

•

•

610 501 500

WYRZYNARKI
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NOWOŒÆ

DODATKOWE ZALETY STE 140, STE 140 Plus

•  
STEB 140, STEB 140 Plus

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym
•  System AUTOSTART zapewnia wiêksz¹ precyzjê
   przy rozpoczynaniu ciêcia dziêki ni¿szej
   czêstotliwoœci skoków
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod ró¿nym
   k¹tem (do 45°) bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi

STE 140 STEB 140



PSE 1200

CHARAKTERYSTYKA
• Do ciêæ w drewnie, tworzywach sztucznych, rurach
   i kszta³townikach metalowych
•  Wydajny i trwa³y silnik

Gumowa os³ona obudowy przek³adni
•  Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu
   ciœnieniowego 

•  Mo¿liwoœæ prze³¹czenia na skoki wahad³owe
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie
•  Mo¿liwoœæ obracania brzeszczotu o 180°
•  System szybkiej wymiany brzeszczotu Metabo ”Quick”
•  Beznarzêdziowa regulacja ogranicznika
   g³êbokoœci ciêcia

  

•  Elektronika V (Vario) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
   obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie
   prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy
•  

skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o
   wyd³u¿a ¿ywotnoœæ przek³adni

Wyposa¿enie standardowe

3 brzeszczoty

Nr katalogowy w walizce PVC

•

601 301 000

Moment obrotowy

Czêstotliwoœæ skoków na biegu ja³owym

Skok pi³y tn¹cej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

15 Nm

0 - 2.600 /min

28 mm

4,2 kg

1.200 W

Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym i elektronik¹
PSE 1200

Wyrzynarkê akumulatorow¹
z brzeszczotem szablastym

znajdziecie Pañstwo na stronie 37

WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM
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Osprzêt do odsysania py³u

Nr kat.

W¹¿ odsysaj¹cy
Z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej
O 30 mm i z³¹czka o œrednicy
zewnêtrznej O 35 mm

Przejœciówka
O 35/58 mm

Z³¹czka
O 30/35 mm
 

6.31592

6.30316

6.31593

OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY
znajd¹ Pañstwo w katalogu:
OSPRZÊT METABO



OSPRZÊT DO WYRZYNAREK

6.23664

6.23595

6.23591

6.31340

6.31249

6.31213

6.31213.70

6.31211

6.31031

0910064304

0910064401

0910064312

0910063707

0910064410

6.23443

6.31208

6.23665

Nr kat.

P³ytka ochronna
- do zak³adania na stopê wyrzynarki. P³yta ochronna zapobiega zarysowaniu wra¿liwych i delikatnych powierzchni
  obrabianego przedmiotu 
P³ytka ochronna
- do zak³adania na stopê wyrzynarki. P³yta ochronna zapobiega zarysowaniu wra¿liwych i delikatnych powierzchni
  obrabianego przedmiotu
- przeznaczona do: STA 140, STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus

Prowadnica wzd³u¿na i po okrêgu
- do wycinania kó³ o œrednicy od O 100 mm do O 360 mm i do ciêæ równoleg³ych do krawêdzi (maks. odstêp

  od krawêdzi 210 mm); przeznaczona do: STA 140, STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 150 Plus

 Prowadnica wzd³u¿na i po okrêgu
- do wycinania kó³ o œrednicy od Ø 100 mm do Ø 360 mm i do ciêæ równoleg³ych do krawêdzi (maks. odstêp

  od krawêdzi 210 mm)
Przystawka prowadz¹ca
- do zastosowania wyrzynarek w po³¹czeniu z prowadnic¹ 6.31250/ 6.31213

Prowadnica
- stabilny, anodowany profil aluminiowy 
- ok³adzina antypoœlizgowa do pewnego przy³o¿enia i ochrony przedmiotu przed zarysowaniem 
- nastawialny linia³ prowadz¹cy do pracy bez luzów
Przeznaczona do: wyrzynarek rêcznych pilarek tarczowych Metabo oraz frezarek górnowrzecionowych
OFE 738 i OFE 1229 Signal (przy u¿yciu odpowiedniego osprzêtu; mo¿liwoœæ bezpoœredniego zastosowania
KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus). D³ugoœæ ca³kowita: 1.500 mm

Prowadnica 6.31213 w pokrowcu
   

£¹czówka
- do bezproblemowego ³¹czenia 2 prowadnic

2 zaciski
- do mocowania prowadnicy do przedmiotu lub sto³u roboczego 

Stó³ uniwersalny Flexo 500
- do stacjonarnego stosowania wyrzynarek, frezarek górnowrzecionowych i rêcznych pilarek tarczowych Metabo
  (przy u¿yciu odpowiedniego osprzêtu)
- ze sk³adan¹ podstaw¹ i regulacj¹ wysokoœci
- stabilna konstrukcja stalowa i du¿a p³yta sto³u z profili z wlewków ci¹g³ych

Poszerzenie sto³u
- powiêksza powierzchniê odk³adcz¹: idealne do ciêcia du¿ych p³yt
- umo¿liwia ciêcia za pomoc¹ ogranicznika wzd³u¿nego do 610 mm 
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
- regulacja wysokoœci
D³ugoœæ: 674 mm. Szerokoœæ 501 mm

Przed³u¿enie sto³u
- do stabilnego podparcia d³ugich przedmiotów i bezpiecznej pracy
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
D³ugoœæ: 380 mm. Szerokoœæ.: 476 mm

Ogranicznik wzd³u¿ny
- do d³ugich ciêæ lub docinania du¿ych p³yt, d³ugi profil gwarantuje pewne prowadzenie materia³u
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
Ogranicznik k¹towy
- praktyczna pomoc przy ciêciach k¹towych
- s³u¿y jako sanki prowadz¹ce przy u¿ywaniu frezarki górnowrzecionowej lub pilarki rêcznej
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
Sztyft do ch³odzenia brzeszczotów
- do smarowania brzeszczotów przy ciêciu metali
3 p³ytki os³ony przed odpryskami
- przeznaczone do: STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS,
  STA 140, STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus 

3 p³ytki os³ony przed odpryskami
- przeznaczone do: STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus

WYRZYNARKI - osprzêt
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RÊCZNE PILARKI TARCZOWE
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KS 55 FS

CHARAKTERYSTYKA
•

   i wydajnoœæ pracy
•  Aluminiowa os³ona tarczy - odporna i wytrzyma³a
   na uszkodzenia mechaniczne

•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod ró¿nym 
   k¹tem (do 47°) do wykonywania ciêæ skoœnych

  Mocny, ¿ywotny silnik zapewnia wysok¹ prêdkoœæ 

•  Ergonomiczne rêkojeœci pokryte gumow¹
   ok³adzin¹ zapewniaj¹ wygodn¹ pracê oraz
   bezpieczne prowadzenie urz¹dzenia

Wyposa¿enie standardowe

ogranicznik wzd³u¿ny

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

pi³a tarczowa z wêglików spiekanych (18 zêbów) •

•

•

600 955 000

600 955 500

600 955 700

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 90°

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 45°

Regulacja g³êbokoœci ciêcia

Œrednica pi³y tn¹cej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Liczba obrotów na biegu ja³owym

5  mm

3  mm

0 - 5  mm

160 mm

4  kg

1.200 W

5.600 /min

5

9

5

,0

Rêczna pilarka tarczowa
KS 55 / KS 55 FS

Akumulatorow¹
rêczn¹ pilarkê tarczow¹

znajdziecie Pañstwo na stronie 38

NOWOŒÆ

DODATKOWE ZALETY KS 55 FS
•  

•  Stopa prowadz¹ca wykonana z lekkiego stopu aluminium

Kompatybilna z listwami prowadz¹cymi
   wszystkich producentów

KS 55

•

•

•

600 855 000



RÊCZNE PILARKI TARCZOWE
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KSE 55 Vario Plus

CHARAKTERYSTYKA
•

•  P³yta prowadz¹ca wykonana z lekkiego odlewu
   ciœnieniowego zmniejsza ciê¿ar urz¹dzenia
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed
•  Sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu pi³y
•  System SmartChange zapewnia wygodn¹ wymianê pi³y
•  Pow³oka antypoœlizgowa na rêkojeœci g³ównej
   gwarantuje pewny chwyt i redukuje wibracje podczas pracy
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z dwiema przyk³adnicami, do monta¿u
   z lewej i prawej strony umo¿liwia wszechstronne zastosowania
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod ró¿nym k¹tem
   (do 45°) do wykonywania ciêæ skoœnych

  Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
   regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
   w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
   przeci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
   niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym

 uszkodzeniem

Wyposa¿enie standardowe

p

ogranicznik wzd³u¿ny

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

Nr katalogowy z listw¹ prowadz¹c¹, bez pokrowca

Nr katalogowy z listw¹ prowadz¹c¹, w pokrowcu, w walizce MetaLoc 

i³a tarczowa z wêglików spiekanych (42 zêby)

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

Nr katalogowy z listw¹ prowadz¹c¹, bez pokrowca, w walizce MetaLoc

•

•

•

601 204 000

601 204 700

690 456 000

690 477 000

690 457 000

Moment obrotowy

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 90°

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 45°

G³êbokoœæ ciêcia regulowana

Œrednica pi³y tn¹cej

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Liczba obrotów na biegu ja³owym

5 Nm

55 mm

40 mm

0 - 55 mm

160 mm

3,4 kg

1.200 W

2.000 - 5.200 /min

Rêczna pilarka tarczowa
KSE 55 Vario Plus

•  Hamulec bezpieczeñstwa pi³y
   przy wy³¹czeniu silnika
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie

AUTOMATIC
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RÊCZNE PILARKI TARCZOWE

KSE 68 Plus

CHARAKTERYSTYKA
• Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed
•  Sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S-automatic
   zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym momentem
   obrotowym, np. przy zakleszczeniu pi³y
•  Pow³oka antypoœlizgowa na rêkojeœci g³ównej
   gwarantuje pewny chwyt i redukuje wibracje podczas pracy
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z dwiema przyk³adnicami, do monta¿u
   z lewej i prawej strony umo¿liwia wszechstronne zastosowania
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznej instalacji odsysaj¹cej
   np. odkurzacza

  
 uszkodzeniem

•  Mo¿liwoœæ ustawienia p³yty prowadz¹cej pod k¹tem
   (do 45°) do wykonywania ciêæ skoœnych 

Wyposa¿enie standardowe

ogranicznik wzd³u¿ny

klucz szeœciok¹tny

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z wêglików spiekanych (14 zêbów)

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

•

•

•

600 545 000

Moment obrotowy

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 90°

Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 45°

G³êbokoœæ ciêcia regulowana

Œrednica pi³y tn¹cej

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

11 Nm

68 mm

48 mm

0 - 68 mm

190 mm

2.000 - 4.200 /min

5,6 kg

1.600 W

Rêczna pilarka tarczowa z elektronik¹
KSE 68 Plus

DODATKOWE ZALETY KSE 68 Plus
•  

•  Hamulec bezpieczeñstwa pi³y przy wy³¹czeniu silnika
•  £agodny rozruch sterowany elektronicznie

Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic)
   umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich
   utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
   obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim przeci¹¿eniu,
   ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
   obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu
   ja³owym

9 Nm

66 mm

47 mm

0 - 66 mm

190 mm

4.200 /min

5,5 kg

1.400 W

Rêczna pilarka tarczowa
KS 66 Plus

KS 66 Plus

•

•

•

600 544 700

600 544 000

PI£Y TARCZOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 207-209

AUTOMATIC AUTOMATIC



OSPRZÊT DO PILAREK TARCZOWYCH

 6.31213

6.31213.70

6.31211

6.31031

6.31019

6.31020

6.30924

6.31938

0910064304

0910064398

0910064410

0910064371

0910064401

0910064312

0910063707

0910064347

Nr kat.

Prowadnica
- krawêdzie wolne od wyszczerbieñ - tak¿e przy ciêciach pod k¹tem do 45° - dziêki listwie z tworzywa sztucznego 
- stabilny, anodowany profil aluminiowy 
- ok³adzina antypoœlizgowa do pewnego przy³o¿enia prowadnicy i do ochrony przedmiotu przed zarysowaniem 
- nastawialny linia³ prowadz¹cy do pracy bez luzów
D³ugoœæ ca³kowita: 1.500 mm
Prowadnica 6.31213 w pokrowcu
   

£¹czówka
- do bezproblemowego ³¹czenia 2 prowadnic

2 zaciski
- do mocowania prowadnicy do przedmiotu lub sto³u roboczego 

P³yta prowadz¹ca
- do zak³adania pilarek tarczowych KSAP 18, KS 54 i KS 54 SP na prowadnicê 6.31213. 
- p³yta prowadz¹ca, kompletna, z 2 zamontowanymi aluminiowymi tulejami gwintowanymi do pilarek tarczowych

Adapter
- do zak³adania rêcznych pilarek tarczowych KS 66 i KSE 68 Plus (stary model; nr kat. 6.00543)
  na prowadnicê 6.31213.
Króciec do odci¹gu wiórów
- obracany
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego do KS 54 i KSE 55 Plus
W¹¿ odsysaj¹cy
- ze z³¹czk¹  O 58 mm do mocowania bagnetowego i z³¹czk¹ gumow¹ (o œrednicy wewnêtrznej O 30 mm,
  zewnêtrznej  O 35 mm)
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm. D³ugoœæ wê¿a: 3,5 m. Œrednica wê¿a odsysaj¹cego O 27 mm
Stó³ uniwersalny Flexo 500
- do stacjonarnego stosowania wyrzynarek, frezarek górnowrzecionowych i rêcznych pilarek tarczowych Metabo
  (przy u¿yciu odpowiedniego osprzêtu)
- ze sk³adan¹ podstaw¹ i regulacj¹ wysokoœci
- stabilna konstrukcja stalowa i du¿a p³yta sto³u z profili z wlewków ci¹g³ych

Przystawka do monta¿u pilarki rêcznej
- do ciêcia drewna
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
- sk³ada siê ze specjalnego profilu stalowego i os³ony tarczy z króæcem do pod³¹czenia odci¹gu wiórów

Ogranicznik k¹towy
- praktyczna pomoc przy ciêciach k¹towych
- s³u¿y jako sanki prowadz¹ce przy u¿ywaniu frezarki górnowrzecionowej lub pilarki rêcznej
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500

Przystawka do pod³¹czenia odci¹gu wiórów
- pasuje do wszystkich odkurzaczy w aktualnej ofercie.
- zapewnia czyste otoczenie miejsca pracy i dobr¹ widocznoœæ obrabianych materia³ów
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
Poszerzenie sto³u
- zwiêksza powierzchniê odk³adcz¹, nadaje siê idealnie do du¿ych p³yt
- umo¿liwia ciêcia z ogranicznikiem wzd³u¿nym do 610 mm
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
- regulacja wysokoœci
D³ugoœæ: 674 mm
Szerokoœæ: 501 mm

Przed³u¿enie sto³u
- do stabilnego podparcia d³ugich przedmiotów i bezpiecznej pracy
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
D³ugoœæ: 380 mm
Szerokoœæ: 476 mm
Ogranicznik wzd³u¿ny
- do d³ugich ciêæ lub docinania du¿ych p³yt, d³ugi profil gwarantuje pewne prowadzenie materia³u
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500

Sanki prowadz¹ce
- do bezpiecznego prowadzenia du¿ych i szerokich przedmiotów
- dok³adne i precyzyjne ciêcie
- ³atwe do monta¿u
- do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500
- wielkoœæ sto³u: 310 x 200 mm, d³ugoœæ ca³kowita: 1.225 mm, obci¹¿enie: 7,7 kg

RÊCZNE PILARKI TARCZOWE - osprzêt
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IDEALNA OFERTA
DLA INSTALATORÓW

Metabo myœli równie¿ o instalatorach.
Dlatego w naszej ofercie znalaz³y siê nowe ce oraz

   

Metabo. Work. Don’t play.

 bruzdowni  odkurzacze uniwersalne
i specjalistyczne (nasze odkurzacze klasy M nie dajà ýadnych szans 99,9% pyùów).

Bo pracæ moýecie idealnie wykonaã tylko wtedy, gdy jesteúcie idealnie wyposaýeni.

MASZYNY SPECJALISTYCZNE
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MFE 65

CHARAKTERYSTYKA
•  Do szybkiego i precyzyjnego nacinania bruzd w murach
•  Regulacja szerokoœci bruzd
•  Blokada wrzeciona
•  Bezstopniowa regulacja g³êbokoœci bruzd
•  Trwa³y silnik Metabo Marathon
•  Wygodna praca bez wysi³ku dziêki wykonywaniu d³ugich
   jednorazowych naciêæ z góry w dó³
•  Przestawiany uchwyt
•  W przypadku stosowania tylko jednej tarczy diamentowej
   nadaje siê te¿ do rozcinania
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia
   przy nadmiernym zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Króciec odsysaj¹cy przystosowany
   do wszystkich rodzajów wê¿y ss¹cych
•  Elektroniczny ogranicznik pr¹du rozruchowego
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym
   w³¹czeniem, np. po zaniku pr¹du

Wyposa¿enie standardowe

7 ych

 

pomocnicza

Nr katalogowy z 2 tarczami diamentowymi nr kat. 624 541 000

Nr katalogowy bez tarcz diamentowych

4 pierœcienie dystansowe

 pierœcieni dystansow

nakrêtka mocuj¹ca

rêkojeœæ 

œrubokrêt

klucz dwutrzpieniowy

skrobak

walizka z blachy stalowej

•

•

•

600 365 000

•

•

•

•

Moc znamionowa

Moment obrotowy

Œrednica tarcz tn¹cych

Mo¿liwe szerokoœci rowków

G³êbokoœæ ciêcia regulowana

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Ciê¿ar (bez kabla)

2.400 W

18 Nm

230 mm

3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm

20 - 65 mm

6.500 /min

8,2 kg

Bruzdownica z elektronik¹
MFE 65

BRUZDOWNICE
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DODATKOWE ZALETY MFE 30 S
•  Elektronika TC (Tacho Constamatic) zapewnia utrzymanie
   obrotów na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia
   maszyny bez mo¿liwoœci regulacji prêdkoœci obrotowej
•  Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S

DODATKOWE ZALETY MFE 65
Ograniczenie pr¹du rozruchowego•  

•  Rolka zamontowana na obudowie umo¿liwia dok³adne
   prowadzenie urz¹dzenia
•  Mo¿liwoœæ obracania rêkojeœci bez u¿ycia narzêdzi
•  Elektroniczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo
   S-automatic zabezpiecza u¿ytkownika przed wstecznym
   momentem obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy
•  Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem chroni urz¹dzenie
   przed przegrzaniem  

1.400 W

3,5 Nm

125 mm

10 / 17 / 23 / 30 mm

0 - 30 mm

8.200 /min

3,9 kg

Bruzdownica z elektronik¹
MFE 30 S

MFE 30 S

•

•

•

601 119 500

601 119 000

•

•

•

•

AUTOMATIC



CHARAKTERYSTYKA
•  Do przecinania bez zadziorów i obcinania brzegów
   blach stalowych
•  Precyzyjne ciêcie dziêki g³owicy tn¹cej du¿ej mocy
•  Nie jest konieczne doregulowanie no¿y podczas pracy
•  Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Praktyczny uchwyt do zawieszania urz¹dzenia

2 
2 
2 

2 

Ciê¿ar (bez kabla)

Moc znamionowa

Moment obrotowy

Najwiêksza gruboœæ blachy

- blacha stalowa 400 N/mm

- blacha stalowa 600 N/mm

- blacha stalowa 800 N/mm

- aluminium 250 N/mm

Czêstotliwoœæ skoków

na biegu ja³owym

Najmniejszy promieñ krzywizny

Wyposa¿enie standardowe

 

Nr katalogowy

2 klucze szeœciok¹tne

550 W

6 Nm

2,5 mm

2 mm

1,6 mm

2,5 mm

3.000 /min

20 mm

2,5 kg

KU 6870

•

606 870 000

No¿yce
do krzywizn

KU 6870

550 W

3 Nm

1,6 mm

1,2 mm

1 mm

2 mm

5.300 /min

15 mm

1,9 kg

No¿yce
do krzywizn

KU 6872

KU 6872

•

606 872 000

CHARAKTERYSTYKA
•  Nieograniczone mo¿liwoœci ciêcia krzywoliniowego
•  Do ciêcia blach bez zadziorów i odkszta³ceñ
•  Precyzyjne ustawienie kierunku ciêcia
•  Trwa³oœæ narzêdzi i wysoka jakoœæ ciêcia
•  Automatyczne wy³¹czenie  urz¹dzenia przy nadmiernym
   zu¿yciu szczotek wêglowych
•  Praktyczny uchwyt do zawieszenia urz¹dzenia

 

Moc znamionowa

Moment obrotowy

Najwiêksza gruboœæ blachy
2- blacha stalowa 400 N/mm
2- blacha stalowa 600 N/mm
2- blacha stalowa 800 N/mm

2- aluminium 250 N/mm

Czêstotliwoœæ skoków

na biegu ja³owym

Najmniejszy promieñ krzywizny

Ciê¿ar (bez kabla)

Wyposa¿enie standardowe

k

Nr katalogowy

lucz szeœciok¹tny

KN 6875

•

606 875 000

550 W

6 Nm

2 mm

1,5 mm

1 mm

2,5 mm

3.000 /min

4 mm

2,1 kg

No¿yce skokowe
KN 6875

NO¯YCE DO KRZYWIZN. NO¯YCE SKOKOWE
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HE 23-650

CHARAKTERYSTYKA
•  Dwa stopnie nawiewu
•  Gumowana rêkojeœæ
•  Aluminiowa dysza
•  Podwójne otwory wentylacyjne

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy w walizce PVC

Nr katalogowy w walizce MetaLoc

szerokok¹tna dysza nadmuchowa

dysza redukcyjna

dysza do formowania tworzywa

•

602 365 500

•

•

Moc znamionowa

Temperatura powietrza

Iloœæ powietrza

Ciê¿ar

2.300 W

50 /50 - 650°C

15 - 250 / 150 - 500 l/min

0,9 kg

Dmuchawa
gor¹cego powietrza

HE 23-650

2.000 W

50 /50 - 600°C

150 / 300 / 500 l/min

0,8 kg

Dmuchawa
gor¹cego powietrza

HE 20-600

HE 20-600

•

602 060 500

602 060 700

•

1.600 W

300 /500°C

240 / 450 l/min

0,7 kg

Dmuchawa
gor¹cego powietrza

H 16-500

H 16-500

•

601 650 500

•

DODATKOWE ZALETY HE 20-600, HE 23-650
•  P³ynna regulacja temperatury

DODATKOWE ZALETY HE 23-650
•  

a
Wyœwietlacz LCD do wyœwietlania

   zadanej i osi¹gniêtej temperatury

OSPRZÊT DO DMUCHAW GOR¥CEGO POWIETRZA

 6.30001

6.30002

6.30003

6.30004

6.30006

6.30007

6.30005

Nr kat.

Dysza szerokostrumieniowa
- do wysuszania i usuwania starych warstw farby
Szerokoœæ: 50 mm
Dysza szerokostrumieniowa
- do usuwania starych warstw farby na du¿ych powierzchniach 
Szerokoœæ: 75 mm

Dysza promieniowa
- do usuniêcia starych warstw farby z ram okiennych, do smarowania i usuwania smarów z nart 
Szerokoœæ: 75 mm

Dysza reflektorowa
- do podgrzewania rur z tworzywa sztucznego przed przeformowaniem, do obkurczania wê¿yków kurczliwych
  (np. na koñcówkach kabli)
Dysza szczelinowa
- do zgrzewania zak³adkowego p³yt i foli PCV 
- do zamocowania dyszy potrzebna jest dysza redukcyjna 6.30005
Dysza do zgrzewania
- do prac z drutem zgrzewczym z tworzywa sztucznego (do œrednicy 5 mm!) 
- do zamocowania dyszy do zgrzewania potrzebna jest dysza redukcyjna 6.30005
Dysza redukcyjna
- do zamocowania dyszy szczelinowej 6.30006, dyszy tn¹cej 6.30008 i dyszy do zgrzewania 6.30007.
- przeznaczona równie¿ do nagrzewania punktowego (np. miejsc lutowanych lub przy odlutowywaniu)
Œrednica: 9 mm  
 

DMUCHAWY GOR¥CEGO POWIETRZA
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KE 3000

CHARAKTERYSTYKA
•  Do klejenia na gor¹co: drewna, tworzyw sztucznych, kartonów,
   szk³a, ceramiki, kamieni, tekstyliów, korka, skóry, metalu...
   na pod³o¿a z drewna, tworzyw sztucznych, betonu, kamienia,
   ceramiki, metalu itd.
•  Nadaje siê do uszczelniania i spoinowania oraz do napraw
   przy u¿yciu kleju topliwego
•  Mechaniczne podawanie kleju
•  Dysza z os³on¹ termiczn¹
•  Utrzymywanie sta³ej temperatury kleju topliwego
•  Pa³¹k druciany i p³aska powierzchnia obudowy umo¿liwiaj¹
   bezpieczne odstawienie pistoletu po u¿yciu
•  Dysza z zaworem kulkowym zapobiega wyciekaniu kleju
     

Wyposa¿enie standardowe

l  

Nr katalogowy

aska kleju topliwego (d³ugoœæ 200 mm, przezroczysta) •

618 121 000

 

Temperatura obrabiania

Do lasek kleju topliwego

- œrednica

- d³ugoœæ

Maksymalna wydajnoœæ podawania kleju

Czas rozgrzewania

Ciê¿ar

ok. 200°C

11 mm

200 mm

18 g/min

ok. 6 min 

0,25 kg

Pistolet do klejenia
KE 3000

PISTOLET DO KLEJENIA
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OSPRZÊT DO PISTOLETU DO KLEJENIA

Nr kat.

- w sk³ad wchodz¹: tuleja gwintowana i 2 dysze (szczelinowa i p³aska) do wkrêcenia w tulejê gwintowan¹
Zestaw dysz dodatkowych  6.30885



TAM 3034

CHARAKTERYSTYKA
•

  

  
  

  Do zszywek, gwoŸdzi, spinaczy pazurkowych Metabo
   do kszta³towników drewnianych
 (do ³¹czenia desek na pióro i wpust) i spoin (panele)

•  Elektroniczna bezstopniowa regulacja si³y uderzenia
•  Nosek z otworem do precyzyjnego przy³o¿enia zszywacza
 do k³a ustalaj¹cego spinaczy pazurkowych Metabo
 do ³¹czenia kszta³towników drewnianych i spoin

•  Zabezpieczenie przed przypadkowym w³¹czeniem udaru

Wyposa¿enie standardowe

.   .

u  

 

Nr katalogowy

s  chowek na zszywki o szerokoœci 4 mm

(d³  do 30 mm) i gwoŸdzie o d³  16-30 mm

podpórka gumowa

niwersalny schowek na wszystkie

stosowane zszywki i gwoŸdzie

3 p³yty czo³owe

•

603 034 000

•

a czêstotliwoœæ

Do pracy:

- ze zszywkami, szerokoœæ 4 mm*

- ze zszywkami, szerokoœæ 10 mm*

- ze zszywkami z drutu p³askiego, szerokoœæ 10 mm*

- z gwoŸdziami

Ciê¿ar

Maksymaln  impulsów 20 /min

18 - 30 mm

16 - 30 mm

1,2 kg

Zszywacz
TAM 3034

20 /min

18 - 30 mm

16 - 30 mm

1,2 kg

Zszywacz
TAE 3030

DODATKOWE ZALETY TAE 2019
•  Nadaje siê równie¿ do zszywek z drutu p³askiego
•  Mo¿liwoœæ ”dobicia” zszywek i gwoŸdzi

TAE 3030

603 030 000

•

•

20 /min

12 - 18 mm

8 - 18 mm

8 - 14 mm

19 mm

1,0 kg

Zszywacz
TAE 2019

TAE 2019

602 019 000

•

•

DODATKOWE ZALETY TAM 3034
•  
  
  

Elektroniczny mechanizm udarowy
 (do zszywek i gwoŸdzi)

• Podpórka gumowa przyk³adana do noska zszywacza
   zapobiega odciskom na miêkkim materiale

DODATKOWE ZALETY TAE 3030
•  
  
Mo¿liwoœæ ”dobicia” zszywek i gwoŸdzi

• Podpórka gumowa przyk³adana do noska zszywacza
   zapobiega odciskom na miêkkim materiale

Podpórka gumowa
- przeznaczona do: TAE 3030, TAM 3034

 6.31053

Nr kat.

OSPRZÊT DO ZSZYWACZY

ZSZYWACZE
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ASA 1202

CHARAKTERYSTYKA
•  Nadaje siê do zasysania py³ów, cz¹stek sta³ych oraz trudno
   palnych cieczy
•  Zwarta konstrukcja umo¿liwia optymalne wykorzystanie
   pojemnoœci zbiornika
•  Silnik wysokiej mocy z oddzielnym obiegiem ch³odzenia
•  Trwa³y i zmywalny filtr fa³dowany
•  P³ywak wy³¹czaj¹cy zasysanie po przekroczeniu maksymalnej
   pojemnoœci pojemnika (przy zbieraniu cieczy)
•  Odporny na uderzenia pojemnik z tworzywa sztucznego
•  Wbudowane kó³ka i rolki transportowe
•  Mo¿liwoœæ nawijania kabla
•  Praktyczny schowek na osprzêt i pó³ka

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 1,75 m)

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 2,50 m)

2 rury ss¹ce

uchwyt rury

dysza szczelinowa

dysza ss¹ca (szerokoœæ 120 mm)

dysza wielofunkcyjna z nasadk¹ uniwersaln¹

•

•

•

601 202 000

•

•

•

Maksymalny przep³yw powietrza

Podciœnienie

Powierzchnia filtra

Moc znamionowa

Pojemnoœæ zbiornika

W¹¿ ss¹cy

- œrednica

- d³ugoœæ

Ciê¿ar

60 l/s

171 hPa (mbar)
22.950 cm

1.200 W

32 l

35 mm

2,5 m

7 kg

Odkurzacz uniwersalny
ASA 1202

DODATKOWE ZALETY ASA 1202
•  
   

 

Wbudowane gniazdo wtykowe
z automatycznym w³¹czeniem

•  W¹¿ ss¹cy z przegubem obrotowym

60 l/s

171 hPa (mbar)
22.950 cm

1.200 W

20 l

35 mm

1,75 m

5 kg

Odkurzacz uniwersalny
AS 1200

AS 1200

•

•

•

601 200 000

•

ODKURZACZE PRZEMYS£OWE UNIWERSALNE
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ASR 2050

CHARAKTERYSTYKA
•  Nadaje siê do zasysania py³ów, cz¹stek sta³ych oraz trudno
   palnych cieczy
•  Dwa filtry fa³dowane przeznaczone do klasy py³ów M
   stopieñ przepuszczalnoœci < 0,5%
•  £atwa i szybka wymiana filtra
•  W pe³ni zautomatyzowany elektromagnetyczny wibracyjny
   uk³ad oczyszczaj¹cy filtr
•  D³uga ¿ywotnoœæ filtra i d³u¿sze odstêpy czasu
   miêdzy czyszczeniami
•  Automatyka opóŸniaj¹ca wy³¹czenie silnika - do pe³nego
   opró¿nienia wê¿a ss¹cego
•  Podstawowe wyposa¿enie antyelektrostatyczne
   (w¹¿ antyelektrostatyczny jako osprzêt)
•  P³ywak wy³¹czaj¹cy zasysanie po przekroczeniu maksymalnej
   pojemnoœci pojemnika (przy zbieraniu cieczy)
•  Wbudowane kó³ka i rolki transportowe
•  Wbudowane gniazdo wtykowe z automatycznym w³¹czeniem
•  Standardowo wyposa¿ony w dwie kasety filtruj¹ce
    

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 2,50 m)

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 3,50 m)

adapter rêkojeœci

2 rury ss¹ce

dysza szczelinowa

dysza uniwersalna

worki papierowe na py³

•

•

•

602 033 000

•

•

•

Maksymalny przep³yw powietrza

Podciœnienie

Powierzchnia filtra

Moc znamionowa

Pojemnoœæ zbiornika

W¹¿ ss¹cy

- œrednica

- d³ugoœæ

Ciê¿ar

61 l/s

248 hPa (mbar)
28.600 cm

1.200 W

50 l

35 mm

3,5 m

16 kg

Odkurzacz uniwersalny
ASR 2050

DODATKOWE ZALETY ASR 2050
•  Du¿e kó³ka transportowe

61 l/s

248 hPa (mbar)
28.600 cm

1.200 W

25 l

35 mm

2,5 m

11 kg

Odkurzacz uniwersalny
ASR 2025

ASR 2025

•

•

•

602 022 000

•

•

•

ODKURZACZE PRZEMYS£OWE UNIWERSALNE
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ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE
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ASR 35 M

CHARAKTERYSTYKA
• daje siê do 
   lub w warsztacie przy szlifowaniu, wierceniu b¹dŸ frezowaniu
•  System AutoClean: okresowe oczyszczanie filtra gwarantuje
   pracê bez przerw (oszczêdnoœc czasu i kosztów)
•  Nadaje siê do zasysania py³ów i cz¹stek sta³ych
   oraz trudno palnych cieczy
•  Automatyka wy³¹czaj¹ca urz¹dzenie przy zasysaniu cieczy -
   uruchamia siê w chwili gdy zostanie osi¹gniêty maksymalny
   poziom nape³nienia zbiornika
•  Wbudowane gniazdo z automatyk¹ uruchamiaj¹c¹
•  Wytrzyma³y filtr do wielokrotnego u¿ytku
•  Automatyka zapewniaj¹ca ca³kowite oczyszczenie wê¿a ss¹cego
•  Antystatyczne wyposa¿enie standardowe (w¹¿ antystatyczny
   jako osprzêt)
•  Wyjatkowo du¿e kó³ka i rolki transportowe
   wyposa¿one w hamulec
•  Mo¿liwoœæ nawiniêcia kabla
•  Standardowo wyposa¿ony w dwie kasety filtruj¹ce

  Idealnie na d³ugotrwa³ego zastosowania na budowie

Wyposa¿enie standardowe

rêkojeœæ k¹towa

2 rury ss¹ce

2 kasety filtruj¹ce z poliestru klasy L

2 kasety filtruj¹ce z poliestru klasy M

dysza szczelinowa

dysza do pod³ogi

worek z tworzywa PE

Nr katalogowy

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ugoœæ 3,50 m) •

•

•

•

•

•

•

602 056 000

Maksymalny przep³yw powietrza

Podciœnienie

Powierzchnia filtra

Moc znamionowa

Pojemnoœæ zbiornika

W¹¿ ss¹cy

- œrednica

- d³ugoœæ

Ciê¿ar

3.660 /min

25
2

4

3

5

 l

2  hPa (mbar)

8.600 cm

1. 00 W

5 l

35 mm

3,5 m

1  kg

Odkurzacz specjalistyczny
ASR 35 L

3.660 /min

25
2

4

3

5

 l

2  hPa (mbar)

8.600 cm

1. 00 W

5 l

35 mm

3,5 m

1  kg

Odkurzacz specjalistyczny
ASR 35 M

ASR 35 L

•

•

•

•

•

•

602 055 000

•

DODATKOWE ZALETY ASR 35 L
•  >P³ynna regulacja si³y zasysania 3 0,1 mg/m

DODATKOWE ZALETY ASR 35 M
•  

3   klasy py³owej M (wartoœci AGW = 0,1 mg/m )
•  Automatyczna kontrola przep³ywu powietrza: sygna³
   dŸwiêkowy i optyczny, sygnalizuj¹cy obni¿enie
   prêdkoœæ zasysania w czasie pracy do wartoœci
   mniejszej ni¿ 20 m/s
•  Wstêpne ustawienie zastosowanej œrednicy wê¿a
   gwarantuje kontrolê si³y zasysania

Nadaje siê do zasysania py³ów groŸnych dla zdrowia

Odkurzacz specjalistyczny
ASR 35 L

nadaje siê do odsysania
szkodliwych dla zdrowia

py³ów lekko niebezpiecznych klasy L.



ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE
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SHR 2050 M

CHARAKTERYSTYKA
•  Nadaje siê do zasysania py³ów, cz¹stek sta³ych oraz trudno
   palnych cieczy
•  Nadaje siê do odsysania szkodliwych dla zdrowia py³ów klasy M
•  Mo¿liwoœæ regulacji minimalnego wydatku
•  Automatyczna kontrola prêdkoœci powietrza
•  Dwa filtry fa³dowane przeznaczone do klasy py³ów M
   stopieñ przepuszczalnoœci < 0,5%
•  £atwa i szybka wymiana filtra
•  Elektromagnetyczny wibracyjny uk³ad oczyszczaj¹cy filtr
•  D³uga ¿ywotnoœæ filtra i wiêksze odstêpy czasu miêdzy czyszczeniami
•  Automatyka opóŸniaj¹ca wy³¹czenie silnika - do pe³nego
   opró¿nienia wê¿a ss¹cego
•  WskaŸnik nape³nienia pojemnika na py³
•  P³ywak wy³¹czaj¹cy zasysanie po przekroczeniu maksymalnej
   pojemnoœci pojemnika (przy zbieraniu cieczy)
•  Wbudowane kó³ka i rolki transportowe
•  Du¿e kó³ka transportowe
•  Wbudowane gniazdo wtykowe z automatycznym w³¹czeniem
•  Standardowo wyposa¿ony w dwie kasety filtruj¹ce

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

w¹¿ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 3,50 m)

adapter rêkojeœci

2 rury ss¹ce

dysza szczelinowa

dysza uniwersalna

worki papierowe na py³

•

•

•

602 044 000

•

•

•

Maksymalny przep³yw powietrza

Podciœnienie

Powierzchnia filtra

Moc znamionowa

Pojemnoœæ zbiornika

W¹¿ ss¹cy

- œrednica

- d³ugoœæ

Ciê¿ar

61 l/s

248 hPa (mbar)
28.600 cm

1.200 W

50 l

35 mm

3,5 m

16 kg

Odkurzacz specjalistyczny do drewna
SHR 2050 M

Odkurzacz specjalistyczny do drewna
SHR 2050 M

nadaje siê do odsysania
szkodliwych dla zdrowia

py³ów œrednio niebezpiecznych klasy M.



 Osprzêt do odkurzaczy Metabo

Wê¿e odsysaj¹ce

AS 1200
ASA 1202
ASR 2025
ASR 2050
SHR 2050
ASR 35 L AutoClean
ASR 35 M AutoClean

O 35 mm 27 mmO O 19 mm O 35 mm

Adaptery i z³¹czki

6.31362

3,5 m

6.31752

2,5 m

6.31751

1,75 m

6.31938

3,5 m

6.31939

3,5 m

6.31592

5 m

6.30344

4 m

z przejœciówk¹
6.24996

z przejœciówk¹
ze z³¹czem

bagnetowym
6.30898

z 
O 35/58 mm

6.30316

przejœciówk¹

Elektronarzêdzia rêczne:

Akumulatorowa rêczna pilarka tarczowa

KS 54, KS 66, KSE 55 Vario Plus,

KS 66 Plus, KSE 68 Plus, 

KS 55 FS, KS 55

KSA 18 LTX

Rêczne pilarki tarczowe

Wyrzynarki

STE 100 Plus, STE 105, STE 135,

STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus

STEB 70 Quick, STEB 80 Quick,

STE 90 SCS, STE 100 SCS,

STE 140, STEB 140

Szlifierki oscylacyjne

DSE 300 Intec z 6.24994

FMS 200 Intec

FSR 200 Intec z 6.26996

FSX 200 Intec

SR 356, SRE 357, SR 358, SRE 359

SXE 400

SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec

SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec

Szlifierka taœmowa

BAE 75

Strugi i frezarki

HO 0882, HOE 0983

LF 724 S

OFE 738, OFE 1229 Signal

Bruzdownice

MFE 30, MFX 65

ODKURZACZE - osprzêt

Jak to po³¹czyæ?
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ODKURZACZE - osprzêt

 Odkurzacze

AS 1200
ASA 1202
ASR 2025
ASR 2050
SHR 2050
ASR 35 L AutoClean
ASR 35 M AutoClean

Odci¹gi wiórów

SPA 1101
SPA 1702 W
SPA 2002 W
SPA 2002 D

Wê¿e odsysaj¹ce O 35 mm O 58 mm O 100 mm

Adaptery i z³¹czki

6.31362

3,5 m

6.30312

3 m 2,5 m

7854018544

5 m

7854112915

10 m

z 
do pod³¹czania

odkurzacza
0910031260

z przejœciówk¹
O 35/58 mm

adapterem z 
do pod³¹czania

odkurzacza
0910058010

adapterem z 
do pod³¹czania

odkurzacza
0910058010

adapterem

O 27 mm

7854115035

z 
do pod³¹czania

odkurzacza
0910031260

adapteremz 
O 35/58 mm

6.30316

przejœciówk¹z 
do pod³¹czania

odkurzacza
0910059955

adapterem

6.31751

1,75 m

6.31752

2,5 m

6.30318

1,75 m

6.31938

3,5 m

6.31939

3,5 m

Pilarki do ciêcia k¹towego i ukoœnego

KS 216 M Lasercut,

KGS 216 M, KGS 254 M

KS 254 Plus, KS 305 Plus

KGS 216 Plus, KGS 254

Plus/ I Plus/ 315 Plus

KGT 300

KGT 501 z instal. do pod³.

odci¹g. wiórów 0910009249

Pilarki podsto³owe

UK 290, UK 333 opcjonalnie

z przyst. do pod³. odci¹gu

wiórów 0910064371

Precyzyjne pilarki tarczowe

PK 200 z instal. do odsysa-

nia wiórów 0910017608

PK 255 opcjonalnie z instal.

do ods. wiórów 0910014374

Pilarki sto³owe

TS 250 opcjonal. z instal. do

pod³. odc. wiór. 0910061127

TKHS 315 C, TKHS 315 M

Pilarki budowlane

BKS 400 Plus/ 450 Plus,

z króæcem do pod³. odci¹gu

wiórów 0910008749

BKH 450 Plus z króæcem

do pod³¹czenia odci¹gu

wiórów 0910006690

Gruboœciówko-strugarki

HC 260 C

DH 330

Pilarki taœmowe

BAS 260 Swift

BAS 317 Precision

BAS 505 G

* 

Jak to po³¹czyæ?
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Wê¿e

6.30312

6.31938

6.31939

6.31751

6.31752

6.31362

6.30344

6.31592

6.30331

Nr kat.

W¹¿ odsysaj¹cy
Œrednica z³¹czki: 58/58 mm
D³ugoœæ wê¿a: 3 m
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 58 mm

W¹¿ odsysaj¹cy
- ze z³¹czk¹ O 58 mm do mocowania bagnetowego i z³¹czk¹ gumow¹ (o œrednicy wewnêtrznej O 30 mm,
  zewnêtrznej O 35 mm) 
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 3,5 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 27 mm

W¹¿ odsysaj¹cy
- antystatyczny w¹¿ odsysaj¹cy (elektronarzêdzia Metabo nie maj¹ antystatycznego wyposa¿enia w standardzie) 
- do mocowania bagnetowego 
- ze z³¹czk¹ obrotow¹ 
- ze z³¹czk¹ O 58 mm do z³¹czki gumowej (o œrednicy wewnêtrznej O 30 mm, zewnêtrznej O 35 mm)
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 3,5 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 27 mm
W¹¿ odsysaj¹cy
- ze z³¹czk¹ obrotow¹ 
- standardowo przy AS 1200 
- ze z³¹czk¹ O 58 mm i z³¹czk¹ gumow¹ O 35 mm 
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 1,75 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 35 mm
W¹¿ odsysaj¹cy
- ze z³¹czk¹ obrotow¹ 
- w zakresie dostawy ASA 1202 i ASR 2025 
- ze z³¹czk¹ O 58 mm i z³¹czk¹ gumow¹ O 35 mm 
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 2,5 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 35 mm
W¹¿ odsysaj¹cy
- ze z³¹czk¹ obrotow¹ 
- w zakresie dostawy ASR 2050 i SHR 2050 M 
- ze z³¹czk¹ O 58 mm i z³¹czk¹ gumow¹ O 35 mm 
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 3,5 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 35 mm
W¹¿ odsysaj¹cy
- do pod³¹czenia bruzdownicy MFX 65, MFE 30 do odkurzacza
D³ugoœæ wê¿a: 4,0 m 
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 35 mm

W¹¿ odsysaj¹cy
Œrednica z³¹czki: 35/30 mm
D³ugoœæ wê¿a: 5 m
Œrednica wê¿a odsysaj¹cego: 19 mm
W¹¿ odsysaj¹cy
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm 
D³ugoœæ wê¿a: 2,5 m 

Adaptery

6.30317

6.31364

6.24996

6.30316

Nr kat.

Adapter uchwytu
- jako uchwyt, do zamocowania pomiêdzy wê¿ami i rurami ss¹cymi 
- w zakresie dostawy ASR 2025, ASR 2050 i SHR 2050 M 
Tuleja redukcyjna
Œrednica z³¹czki: 58/35 mm
Przejœciówka
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego ze z³¹czk¹ O 35 mm do króæca O 30 mm
Przejœciówka 35/58 mm
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego ze z³¹czk¹ O 35 mm do króæca O 58 mm
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6.31593

6.30898

6.31365

6.30897

Nr kat.

Z³¹czka
- do pod³¹czenia wê¿a odsysaj¹cego 6.31592 (œrednica z³¹czki 30/35 mm) do odkurzacza domowego
Z³¹czka do mocowania bagnetu
- do mocowania bagnetowego wê¿y odsysaj¹cych ze z³¹czk¹ O 35 mm (bez koñcówki bagnetowej)
  do elektronarzêdzi z króæcem O 35 mm
Mufa ³¹cz¹ca
- do po³¹czenia dwóch wê¿y odsysaj¹cych ze z³¹czk¹ O 58 mm

Y- ³¹czówka
- ze z³¹czk¹ O 58 mm, z dwoma otworami O 58 mm do u¿ycia w odkurzaczach uniwersalnych i specjalnych

Rury ss¹ce

6.30314

6.30867

6.31363

Nr kat.

Rury ss¹ce tworzywo sztuczne
Œrednica: 35 mm. D³ugoœæ: 0,4 m
Iloœæ w opakowaniu: 2
W zakresie dostawy AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 i SHR 2050 M
Rury ss¹ce tworzywo sztuczne
Œrednica: 58 mm. D³ugoœæ: 0,4 m
Iloœæ w opakowaniu: 2
Rury ss¹ce chromowane
Œrednica: 35 mm. D³ugoœæ: 0,4 m
Iloœæ w opakowaniu: 2

Dysze

6.30320

6.30322

6.30329

6.31940

6.30868

6.30328

6.30244

6.30245

6.30323

6.30324

6.30321

Nr kat.

Dysza ss¹ca
- w zakresie dostawy ASA 1202 
Szerokoœæ: 120 mm
Dysza uniwersalna
- prze³¹czalna
Szerokoœæ: 300 mm
Dysza do pod³óg
- przeznaczona równie¿ do zasysania cieczy.
- z listw¹ szczecinow¹ i gumow¹.
Szerokoœæ: 370 mm
Dysza do pod³óg
- wykonanie z metalu
Szerokoœæ: 450 mm
Dysza do pod³óg
- rodzaj: Dysza do pod³óg
Szerokoœæ: 360 mm

Dysza wielozadaniowa
- z 3 wk³adami: do odkurzania dywanów, do odkurzania g³adkich powierzchni, do zbierania cieczy 
- zawarta w zakresie dostawy AS 1200, ASA 1201 i ASA 1202
Szerokoœæ: 270 mm 

Szczotka uniwersalna
Szerokoœæ: 40 mm. D³ugoœæ: 120 mm
Szczotka tapicerska
Szerokoœæ: 40 mm
D³ugoœæ: 60 mm
Dysza szczelinowa
W zakresie dostawy AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 i SHR 2050 M 
D³ugoœæ: 200 mm
Dysza z wk³adk¹ gumow¹
D³ugoœæ: 200 mm
Dysze pod³ogowe
- w zestawie szczotka oraz guma jako wymienna nak³adka
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Worki do odkurzaczy

6.31754

6.31349

6.31935

6.31936

6.31757

6.30343

6.30325

Nr kat.

Worek papierowy na py³ 20 l
Przeznaczony do: AS 1200, ASA 1201.
Iloœæ w opakowaniu: 5
Worek papierowy na py³ 50 l
- w celu za³o¿enia worka 31349 w odkurzaczu ASR 1250 potrzebny jest uchwyt worka 31347.
Przeznaczony do: ASA 9050, ASR 1250, SHO 1150.
Iloœæ w opakowaniu: 5
Worek papierowy na py³ 25 l
Przeznaczony do: ASA 2025, ASR 2025, ASR 35L, ASR 35M
Iloœæ w opakowaniu: 5

Worek papierowy na py³ 50 l
Przeznaczony do: ASR 2050, SHR 2050 M.
Iloœæ w opakowaniu: 5
Worek papierowy na py³ 32 l
Przeznaczony do: ASA 1202.
Iloœæ w opakowaniu: 5
Worek tekstylny
Przeznaczony do: ASR 35 L, ASR 35 M
Iloœæ w opakowaniu: 5

Worek z tworzywa PE
Przeznaczony do: ASR 35 L, ASR 35 M
Iloœæ w opakowaniu: 5
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Pozosta³y osprzêt

6.30313

6.30311

Nr kat.

Klipsy
- do po³¹czenia wê¿a z przewodem elektrycznyml
Przeznaczony do wszystkich odkurzaczy Metabo
Iloœæ w opakowaniu: 10
Rêkojeœæ transportowa
- do instalacji na odkurzaczu
- dla u³atwienia trancsportowania odkurzaczaPE
Przeznaczona do: ASR 35 L, ASR 35 M

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211

Filtry do odkurzaczy

6.31967

6.31753

6.31933

6.31934

Nr kat.

Filtr wstêpny z poliestru
Zapobiega zapychaniu siê brudem i py³em fa³d filtra.
Przeznaczony do: AS 1200, ASA 1202
Iloœæ w opakowaniu: 1
Filtr karbowany
Klasa py³oszczelnoœci M.
Przeznaczony do: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202
Iloœæ w opakowaniu: 1

Kasety filtra z papieru
Klasa py³oszczelnoœci M.
Przeznaczony do: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35L, ASR 35M
Iloœæ w opakowaniu: 2
Kasety filtra z poliestru
Nadaje siê tak¿e do odsysania grafitu/tonera i cieczy.
Przeznaczony do: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35L, ASR 35M
Iloœæ w opakowaniu: 2



CHARAKTERYSTYKA
•

• Bezpieczna obs³uga obur¹cz
•  PrzeŸroczysta os³ona r¹k gwarantuje idealny podgl¹d ciêcia
•  Elektroniczna ochrona przed przeci¹¿eniem
•  Elektroniczna blokada no¿y (zatrzymuj¹ siê w czasie 0,3 s)
•  Wy³¹cznik bezpieczeñstwa: w momencie zwolnienia przycisku
   w³¹cznika nastêpuje natychmiastowe unieruchomienie
   urz¹dzenia
•  Zderzak chroni¹cy przed uszkodzeniem

  Waga lekka wœród no¿yc do ¿ywop³otów dla profesjonalistów
  

Wyposa¿enie standardowe

³adowarka ASC 30

1 akumulator Li-Power Compact 36 V / 1,5 Ah

2 akumulatory Li-Power Compact 36 V / 1,5 Ah

pokrowiec na ostrze

Nr katalogowy

AHS 36 V

•

- / •

• / -

•

602 177 860 / 602 177 000

AHS 36-65 V

•

•

•

602 203 000

Napiêcie akumulatora

Pojemnoœæ akumulatora

Maksymalna œrednica ciêcia

D³ugoœæ no¿a

Czêstotliwoœæ oscylacji

Ciê¿ar (z akumulatorem)

2 x 1,5 Ah / 1 x 1,5 Ah

18 mm

530 mm

2.700 /min

3,9 kg

36 V

2 x 1,5 Ah

18 mm

630 mm

2.700 /min

4,1 kg

36 V

Akumulatorowe
no¿yce do ¿ywop³otu

AHS 36 V

Akumulatorowe
no¿yce do ¿ywop³otu

AHS 36-65 V

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3lata
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Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

zderzak chroni¹cy no¿e przed uszkodzeniem

pokrowiec na nó¿

 

Moc znamionowa

Gruboœæ ciêcia

D³ugoœæ no¿a

Obwodowa prêdkoœæ

ciêcia na biegu ja³owym

Ciê¿ar

No¿yce do ¿ywop³otu
HS 45 
HS 55
HS 65

450 W

28 mm

450 / 550 / 650 mm

3.100 /min

3,4 / 3,6 / 3,8 kg

HS 45
HS 55
HS 65

•

•

620 016 000

620 017 000

620 018 000

CHARAKTERYSTYKA
•  Nowy system uchwytów Metabo gwarantuje o 50% 
   wiêkszy zasiêg ciêcia
•  Szczególnie wysoka wydajnoœæ ciêcia dziêki
   dwustopniowej przek³adni
•  Nó¿ dolny ze stref¹ bezpieczeñstwa
•  Precyzyjne ciêcie dziêki optymalnej geometrii zêbów no¿a
   obustronnie szlifowanych pod k¹tem 30°
•  Ergonomiczny kszta³t uchytu daje poczucie komfortu pracy
   i zapewnia optymalne wywa¿enie narzêdzia

No¿yce do ¿ywop³otu
HS 8745
HS 8755
HS 8765

560 W

20 mm

450 / 550 / 650 mm

3.100 /min

3,8 / 3,9 / 4,0 kg

HS 8745
HS 8755
HS 8765

•

•

608 745 000

608 755 000

608 765 000

No¿yce do ¿ywop³otu
HS 8855
HS 8865
HS 8875

660 W

26 mm

550/ 650/ 750 mm

2.900 /min

4,1 / 4,2 / 4,4 kg

HS 8855
HS 8865
HS 8875

•

•

608 855 000

608 865 000

608 875 000

•  Szeroka os³ona r¹k
•  Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe Metabo S
•  Bezpieczna obs³uga obur¹cz i opatentowany mechaniczny
   hamulec szybkiego dzia³ania
   (szybkie zatrzymanie no¿a w ci¹gu 0,05 s)
•  Zaczep wspomagaj¹cy rozci¹ganie kabla
•  Zderzak chroni¹cy no¿e przed uszkodzeniem
     

OSPRZÊT DO NO¯YC DO ¯YWOP£OTU

Osprzêt

6.30475

6.30474

6.31070

Nr kat.

Olej konserwuj¹cy do no¿yc do ¿ywop³otu w sprayu
- na bazie oleju naturalnego
Olej konserwuj¹cy w sprayu - zawartoœæ 0,3 litra

Olej konserwuj¹cy do no¿yc do ¿ywop³otu 1 l
- na bazie oleju naturalnego

Zaczep wspomagaj¹cy rozci¹ganie kabla
- element zak³adany na wtyczkê przewodu zasilaj¹cego elektronarzêdzie i gniazdko przed³u¿acza elektrycznego
  (zapobiega przypadkowemu wyci¹gniêciu wtyczki z gniazdka przed³u¿acza)
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PRZEKONA£Y DO SIEBIE JU¯ PONAD
MILION PROFESJONALISTÓW
NA CA£YM ŒWIECIE

Niezale¿nie od tego, jaki rodzaj drewna musicie obrobiæ, 
w programie pilarek Metabo 

nich

Metabo. Work. Don’t play.

z pewnoúcià znajdziecie urzàdzenie, 
które Wam pomoýe.
Chcemy w moýliwie najwiækszym stopniu uùatwiã Wam pracæ.
Juý teraz korzysta z  ponad milion profesjonalistów obrabiajàcych drewno na caùym úwiecie.
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Mo¿liwoœæ
pod³¹czenia
zewnêtrznej
instalacji odsysaj¹cej

Laser
do wyznaczania linii ciêcia.

Lekka i stabilna
Dziêki konstrukcji

z ciœnieniowego

odlewu aluminiowego

jest lekka,

a pomimo to stabilna.

Dodatkowa rêkojeœæ
U³atwia transport.

Œcisk
Do stabilnego

mocowania

obrabianych

materia³ów.

Zintegrowane przed³u¿enie sto³u
Zapewnia stabilne podparcie

obrabianego materia³u.

Regulacja
wysokoœci
ciêciaKGS 216 M

WIÊCEJ NI¯ PRAKTYCZNE

Pilarki do ciêcia k¹towego i ukoœnego Metabo s¹ szczególnie przydatne do przycinania listewek i paneli.

Charakteryzuj¹ siê wieloma praktycznymi rozwi¹zaniami, s¹ uniwersalne i precyzyjne.

Wysoka jakoœæ ciêcia, dok³adnoœæ i szeroka gama osprzêtu to ich atuty.

Spoœród palety naszych kapówek, zarówno profesjonalista jak i wymagaj¹cy majsterkowicz bez problemu dobierze

odpowiedni¹ dla siebie maszynê.

Metabo. Work. Don´t play.

Blokada g³owicy
Wygodna rêkojeœæ i blokada g³owicy

pozwalaj¹ w ³atwy i wygodny sposób

przenieœæ maszynê w ka¿de miejsce.

Laser
Zapewnia dok³adne wyznaczanie

linii ciêcia.

Zintegrowane przed³u¿enie sto³u
Przed³u¿enie sto³u i czytelna skala

zapewniaj¹ komfort pracy

oraz stabilnoœæ obrabianego materia³u.
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Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KGS 254 I Plus
+ podstawa mobilna KSU 250 Mobile
(numer katalogowy: 069 060 8000)

Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KS 305 Plus
+ podstawa uniwersalna UMS
(numer katalogowy: 069 061 7000)

Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KGS 315 Plus
+ podstawa mobilna KSU 250 Mobile
(numer katalogowy: 069 059 5000)

Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KGS 254 M + podstawa uniwersalna UMS
(numer katalogowy: 069 061 8000)

Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KGS 216 Plus
+ podstawa mobilna KSU 250 Mobile
(numer katalogowy: 069 060 9000)

Pilarka do ciêcia k¹towego i ukoœnego
KGS 254 Plus
+ podstawa mobilna KSU 250 Mobile
(numer katalogowy: 069 060 7000)

+
+ +

+
+

+

KAPÓWKA

PODSTAWA

+

KOMFORT
MOBILNOŒÆ
FUNKCJONALNOŒÆ



CHARAKTERYSTYKA
•  Do ciêcia drewna, powlekanych paneli i tworzyw sztucznych
•  Bezproblemowe ciêcia k¹towe, ukoœne i docinanie
•  Wydajny, mocny silnik
•  Stabilna, przenoœna i trwa³a konstrukcja
•  Stó³ obrotowy z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z precyzyjn¹ regulacj¹ po³o¿eñ k¹towych
•  Niewielki ciê¿ar u³atwia wygodny transport
•  Regulacja po³o¿eñ k¹towych stolika prawo / lewo do 47°
•  Pochylanie g³owicy od 0° do 45°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 90°/ 90°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 45°/ 45°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- stó³ obrotowy prawo/lewo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

z wêglików spiekanych (40 zêbów)

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi 

z wêglików spiekanych (48 zêbów)

klucz do wymiany pi³y tarczowej

worek na wióry

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 041 000

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 221 000

Nr katalogowy

Nr katalogowy + podstawa uniwersalna UMS

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi 

Kapówka
KGS 254 M

KGS 254 M

•

010 254 0400

•

•

•

069 061 8000

364 x 820 mm

4.500 /min

O 254 x 30 mm

47°/47°

0°/45°

1,8 kW

230 V

850 x 620 x 400 mm

17,5 kg

... z funkcj¹ posuwu ... z funkcj¹ posuwu

Kapówka
KGS 216 M

KGS 216 M

•

010 216 0400

•

•

•

364 x 700 mm

5.000 /min

O 216 x 30 mm

47°/47°

0°/45°

1,5 kW

230 V

820 x 543 x 355 mm

14 kg

305 mm

65 mm

215 mm

36 mm

305 mm

90 mm

215 mm

47 mm
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DODATKOWE ZALETY KGS 216 M, KGS 254 M
•  Precyzyjnie ³o¿yskowany mechanizm posuwu

Kapówka
KS 216 M Lasercut

170 x 700 mm

5.000 /min

216 x 30 mm

47°/47°

0°/45°

1,35 kW

230 V

480 x 543 x 325 mm

9 kg

O 

120 mm

60 mm

80 mm

45 mm

KGS 216 M Lasercut 

•

010 216 0300

•

•

•



CHARAKTERYSTYKA
•  Do ciêcia drewna, powlekanych paneli i tworzyw sztucznych
•  Bezproblemowe ciêcia k¹towe, ukoœne i docinanie
•  Wydajny, mocny silnik
•  Stabilna, przenoœna i trwa³a konstrukcja
•  Stó³ obrotowy z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z precyzyjn¹ regulacj¹ po³o¿eñ k¹towych
•  Niewielki ciê¿ar u³atwia wygodny transport

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 90°/ 90°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 45°/ 45°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- stó³ obrotowy prawo/lewo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (40 zêbów)

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (80 zêbów)

lewe i prawe poszerzenie sto³u

worek na py³

œcisk mocuj¹cy materia³ obrabiany

króciec redukcyjny

laser

drewniane nak³adki na powierzchnie prowadz¹ce

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 221 000

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 055 000

Nr katalogowy + podstawa uniwersalna UMS

Kapówka
KS 305 Plus

KS 305 Plus

•

010 305 0100

069 061 7000

•

•

•

•

•

•

•

1.070 x 360 mm

4.100 /min

O 305 x 30 mm

58°/47°

47°/47°

2.000 W

230 V

725 x 758 x 637 mm

20 kg

Kapówka
KS 254 Plus

KS 254 Plus

•

010 254 0100

•

•

•

•

•

•

1.000 x 360 mm

4.700 /min

O 254 x 30 mm

58°/47°

47°/47°

1.800 W

230 V

723 x 684 x 580 mm

18 kg

•  Regulacja po³o¿eñ k¹towych stolika prawo / lewo 58°/47°
•  Obustronne pochylanie g³owicy do 47°
•  Zabezpieczenie do transportu
•  Laser do dok³adnego wyznaczania linii ciêcia

145 mm

90 mm

100 mm

40 mm

200 mm

100 mm

140 mm

45 mm
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PILARKI DO CIÊCIA K¥TOWEGO I UKOŒNEGO - klasa LTX

Skuteczny
dwupunktowy
system odpylaj¹cy
bezpoœrednio

z pi³y urz¹dzenia.

Laser
Do wyznaczania

linii ciêcia.

Ustawienie
g³êbokoœci ciêcia

Czytelna skala
ustawienia k¹ta

Blokada transportowa

Wysoka
prowadnica

Rêkojeœæ
transportowa

Metabo Quick
Szybka wymiana pi³y.

Wydajny, bezobs³ugowy
silnik indukcyjny

Rêkojeœci transportowe.

Ograniczniki pochylenia
Umo¿liwiaj¹ pochylenie

pi³y do 47° lewo/prawo.

Œcisk
Do stabilnego

zamocowania

obrabianego elementu.

Obrotowy stó³
z zapadkami

ustalaj¹cymi

najwa¿niejsze k¹ty.

Prawe i lewe poszerzenie sto³u
z mo¿liwoœci¹ blokady

w ustalonych pozycjach.

KGS 254 I Plus
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CHARAKTERYSTYKA
•  Do ciêcia drewna, powlekanych paneli i tworzyw sztucznych
•  Bezproblemowe ciêcia k¹towe, ukoœne i docinanie
•  Wydajny, mocny silnik szczotkowy
•  Przenoœna i trwa³a konstrukcja
•  Stó³ obrotowy z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z precyzyjn¹ regulacj¹ po³o¿eñ k¹towych
•  Regulacja po³o¿eñ k¹towych stolika prawo / lewo do 60°/47°
•  Pochylanie g³owicy prawo / lewo od 0° do 47°
•  System Quick - beznarzêdziowa wymiana tarczy
•  Innowacyjny 2-punktowy system odci¹gu wiórów
•  Mo¿liwoœæ regulacji g³êbokoœci ciêcia
•  Laser do wyznaczania linii ciêcia 

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 90°/ 90°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 45°/ 45°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- stó³ obrotowy prawo/lewo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (48 zêbów)

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (60 zêbów)

lewe i prawe poszerzenie sto³u

worek na py³

œcisk mocuj¹cy materia³ obrabiany

króciec redukcyjny

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 041 000

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 222 000

Nr katalogowy + podstawa uniwersalna KSU 250 Mobile

Kapówka
KGS 254 Plus

KGS 254 Plus

•

010 254 0300

069 060 7000

•

•

•

•

•

1.000 x 360 mm

5.000 /min

O 254 x 30 mm

60°/47°

47°/47°

2.000 W

230 V

930 x 690 x 590 mm

24 kg

Kapówka
KGS 216 Plus

KGS 216 Plus

•

010 216 0200

069 060 9000

•

•

•

•

•

840 x 360 mm

4.800 /min

O 216 x 30 mm

60°/47°

47°/47°

1.600 W

230 V

930 x 600 x 600 mm

21 kg

... z funkcj¹ posuwu ... z funkcj¹ posuwu

305 mm

70 mm

214 mm

41 mm

305 mm

90 mm

214 mm

54 mm
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CHARAKTERYSTYKA

•

•  Wydajny, mocny silnik indukcyjny
Do ciêcia drewna, powlekanych paneli i tworzyw sztucznych

•  Bezproblemowe ciêcia k¹towe, ukoœne i docinanie
•  Przenoœna i trwa³a konstrukcja
•  Stó³ obrotowy z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z precyzyjn¹ regulacj¹ po³o¿eñ k¹towych
•  Regulacja po³o¿eñ k¹towych stolika prawo / lewo do 47°/60°
•  Pochylanie g³owicy od 0° do 45°
•  System Quick - beznarzêdziowa wymiana tarczy 
•  Innowacyjny 2-punktowy system odci¹gu wiórów
•  Mo¿liwoœæ regulacji g³êbokoœci ciêcia
•  Laser do dok³adnego wyznaczania linii ciêcia

  

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 90°/ 90°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 45°/ 45°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- stó³ obrotowy prawo/lewo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (60 zêbów)

lewe i prawe poszerzenie sto³u

worek na py³

œcisk mocuj¹cy materia³ obrabiany

króciec redukcyjny

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 222 000

Nr katalogowy + podstawa uniwersalna KSU 250 Mobile

Kapówka
KGS 254 I Plus

KGS 254 I Plus

•

010 254 0200

069 060 8000

•

•

•

•

•

1.000 x 360 mm

4.500 /min

O 254 x 30 mm

60°/47°

46°/22,5°

1.800 W

230 V

930 x 690 x 590 mm

32,5 kg

... z funkcj¹ posuwu

305 mm

90 mm

214 mm

54 mm
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CHARAKTERYSTYKA
•  Do ciêcia drewna, powlekanych paneli i tworzyw sztucznych
•  Bezproblemowe ciêcia k¹towe, ukoœne i docinanie
•  Wydajny, mocny silnik szczotkowy
•  Przenoœna i trwa³a konstrukcja
•  Stó³ obrotowy z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z precyzyjn¹ regulacj¹ po³o¿eñ k¹towych
•  Regulacja po³o¿eñ k¹towych stolika prawo / lewo do 60°/47°
•  Pochylanie g³owicy od 0° do 47°
•  System Quick - beznarzêdziowa wymiana tarczy 
•  Innowacyjny 2-punktowy system odci¹gu wiórów
•  Mo¿liwoœæ regulacji g³êbokoœci ciêcia
•  Laser do dok³adnego wyznaczania linii ciêcia

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 90°/ 90°

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

przy 45°/ 45°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- stó³ obrotowy prawo/lewo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (84 zêby)

lewe i prawe poszerzenie sto³u

worek na py³

œcisk mocuj¹cy materia³ obrabiany

króciec redukcyjny

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 058 000

Nr katalogowy + podstawa uniwersalna KSU 250 Mobile

Kapówka
KGS 315 Plus

KGS 315 Plus

•

010 315 0000

069 059 5000

•

•

•

•

•

1.070 x 360 mm

4.100 /min

O 315 x 30 mm

60°/47°

47°/47°

2.200 W

230 V

950 x 765 x 660 mm

32,5 kg

... z funkcj¹ posuwu

320 mm

120 mm

223 mm

76 mm
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OSPRZÊT DO PILAREK DO CIÊCIA K¥TOWEGO I UKOŒNEGO

Podstawa KSU 400
Nr kat. 0910066110

KS 216 M
Lasercut,

KGS M
KS Plus KGS Plus

Podstawa
uniwersalna UMS
Nr kat. 6.31317

Ogranicznik
do ciêcia na d³ugoœæ
Nr kat. 0910065157

Ogranicznik
Nr kat. 0910065149

Lampa LED
Nr kat. 0910065173

Spray konserwacyjny
Nr kat. 0911018691

Schowek na pi³y tarczowe
Nr kat. 0910064339

- podstawa i poszerzenie sto³u po³¹czone w stabiln¹
  i odporn¹ konstrukcjê
- dziêki uniwersalnym profilom uchwytowym nadaje siê równie¿ do
  wszystkich kapówek-pilarek do ciêcia ukoœnego znanych producentów
- stabilne nogi
- szeroka gama osprzêtu
Maks. d³ugoœæ ca³kowita: 400 cm
Maks. obci¹¿enie w czêœci œrodkowej: 250 kg
Ciê¿ar: 25 kg

- do stabilnego ustawienia maszyny, nawet na nierównych pod³o¿ach
- ³atwa i wygodna praca w pozycji stoj¹cej
- mo¿liwoœæ z³o¿enia do transportu
Przeznaczona do wszystkich pilarek do ciêcia k¹towego i ukoœnego
Metabo oraz do gruboœciówki DH 330 i pilarki taœmowej BAS 260
Maks. obci¹¿enie: 250 kg
Wysokoœæ: 83 cm
Ciê¿ar: 12 kg

- zapewnia powtarzalnoœæ ciêcia

- do docinania listew przypod³ogowych

- zapewnia oœwietlenie pola roboczego

- do konserwacji powierzchni roboczych maszyn do obróbki drewna
- zawiera sylikon - zapobiega przyklejaniu siê py³u np.
  na dr¹¿kach gwintowanych lub ³o¿yskach
- zmniejsza tarcie przedmiotów obrabianych na stole roboczym
- du¿e dzia³anie czyszcz¹ce
   

- schowek na pi³y tarczowe z taœm¹ miernicz¹, przymiarem
  k¹towym i o³ówkiem
- do bezpiecznego przechowywania 2 pi³ tarczowych, maks. Ø 254 mm
- pi³y nie nale¿¹ do zakresu dostawy
Przeznaczony do monta¿u na stole uniwersalnym Flexo 500,
podstawach podsto³owych pilarek tarczowych UK 290, UK 333,
pilarkach do ciêcia k¹towego i ukoœnego z funkcj¹ pilarki sto³owej

Podstawa mobilna KSU 250 Mobile
Nr kat. 6.31318

- mobilna (³atwy transport) podstawa wyposa¿ona w poszerzenia sto³u
- do stabilnego ustawienia maszyny, nawet na nierównych pod³o¿ach
- spe³nia funkcjê wózka transportowego z zainstalowana maszyn¹,
  a du¿e gumowe ko³a zapewniaj¹ mobilnoœæ w najtrudniejszym terenie
- mo¿liwoœæ zainstalowania wszystkich ukoœnic Metabo oraz
  innych znanych producentów
- mo¿liwoœæ ustawienia wysokoœci pracy
   Maks. obci¹¿enie w czêœci œrodkowej: 250 kg
   Maks. d³ugoœæ: 2.500 mm
   Wysokoœæ: 83 cm
   Ciê¿ar: 12 kg

Przeznaczone do maszyn:
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Stojaki

Nr kat.

0910053353Stojak RS 420
Z lekko obracaj¹c¹ siê
i wytrzymuj¹c¹ du¿e
obci¹¿enia rolk¹ ze stali
szlachetnej
Szerokoœæ: 400 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

- do podparcia d³ugich przedmiotów podczas ciêcia, frezowania,
  strugania i wiercenia
- stabilne, sk³adane, z regulacj¹ wysokoœci

0910053345Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych
Szerokoœæ: 520 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 G

0910053361Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi  ³o¿yskami
Regulowana listwa ³o¿yskowa
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych, okr¹g³ych
lub kwadratowych przedmiotów
Szerokoœæ: 420 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 W

POZOSTA£Y OSPRZÊT

Specjalny osprzêt do podstawy KSU 400

Nr kat.

0910064584Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu
- mog¹ byæ stosowane przy
  z³o¿onej podstawie

0910064592Rolka podporowa KSU 400
- do d³ugich przedmiotów
- ³atwe odprowadzanie œcinek
  na wa³kach
Szerokoœæ: 260 mm

0910064606Noga podporowa KSU 400
- dodatkowa noga podporowa
  do lepszego podparcia podstawy
  KSU 400 przy wysuniêtym
  przed³u¿eniu

0910064720Wspornik ogranicznika d³ugi
do KSU 400 (2 szt.)
D³ugoœæ: 615 mm

Adaptery do pod³¹czania odkurzacza

Nr kat.

0910059955Adapter do pod³¹czania
kapówek i ukoœnic do odkurzacza
uniwersalnego Metabo
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
worka Metabo 6.31289

44 mm

Ø zewn.

100 mm

Ø zewn.

44 mm
58 mm

Ø wewn.

Ø zewn.

58 mm
44 mm

0910058010Adapter do pod³¹czania
pilarek do ciêcia k¹towego
i ukoœnego do odci¹gu wiórów

Ø wewn. 35 mm

PI£Y TARCZOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 207-209

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211
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CHARAKTERYSTYKA KGT 300
•  Szybkie przezbrojenie z pilarki kapówki na pilarkê sto³ow¹
•  Wydajny silnik
•  Niewielki ciê¿ar u³atwia wygodny transport
•  Ciêcia ukoœne i k¹towe do 45° dziêki uchylnej g³owicy
    i obrotowemu stolikowi
•  G³owica obustronnie pochylana
•  Trwa³a konstrukcja z ciœnieniowego odlewu
    aluminiowego
•  Zintegrowane gniazda do zamocowania
    przed³u¿eñ sto³u - bez u¿ycia narzêdzi

CHARAKTERYSTYKA KGT 501
•  Wielofunkcyjna pilarka spe³niaj¹ca trzy funkcje:
    pilarka do ciêcia k¹towego, ukoœnego i pilarka sto³owa
•  Szybkie przezbrojenie z pilarki kapówki na pilarkê sto³ow¹
•  Dziêki sztywnej, odpornej na skrêcanie konstrukcji
    zapewnia najwy¿sz¹ jakoœæ ciêcia
•  Bezkolizyjna praca w ka¿dym po³o¿eniu k¹towym
•  Cichy, niewymagaj¹cy konserwacji silnik indukcyjny
•  Elektroniczny hamulec silnika
•  Skala do bezstopniowej regulacji k¹tów z blokad¹
    w pozycji 90° i 45°
•  Trwa³a i precyzyjna konstrukcja z ciœnieniowego odlewu
    aluminiowego
•  Podstawa zintegrowana z maszyn¹, sk³adane nogi - dziêki
    temu maszynê mo¿na u¿ytkowaæ w pozycji klêcz¹cej
•  Ogranicznik równoleg³y

Szerokoœæ ciêcia - praca jako kapówka 90/45°

G³êbokoœæ ciêcia - praca jako kapówka 90/45°

Wysokoœæ ciêcia - tryb pracy jako pilarka sto³owa 90°

Powierzchnia odk³adcza

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Pi³a tarczowa

Mo¿liwoœæ regulacji:

- talerz obrotowy lewo/prawo

- g³owica prawo/lewo

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Ochrona silnika

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

170 mm / 112 mm

100 mm / 66 mm

55 mm

345 x 473 mm

3.400 /min

O 315 x 30 mm

50°/60°

45°/48°

1,8 kW

230 V

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

420 mm

575 x 760 x 730 mm

21 kg

Pilarka uniwersalna
KGT 300

210 mm / 154 mm

60 mm / 45 mm

81 mm

500 x 520 mm

3.620 /min

O 250 x 30 mm

45°/45°

45°

2 kW

230 V

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

457 mm

620 x 663 x 878 mm

45 kg

Pilarka uniwersalna
KGT 501

Wyposa¿enie standardowe KGT 501

•

010 250 5018

•

•

•

•

•

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z wêglików spiekanych (48 zêbów)

pi³a tarczowa z wêglików spiekanych (34 zêby)

os³ona przeciwwiórowa

ogranicznik wzd³u¿ny

narzêdzia do wymiany pi³y tarczowej

sk³adana podstawa

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 057 000

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 045 000

•

•

•

•

•

010 330 0000

KGT 300
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Podstawa

Nr kat.

Podstawa uniwersalna UMS

  nawet na nierównych pod³o¿ach
- ³atwa i wygodna praca na stoj¹co
- mo¿liwoœæ z³o¿enia do transportu
Przeznaczona do: KGT 300
Maks. obci¹¿enie: 250 kg
Wysokoœæ: 83 cm
Ciê¿ar: 12 kg

- do stabilnego ustawienia maszyny, 

0910066110

6.31318

Podstawa KSU 400
- podstawa i poszerzenie sto³u
  po³¹czone w stabiln¹ i odporn¹
  konstrukcjê
- dziêki uniwersalnym profilom
  chwytowym nadaje siê równie¿
  do wszystkich kapówek - pilarek
  do ciêcia ukoœnego
  znanych producentów
- stabilne nogi z regulacj¹ wysok.
- szeroka gama osprzêtu
Maks. d³ugoœæ ca³kowita: 400 cm
Maks. obci¹¿enie w czêœci
œrodkowej: 250 kg
Ciê¿ar: 25 kg
Przeznaczona do: KGT 300

Podstawa mobilna
KSU 250 Mobile
- mobilna (³atwy transport) podstawa 
  wyposa¿ona w poszerzenia sto³u
- do stabilnego ustawienia maszyny, 
  nawet na nierównych pod³o¿ach
- spe³nia funkcjê wózka transporto-
  wego z zainstalowana maszyn¹,
- ustawienie wysokoœci pracy
   Maks. obci¹¿enie w czêœci 
   œrodkowej: 250 kg
   Maks. d³ugoœæ: 2.500 mm
   Wysokoœæ: 83 cm  Ciê¿ar: 12 kg
Przeznaczona do: KGT 300

Uchwyt do stabilnego mocowania obrabianych przedmiotów

Nr kat.

0910057553Uchwyt pomocniczy
- do stabilnego mocowania
  obrabianego przedmiotu
  na stole pilarki
Przeznaczenie:
KGT 300, KGT 501

OSPRZÊT DO KGT 300

Adapter do pod³¹czania odkurzacza

Nr kat.

0910059955Adapter do pod³¹czania
odkurzacza
Przeznaczony do:
KGT 300, KGT 501

Ø zewn.

44 mm

Ø wewn.

35 mm

OSPRZÊT DO PILAREK UNIWERSALNYCH

6.31317

Dodatkowe ograniczniki

Nr kat.

0910059831Ogranicznik dodatkowy
- do bezpiecznej i pozbawionej
  wyrwañ obróbki ma³ych
  przedmiotów i listew
- przeznaczony szczególnie do
  obróbki wysokich przedmiotów
Przeznaczony do:
KGT 300
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Laser do wyznaczania linii ciêcia

Nr kat.

0910040553Laser do wyznaczania
linii ciêcia
- do wyznaczania linii ciêcia 
- bez ciêæ próbnych
Laser liniowy na baterie
Przeznaczony do:
KGT 501

Nr kat.

0910009249Instalacja do pod³¹czenia
odci¹gu wiórów
- do uzyskania czystego
  powietrza w miejscu pracy
  i dobrej widocznoœci
  na docinany przedmiot
Króciec odci¹gu Ø 100 mm

Przeznaczona do:
KGT 501

Instalacja do pod³¹czenia odci¹gu wiórów

Przed³u¿enia sto³u

Nr kat.

0910053213Przed³u¿enie sto³u
- do stabilnego podparcia
  d³ugich przedmiotów
- z ogranicznikiem wzd³u¿nym
  i skal¹, rozci¹gane do 2800 mm
- z profilem przed³u¿aj¹cym
  i dwoma zderzakami dla zapew-
  nienia powtarzalnoœci ciêcia
- mo¿liwoœæ monta¿u z lewej
  i z prawej strony maszyny
D³ugoœæ: 1.000 mm
Szerokoœæ: 200 mm

OSPRZÊT DO KGT 501

Ogranicznik k¹towy

Nr kat.

0910009028Ogranicznik k¹towy
- do dok³adnych ciêæ
  poprzecznych i ukoœnych
- z p³yt¹ robocz¹ z aluminium
- regulowany bezstopniowo,
  obustronnie od 90°-45°
Przeznaczony do KGT 501

Stojaki

Nr kat.

0910053353Stojak RS 420
Z lekko obracaj¹c¹ siê
i wytrzymuj¹c¹ du¿e
obci¹¿enia rolk¹ ze stali
szlachetnej
Szerokoœæ: 400 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

- do podparcia d³ugich przedmiotów podczas ciêcia, frezowania,
  strugania i wiercenia
- stabilne, sk³adane, z regulacj¹ wysokoœci

0910053345Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych
Szerokoœæ: 520 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 G

0910053361Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi  ³o¿yskami
Regulowana listwa ³o¿yskowa
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych, okr¹g³ych
lub kwadratowych przedmiotów
Szerokoœæ: 420 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 W

PI£Y TARCZOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 207-209

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
znajd¹ Pañstwo na stronie 211
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CHARAKTERYSTYKA
•  Profesjonalna pilarka przenoœna z funkcjami i zaletami
    kapówki, ukoœnicy, pilarki podsto³owej oraz pilarki sto³owej
•  Jako kompletny zestaw do wszechstronnych i precyzyjnych prac
•  Szybki monta¿ do³¹czonego osprzêtu
•  Niewielka waga umo¿liwia ³atwy transport
•  Silnik z zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem i uk³adem
    ³agodnego rozruchu (soft-starter)
•  Uniwersalny ogranicznik do ciêæ k¹towych i wzd³u¿nych
    do zastosowania z ka¿dej strony sto³u
•  Bezstopniowa regulacja pochylenia pi³y i wysokoœci ciêcia
•  Zintegrowana, sk³adana podstawa z poziomowaniem
•  8-krotnie ³o¿yskowany posuw wrzeciennika z ciœnieniowego
    odlewu aluminiowego zapewnia najwy¿sz¹ precyzjê
•  Konstrukcja obudowy wykonana z grubej blachy stalowej,
    malowana proszkowo
•  Mo¿liwoœæ rozbudowy do systemowej pilarki tarczowej

Wysokoœæ ciêcia 90/45°

Wymiary sto³u

Prêdkoœæ obrotowa tarczy

Pochylanie wrzeciona

D³ugoœæ przesuwu

Pi³a tarczowa

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar (z podstaw¹)

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (36 zêbów)

sk³adana podstawa

ogranicznik uniwersalny

klin rozdzielaj¹cy

popychacz

przystawki do odci¹gu wiórów

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 042 000

Pilarka podsto³owa
UK 290

UK 290

•

010 290 0000

•

•

•

•

•

•

60 mm / 42 mm

478 x 674 mm

4.500 /min

-1,5° - 46,5°

290 mm

O 220 x 30 mm

420 mm

1,8 kW

230 V

674 x 478 x 878 mm

25 kg

| 185

PILARKA PODSTO£OWA



Ogranicznik uniwersalny do UK 290

Nr kat.

0910063057Ogranicznik uniwersalny
- do stosowania jako zamiennik
  lub jako drugi ogranicznik
- do podwójnych ciêæ k¹towych
- obracalny o 180° (2 x 90°)
Ogranicznik d³ugoœci: 450 mm
Przeznaczony do: UK 290

Poszerzenie sto³u

Nr kat.

0910064401Poszerzenie sto³u
- zwiêksza powierzchniê odk³adcz¹,
  nadaje siê idealnie do du¿ych p³yt
- umo¿liwia ciêcia z ograniczni-
  kiem wzd³u¿nym do 610 mm
- regulacja wysokoœci
D³ugoœæ: 674 mm  Szer.: 501 mm

Przed³u¿enie sto³u

Nr kat.

0910064312Przed³u¿enie sto³u
- do stabilnego podparcia d³ugich
  przedmiotów i bezpiecznej pracy
D³ugoœæ: 380 mm  Szer.: 476 mm

Przystawka do pod³¹czenia odci¹gu wiórów

Nr kat.

0910064371Przystawka do pod³¹czenia 
odci¹gu wiórów
- pasuje do wszystkich odkurzaczy
  w aktualnej ofercie
- zapewnia czyste otoczenie
  miejsca pracy i dobr¹ widocznoœæ
  obrabianych materia³ów

Ogranicznik wzd³u¿ny

Nr kat.

0910063707Ogranicznik wzd³u¿ny
- do d³ugich ciêæ lub docinania
  du¿ych p³yt, d³ugi profil gwarantuje
  pewne prowadzenie materia³u

Uchwyty do stabilnego mocowania obrabianych przedmiotów

Nr kat.

0910064495Uchwyt do stabilnego
mocowania obrabianych
przedmiotów
- do pewnego mocowania ma³ych
  przedmiotów, materia³ów
  okr¹g³ych, profili z tworzywa
  sztucznego lub aluminium
- przeznaczony do stosowania
  na ograniczniku uniwersalnym
Maksymalna wysokoœæ 
mocowania: 75 mm

0910064509Uchwyt mocuj¹cy
- do zamocowania obrabianego
  przedmiotu na sankach
  prowadz¹cych

Schowek na pi³y tarczowe

Nr kat.

0910064339Schowek na pi³y tarczowe
- schowek na pi³y tarczowe
  z taœm¹ miernicz¹, przymiarem
  k¹towym i o³ówkiem
- do bezpiecznego
  przechowywania maks. dwóch
  pi³ tarczowych, maks. Ø 254 mm
- pi³y nie nale¿¹ do zakresu
  dostawy
Przeznaczony do monta¿u
na stole uniwersalnym Flexo 500,
podstawach podsto³owych pilarek
tarczowych UK 290, UK 333,
pilarkach do ciêcia k¹towego
i ukoœnego z funkcj¹ pilarki
sto³owej

0910053124Uchwyt do stabilnego
mocowania obrabianych
przedmiotów
- do pewnego mocowania ma³ych
  przedmiotów, materia³ów
  okr¹g³ych, profili z tworzywa
  sztucznego lub aluminium
- przeznaczony do stosowania
  na ograniczniku uniwersalnym
  i sankach prowadz¹cych
- dodatkowo mo¿na do stosowaæ
  na przed³u¿eniach sto³u
Maks. wysokoœæ 
mocowania: 55 mm
Przeznaczony do: UK 220

Ko³a transportowe

Nr kat.

0910064363Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu

Sanki prowadz¹ce

Nr kat.

0910064347Sanki prowadz¹ce
- do bezpiecznego prowadzenia
  du¿ych i szerokich przedmiotów
- dok³adne i precyzyjne ciêcie
- ³atwe do monta¿u
Wielkoœæ sto³u: 310 x 200 mm
D³ugoœæ ca³kowita: 1.225 mm
Obci¹¿enie: 7,7 kg

OSPRZÊT DO UK 290

Stó³ uniwersalny Flexo 500

Nr kat.

0910064304Stó³ uniwersalny Flexo 500
- do stacjonarnego stosowania
  wyrzynarek, frezarek górno-
  wrzecionowych i rêcznych pilarek
  tarczowych Metabo (przy u¿yciu
  odpowiedniego osprzêtu)
- ze sk³adan¹ podstaw¹
   i regulacj¹ wysokoœci
- mo¿liwoœæ stosowania równie¿
  w po³¹czeniu z pilark¹ UK 290
  jako poszerzenie sto³u
  lub stanowisko robocze
- stabilna konstrukcja stalowa
  i du¿a p³yta sto³u z profili
  aluminiowych
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Przystawka do monta¿u frezarki

Nr kat.

0910064380Przystawka do monta¿u
frezarki
- do wykonywania wpustów
  i frezowania: ogranicznik
  do frezowania z mo¿liwoœci¹
  odsysania py³u

Przystawka do monta¿u pilarki rêcznej

Nr kat.

0910064398Przystawka do monta¿u
pilarki rêcznej
- do ciêcia drewna
- sk³ada siê ze specjalnego
  profilu stalowego i os³ony
  tarczy z króæcem
  do pod³¹czenia
  odci¹gu wiórów

OSPRZÊT DO FLEXO 500

Ogranicznik k¹towy

Nr kat.

0910064410Ogranicznik k¹towy
- praktyczna pomoc
  przy ciêciach k¹towych
- s³u¿y jako sanki prowadz¹ce
  przy u¿ywaniu frezarki
  górnowrzecionowej
  lub pilarki rêcznej

Pilarka podsto³owa UK 290
z pe³nym wyposa¿eniem + FLEXO 500

MOBILNE CENTRUM STOLARSKIE

PI£Y TARCZOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 207-209
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CHARAKTERYSTYKA
•

    jej r

  Najl¿ejsza przenoœna sto³owa pilarka tarczowa na rynku
•  Zintegrowana sk³adana podstawa:

oz³o¿enie trwa tylko 15 s
•  Dwie wysokoœci robocze, mo¿liwoœæ
    pracy przy z³o¿onej podstawie
•  Hamulec silnika zatrzymuje pi³ê w ci¹gu 3 sekund od momentu
    wy³¹czenia maszyny
•  Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem,
    np. w przypadku zaniku pr¹du
•  Dwupunktowe odsysanie py³u
    minimalizuje zapylenie podczas pracy

Wysokoœæ ciêcia 90/45°

Wymiary sto³u

Wysokoœæ robocza z podstaw¹

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Liczba obrotów na biegu ja³owym

Maks. szerokoœæ ciêcia z ogranicznikiem wzd³u¿nym

Pi³a tarczowa

Zakres pochylania pi³y

Moc znamionowa

Pod³¹czenie odci¹gu wiórów

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

koùa transportowe

przykùadnice: równolegùa i kàtowa

przedùuýenie stoùu

poszerzenie stoùu

uchwyt na dodatkowà tarczæ

system odciàgu wiórów 

popychacz

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 221 000

Nr katalogowy

pi³a tarczowa 40 zæbów (Precision Cut)

Pilarka sto³owa z rozk³adan¹ podstaw¹
TS 254

TS 254

•

•

•

•

•

•

•

•

•

600 668 000

87 mm / 50 mm

670 / 970 x 715 / 995 mm

850 mm

355 mm

4.200 /min

630 mm

 254 x 30 mm

-1,5 - 46,5°

2 kW

58 mm

230 V

740 x 750 x 355 mm

33,4 kg
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CHARAKTERYSTYKA
•  Szeroki zakres zastosowañ dziêki obszernemu osprzêtowi
•  Do mobilnych zastosowañ
•  Regulacja pochylenia pi³y
•  Zamykany w³¹cznik chroni przed nieuprawnionym u¿yciem
•  Du¿y stó³ z oksydowanych, sztywnych profili aluminiowych
•  Szeroka gama osprzêtu

Wysokoœæ ciêcia 90/45°

Wielkoœæ sto³u

Liczba obrotów przy obci¹¿eniu

Maks. szerokoœæ ciêcia

- z ogranicznikiem wzd³u¿nym

Pi³a tarczowa

Zakres pochylania pi³y

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (30 zêbów)

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy

przystawki do odci¹gu wiórów

popychacz

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 036 000

Precyzyjna pilarka tarczowa
PK 200

PK 200

•

010 200 1001

•

•

•

•

•

65 mm / 45 mm

430 x 540 mm

4.000 /min

180 mm

O 210 x 30 mm

-1,5° - 46,5°

1,7 kW

230 V

540 x 430 x 330 mm

21 kg
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... z systemem BASIS 
i sankami prowadz¹cymi

CHARAKTERYSTYKA
•  Szeroki zakres zastosowañ dziêki bogatemu osprzêtowi
•  Do mobilnych zastosowañ
•  Mocny, wydajny silnik indukcyjny
•  Przed³u¿enie sto³u i nó¿ki zawarte w zakresie dostawy
•  Regulacja pochylenia pi³y
•  Zamykany w³¹cznik chroni przed nieuprawnionym u¿yciem
•  Du¿y stó³ z oksydowanych, sztywnych profili aluminiowych
•  Szeroka gama osprzêtu

Wysokoœæ ciêcia 90/45°

Wielkoœæ sto³u

Liczba obrotów przy obci¹¿eniu

Maks. szerokoœæ ciêcia

- z ogranicznikiem wzd³u¿nym

Pi³a tarczowa

Zakres pochylania pi³y

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (34 zêby)

podstawa

system BASIS (szerokoœæ ciêcia do 700 mm)

sanki z systemem BASIS

sanki prowadz¹ce z nog¹ podporow¹

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy

przed³u¿enie sto³u

przystawki do odci¹gu wiórów

popychacz

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 045 000

Precyzyjna pilarka tarczowa
PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 2,5 WN

•

019 255 2508

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

80 mm / 53 mm

660 x 760 mm

3.800 /min

300 mm

O 250 x 30 mm

0° - 45°

2,5 kW

230 V

1.560 x 1.400 x 1.000 mm

74 kg

Precyzyjna pilarka tarczowa
PK  255 - 3,4 DN

80 mm / 53 mm

660 x 760 mm

3.800 /min

300 mm

O 250 x 30 mm

0° - 45°

3,4 kW

400 V

1.560 x 1.400 x 1.000 mm

74 kg

PK 255 - 3,4 DN

•

019 255 3407

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Nr kat.

0910018434Sanki prowadz¹ce
- umo¿liwiaj¹ dok³adne ciêcia
  tak¿e du¿ych przedmiotów
- monta¿ po lewej lub prawej
  stronie systemu BASIS
- indywidualne ustawianie
  odstêpu od pi³y
- zacisk mimoœrodowy - umo¿liwia
  szybki monta¿ i demonta¿
Ogranicznik poprzeczny,
d³ugoœæ 700 mm, obracalny
obustronnie o 47°
Przeznaczone do:
PK 200, UK 220
Szerokoœæ ciêcia 90/45°:
660 mm/910 mm
Wielkoœæ sto³u: 540 x 240 mm
D³ugoœæ ca³kowita: 1.180 mm

0910018442Poszerzenie sto³u
- poszerzenie sto³u zwiêksza
  powierzchniê odk³adcz¹ - idealne
  rozwi¹zanie przy docinaniu p³yt
- umo¿liwia ciêcia przy
  ograniczniku wzd³u¿nym
  do szerokoœci 700 mm
- przy zastosowaniu
  przed³u¿enia systemu BASIS
  mo¿liwe s¹ ciêcia
  o szerokoœci 1400 mm
- monta¿ po lewej lub prawej
  stronie systemu BASIS
Przeznaczone do:
PK 200
D³ugoœæ: 585 mm
Szerokoœæ: 200 mm

OSPRZÊT DO PK 200 I PK 255

Podstawa

Nr kat.

0910017047Podstawa
- optymalna wysokoœæ pracy
   i stabilnoœæ
- ³atwa w transporcie
- sk³adana
Przeznaczona do: UK 220, PK 200

System BASIS

Nr kat.

0910018450System BASIS
- niezbêdny do monta¿u sanek
  prowadz¹cych, monta¿u
  przed³u¿enia i poszerzenia sto³u
- mo¿liwoœæ mocowania z przodu
   i z ty³u obudowy maszyny
D³ugoœæ: 1.180 mm
Przeznaczony do: PK 200, UK 220

Ko³a transportowe

Nr kat.

0910003313Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu
- montowane do podstawy
Przeznaczone do: PK 255,
BKH 450, BKS 400, BKS 450

0910052411System BASIS
- niezbêdny do monta¿u sanek
  prowadz¹cych, monta¿u
  przed³u¿enia i poszerzenia sto³u
- mocowanie / blokada z przodu
   i z ty³u obudowy maszyny
D³ugoœæ: 1.180 mm
Przeznaczony do: PK 255

Osprzêt do systemu BASIS

Nr kat.

0910050028Przed³u¿enie
- przed³u¿a system BASIS
  o 720 mm
- umo¿liwia szerokie ciêcia
  z ogranicznikiem wzd³u¿nym
  do 1.400 mm
Dostarczany razem z nog¹
podporow¹

0910050036Noga podporowa
- dodatkowa noga podporowa
  do podparcia systemu BASIS
- regulacja wysokoœci

0910052420Sanki prowadz¹ce
- umo¿liwiaj¹ dok³adne ciêcia
  tak¿e du¿ych przedmiotów
- monta¿ po lewej lub prawej
  stronie systemu BASIS
- indywidualne ustawianie
  odleg³oœci od pi³y
- zacisk mimoœrodowy - ³atwe
  do zamontowania
  i rozmontowania
Ogranicznik poprzeczny,
d³ugoœæ 700 mm,
obracalny obustronnie o 47°
Przeznaczony do:
PK 255
Szerokoœæ ciêcia 90/45°:
900 mm/1.140 mm
Wielkoœæ sto³u: 540 x 240 mm
D³ugoœæ ca³kowita: 1.550 mm

0910064517Poszerzenie sto³u
- poszerzenie sto³u powiêksza
  powierzchniê odk³adcz¹, jest
  idealnym rozwi¹zaniem
  do docinania p³yt
- umo¿liwia ciêcia przy
  ograniczniku wzd³u¿nym
  do szerokoœci 700 mm
- przy zastosowaniu przed³u¿enia
  systemu BASIS mo¿liwe
  s¹ ciêcia o szerokoœci 1.400 mm
- monta¿ po lewej lub prawej
  stronie systemu BASIS
D³ugoœæ: 835 mm
Szerokoœæ: 200 mm
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Nr kat.

0910017608Instalacja do odsysania wiórów
- dla czystego powietrza w miejscu
  pracy i dobrej widocznoœci
  na docinany przedmiot
- do pod³¹czenia do instalacji
  do odsysania wiórów
- razem z osprzêtem maszyna
  przetestowana jest pod wzglêdem
  emisji py³ów
Króciec odsysaj¹cy Ø 100 mm

Przeznaczona do: PK 200

Instalacje do odsysania wiórów

0910014374Instalacja do odsysania wiórów
- dla czystego powietrza w miejscu
  pracy i dobrej widocznoœci
  na docinany przedmiot
- do pod³¹czenia do instalacji
  do odsysania wiórów
- razem z osprzêtem maszyna
  przetestowana jest pod wzglêdem
  emisji py³ów
Króciec odsysaj¹cy Ø 100 mm

Przeznaczona do: PK 255

Pozosta³y osprzêt

Nr kat.

0910059963Ogranicznik k¹towy
- do dok³adnych ciêæ
  poprzecznych i k¹towych
- regulowany bezstopniowo,
  obustronnie od 90°-45°

0910008048Ogranicznik k¹towy
- do dok³adnych ciêæ
  poprzecznych i ukoœnych
- profil roboczy z aluminium
- regulowany bezstopniowo,
  obustronnie od 90°-45°
PK 300: do zastosowania
z lewej i prawej strony pi³y

0910053353Stojak RS 420
- do podparcia d³ugich
  przedmiotów podczas ciêcia,
  frezowania, strugania
  i wiercenia
- stabilny, z regulacj¹ wysokoœci
  i sk³adany
Z lekko obracaj¹c¹ siê i wytrzy-
muj¹c¹ du¿e obci¹¿enia rolk¹
ze stali szlachetnej
Szerokoœæ: 400 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

0910053345Stojak RS 420 G
- do podparcia d³ugich
  przedmiotów podczas ciêcia,
  frezowania, strugania
  i wiercenia
- stabilny, z regulacj¹ wysokoœci
  i sk³adany
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych
Szerokoœæ: 520 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

0910057200Uchwyt do przesuwania
- do bocznego przesuwania
  przedmiotu obrabianego

0910053361Stojak RS 420 W
- do podparcia d³ugich
  przedmiotów podczas ciêcia,
  frezowania, strugania i wiercenia
- stabilny, z regulacj¹ wysokoœci
  i sk³adany
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Regulowana listwa ³o¿yskowa
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych, okr¹g³ych lub
kwadratowych przedmiotów
Szerokoœæ: 420 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

Stojak

Nr kat.

0910061135

  pracy i stabilnoœci
- sk³adany

Stojak
- do optymalnej wysokoœci

Adapter do pod³¹czania odkurzacza

Nr kat.

0910058010Adapter do pod³¹czania
odkurzacza

Instalacja do pod³¹czenia odci¹gu wiórów

Nr kat.

0910061127Instalacja do pod³¹czenia
odci¹gu wiórów
- do uzyskania czystego powietrza
  w miejscu pracy i dobrej wido-
  cznoœci na docinany przedmiot
- do pod³¹czenia do odci¹gu
  wiórów lub odkurzacza
  uniwersalnego Metabo
- odsysanie z dwóch miejsc
  (z przy³¹cza ss¹cego maszyny
  i z króæca odsysaj¹cego pokrywy
  ochronnej)
- sk³ada siê z wê¿a ss¹cego
  i 2 elementów przy³¹czeniowych
Króciec odci¹gu Ø 100 mm

Ø zewn. 100 mm 

Ø wewn.

44 mm 58 mm Ø zewn. 58 mm 44 mm 

OSPRZÊT DO TS 250

PI£Y TARCZOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 207-209
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CHARAKTERYSTYKA TKHS 315 C
•  Idealne do ciêcia kantówek, desek, p³yt, materia³ów
    drewnopochodnych w warsztacie i na budowie
•  Do seryjnie montowanej instalacji odsysania mo¿na
    pod³¹czyæ odci¹g wiórów lub odkurzacz
•  Bezstopniowa regulacja pochylenia pi³y
•  Trwa³a konstrukcja z blachy stalowej
    malowanej proszkowo i z ocynkowanym sto³em

CHARAKTERYSTYKA 
•

TKHS 315 M
Idealne do ciêcia kantówek, desek, p³yt, materia³ów

    drewnopochodnych w warsztacie i na budowie
•  Do seryjnie montowanej instalacji odsysania mo¿na
    pod³¹czyæ odci¹g wiórów lub odkurzacz
•  Ogranicznik poprzeczny, u¿ywany tak¿e jako sanki
•  Stabilny ogranicznik wzd³u¿ny z zaciskiem 
    mimoœrodowym
•  Bezstopniowa regulacja pochylania pi³y
•  Trwa³a konstrukcja z blachy stalowej
    malowanej proszkowo i z ocynkowanym sto³em
•  Sk³adane przed³u¿enie sto³u

  

Wysokoœæ ciêcia 90/45°

Wymiary sto³u

Pi³a tarczowa

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

85 mm / 60 mm

550 x 800 mm

O 315 x 30 mm

2 kW / 2,8 kW

230 V / 400 V

1.650 x 650 x 1.000 mm

62 kg / 64 kg

Pilarka sto³owa TKHS 315 C
2,0 WNB / 2,8 DNB 

85 mm / 53 mm

600 x 800 mm

O 315 x 30 mm

3,1 kW / 4,2 kW

230 V / 400 V

1.700 x 700 x 1.000 mm

75 kg / 77 kg

Pilarka sto³owa TKHS 315 M
3,1 WNB / 4,2 DNB

Wyposa¿enie standardowe TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB

•

•

•

•

•

•

•

•

010 315 3100 / 010 315 3300Nr katalogowy

pi³a tarczowa z wêglików spiekanych (24 zêby)

podstawa na kó³kach transportowych z uchwytami

ogranicznik uniwersalny

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy

przed³u¿enie sto³u

instalacja do odci¹gania wiórów

popychacz

sugerowany zamiennik

pi³y standardowej nr kat. 628 016 000

•

•

•

•

010 315 2000 / 

•

•

•

010 315 2100

TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB 
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CHARAKTERYSTYKA
• Trwa³a, uniwersalna maszyna dla profesjonalistów
•  Ruchoma os³ona ochronna pi³y
•  Silnik indukcyjny w wykonaniu bryzgoszczelnym z hamulcem
•  Stolik do pilarki z ocynkowanej blachy stalowej
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z szybkim zaciskiem mimoœrodowym
•  Popychacz na ograniczniku wzd³u¿nym
•  Odchylany ogranicznik k¹towy z mo¿liwoœci¹ docinania klinów
•  Wytrzyma³y hamulec silnika
•  Zabezpieczenie silnika przed przeci¹¿eniem

  

Wysokoœæ ciêcia

Wymiary sto³u

Wymiary przed³u¿enia sto³u

Wysokoœæ robocza

Maks. szerokoœæ ciêcia:

- z ogranicznikiem wzd³u¿nym

- z dodatkowym sto³em

Maks. szerokoœæ ciêcia poprzecznego

- z ogranicznikiem k¹towym

Pi³a tarczowa

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (28 zêbów)

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy z mo¿liwoœci¹ docinania klinów

przed³u¿enie sto³u

os³ona

hak dŸwigowy

popychacz

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 018 000

Pilarka budowlana
BKS 400 Plus - 3,1 WNB

BKS 400 Plus - 3,1 WNB

•

019 400 3000

•

•

•

•

•

•

•

127 mm

660 x 1.030 mm

800 x 500 mm

850 mm

300 mm

1.300 mm

260 mm

O 400 x 30 mm

3,1 kW

230 V

1.830 x 750 x 1.020 mm

88 kg

Pilarka budowlana
BKS 400 Plus - 4,2 DNB

127 mm

660 x 1.030 mm

800 x 500 mm

850 mm

300 mm

1.300 mm

260 mm

O 400 x 30 mm

4,2 kW

400 V

1.830 x 750 x 1.020 mm

88 kg

BKS 400 Plus - 4,2 DNB

•

019 400 4000

•

•

•

•

•

•

•

•  Sk³adane przed³u¿enie sto³u
•  Wybita na p³ycie sto³u skala do ustawiania
    ogranicznika wzd³u¿nego
•  Trwa³a, odporna na skrêcanie konstrukcja podstawy
    z blachy stalowej malowanej proszkowo
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CHARAKTERYSTYKA
•  Trwa³a, uniwersalna maszyna dla profesjonalistów
•  Ruchoma os³ona ochronna pi³y
•  Stolik do pilarki z ocynkowanej blachy stalowej
•  Wybita na p³ycie sto³u skala do ustawiania
    ogranicznika wzd³u¿nego
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z szybkim zaciskiem mimoœrodowym
•  Popychacz na ograniczniku wzd³u¿nym
•  Odchylany ogranicznik k¹towy z mo¿liwoœci¹ docinania klinów
•  Silnik w wykonaniu bryzgoszczelnym
•  Silnik skonstruowany do pracy ci¹g³ej
    (moc oddawana w trybie pracy S1 100%)
•  Wytrzyma³y hamulec silnika

Wysokoœæ ciêcia

Wymiary sto³u

Wysokoœæ robocza

Maks. szerokoœæ ciêcia:

- z ogranicznikiem wzd³u¿nym

- z dodatkowym sto³em

Maks. szerokoœæ ciêcia poprzecznego

- z ogranicznikiem k¹towym

Pi³a tarczowa

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (32 zêby)

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy z mo¿liwoœci¹ docinania klinów

przed³u¿enie sto³u

os³ona

hak dŸwigowy

przemiennik faz

popychacz

sugerowany zamiennik pi³y standardowej nr kat. 628 020 000

Pilarka budowlana
BKS 450 Plus - 5,5 DNB

BKS 450 Plus - 5,5 DNB

•

019 460 5000

•

•

•

•

•

•

•

•

141 mm

660 x 1.030 mm

850 mm

300 mm

1.300 mm

260 mm

O 450 x 30 mm

5,5 kW

400 V

1.830 x 750 x 1.020 mm

90 kg

DODATKOWE ZALETY
•

 BKH 450 Plus 5,5 DNB
Opatentowana, jednodŸwigniowa regulacja

    wysokoœci ciêcia do lepszego dopasowania
    ustawienia pi³y do docinanego materia³u poprawia
    czystoœæ ciêcia i bezpieczeñstwo pracy

  

Pilarka budowlana
BKH 450 Plus - 5,5 DNB

20 - 140 mm

660 x 1.030 mm

850 mm

300 mm

1.300 mm

260 mm

O 450 x 30 mm

5,5 kW

400 V

1.830 x 750 x 1.020 mm

102 kg

BKH 450 Plus - 5,5 DNB

•

019 470 5000

•

•

•

•

•

•

•

•

•  Zabezpieczenie silnika przed przeci¹¿eniem
•  Sk³adane przed³u¿enie sto³u
•  Trwa³a, odporna na skrêcanie konstrukcja podstawy
    z blachy stalowej malowanej proszkowo
•  Zasilanie pr¹dem trójfazowym

| 195

PILARKI BUDOWLANE



Stó³ dodatkowy

Nr kat.

Stó³ dodatkowy
- do du¿ych p³yt i d³ugich
  przedmiotów
- z elementami
  szybkomocuj¹cymi,
  skal¹ i sk³adanymi nogami
  podporowymi
- umo¿liwia ciêcia przy
  ograniczniku wzd³u¿nym
  do szerokoœci 1.300 mm
- regulacja wysokoœci
Montowany na bokach i z ty³u
D³ugoœæ: 1.000 mm
Szerokoœæ: 660 mm

OSPRZÊT DO BUDOWLANYCHPILAREK 

0910014030

Ko³a transportowe

Nr kat.

Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu
- do montowania na nogach
  podstawy

0910003313

Króciec do pod³¹czenia odci¹gu wiórów

Nr kat.

Króciec do pod³¹czenia
odci¹gu wiórów
- umo¿liwia szybkie pod³¹czenie
  odci¹gu wiórów
Króciec odci¹gu Ø 100 mm

Przeznaczony do:
BKH 450
BKH 450 Plus

0910006690

Stojaki

Nr kat.

0910053353Stojak RS 420
Z lekko obracaj¹c¹ siê
i wytrzymuj¹c¹ du¿e
obci¹¿enia rolk¹ ze stali
szlachetnej
Szerokoœæ: 400 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

- do podparcia d³ugich przedmiotów podczas ciêcia, frezowania,
   strugania i wiercenia
- stabilne, sk³adane, z regulacj¹ wysokoœci

0910053345Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych
Szerokoœæ: 520 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 G

0910053361Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi  ³o¿yskami
Regulowana listwa ³o¿yskowa
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych, okr¹g³ych
lub kwadratowych przedmiotów
Szerokoœæ: 420 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 W

Sto³y dodatkowe

Nr kat.

0910058860Stó³ dodatkowy
- powiêksza powierzchniê odk³adcz¹, jest
  idealnym rozwi¹zaniem do docinania p³yt
- umo¿liwia ciêcia przy ograniczniku
  wzd³u¿nym do szerokoœci 1240 mm
- regulacja wysokoœci, monta¿ z boków
Przeznaczony do: TKHS 315 C
D³ugoœæ: 800 mm
Szerokoœæ: 600 mm

OSPRZÊT DO PILAREK GOSPODARCZYCH

Sanki prowadz¹ce

Nr kat.

0910058967Sanki prowadz¹ce
- umo¿liwiaj¹ dok³adne ciêcia tak¿e
  du¿ych przedmiotów
- dok³adne, 6-krotne ³o¿yskowane sanki
  prowadz¹ce
- w komplecie linia³ ogranicznika,
  obracany w zakresie 90°-45°
Szerokoœæ ciêcia 90°/45°: 640 mm/930 mm
D³ugoœæ ca³kowita: 1.270 mm
Dopuszczalne obci¹¿enie: 24 kg
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CHARAKTERYSTYKA
•  Lekka, idealna do mobilnego u¿ytkowania
•  Boczna blokada nastawy g³êbokoœci
•  Wydajny silnik gwarantuj¹cy równomierne struganie
•  Precyzyjna i szybka regulacja g³êbokoœci strugania
•  Du¿e sto³y prowadz¹ce i odk³adcze zapewniaj¹
    stabilne podparcie d³ugich elementów
•  Rozwi¹zanie mocowania wa³u zapewnia
    optymalne wyniki gruboœciowania
•  Zasilanie jednofazowym pr¹dem przemiennym

G³êbokoœæ gruboœciowania

Wysokoœæ / szerokoœæ przelotowa

Materia³:

- stó³ roboczy

Stó³ roboczy d³. x szer.

Prêdkoœæ posuwu

Œrednica wa³ka no¿y

Liczba no¿y

Liczba obrotów wa³ka no¿y

Napêd

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

2 no¿e skrawaj¹ce HSS

popychacz

króciec odsysaj¹cy

Gruboœciówka
DH 330

DH 330

•

020 003 3000

•

•

3 mm

152 mm / 330 mm

stal nierdzewna

840 x 330 mm

7 m/min

47 mm

2

9.800 /min

Pasek klinowy ¿ebrowany

1,8 kW

230 V

579 x 857 x 574 mm

35 kg

| 197

GRUBOŒCIÓWKA



CHARAKTERYSTYKA
•  Do dok³adnego wyrównywania powierzchni surowego drewna
•  Stabilny napêd posuwu
•  Stó³ strugarki z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
•  Stó³ gruboœciówki z ciœnieniowego odlewu aluminiowego
    z nak³adk¹ ze stali nierdzewnej
•  Wygodna regulacja wysokoœci za pomoc¹ korbki
•  Ogranicznik prowadz¹cy pochylany w zakresie 90°-45°
•  No¿e strugarskie z podwójnymi ostrzami
•  Bogaty osprzêt 

P³yty strugarskie d³. x szer.

G³êbokoœæ skrawania

G³êbokoœæ gruboœciowania

Wysokoœæ / szerokoœæ przelotowa

Materia³:

- no¿e strugarskie

- stó³ roboczy strugarki

- stó³ roboczy gruboœciówki

Stó³ roboczy d³. x szer.

Prêdkoœæ posuwu

Œrednica wa³ka no¿y

Liczba no¿y

Liczba obrotów wa³ka no¿y

Napêd

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

wbudowane no¿e skrawaj¹ce

krótki, pochylany ogranicznik

os³ona wyrzutu wiórów

popychacz

króciec odsysaj¹cy

Gruboœciówko-strugarka
HC 260 C - 2,2 WNB

HC 260 C - 2,2 WNB

•

011 402 6000

•

•

•

•

1.040 x 260 mm

0 - 3 mm

3 mm

160 mm / 260 mm

stal narzêdziowa

odlew aluminiowy

odlew aluminiowy

z nak³adk¹ ze stali nierdzewnej

400 x 260 mm

5 m/min

63 mm

2

6.500 /min

Pasek klinowy ¿ebrowany

2,2 kW

230 V

1.110 x 620 x 960 mm

71 kg

Gruboœciówko-strugarka
HC 260 C - 2,8 DNB

1.040 x 260 mm

0 - 3 mm

3 mm

160 mm / 260 mm

stal narzêdziowa

odlew aluminiowy

odlew aluminiowy

z nak³adk¹ ze stali nierdzewnej

400 x 260 mm

5 m/min

63 mm

2

6.500 /min

Pasek klinowy ¿ebrowany

2,8 kW

400 V

1.110 x 620 x 960 mm

71 kg

HC 260 C - 2,8 DNB

•

011 402 6100

•

•

•

•
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OSPRZÊT DO DH 330

No¿e do gruboœciowania

Nr kat.

0911063549
0911062119
0911030721

No¿e do gruboœciowania HSS
- do ka¿dego drewna miêkkiego i twardego
- przeznaczone do ponownego ostrzenia
- zawieraj¹ 18% wolframu = podwy¿szona ¿ywotnoœæ

332 x 12 x 1,5
334 x 16 x 2
260 x 20 x 3

Wymiary
mm

Obrotowy
nó¿
strugarski

Przeznaczony do: Iloœæ
w opa-
kowaniu

•
•

DH 330
DH 330
HC 260 C

 
2
2

0911030713

Jednorazowe dwustronne no¿e strugarskie
- do ka¿dego drewna miêkkiego
260 x 18,6 x 1 • 1)HC 260 C 2

0911030730

No¿e z wêglików spiekanych
- do ka¿dego rodzaju drewna, szczególnie drewna egzotycz-
  nego, drewna prasowanego, papieru i tkaniny utwardzonej
- materia³y p³ytowe i tworzywa sztuczne
- nadaj¹ siê do ponownego ostrzenia, d³uga ¿ywotnoœæ
260 x 20 x 3 HC 260 C 2

DALSZY OSPRZÊT DO GRUBOŒCIÓWKO-STRUGAREK

Œrodek zwiêkszaj¹cy poœlizg

Nr kat.

0911001071Waxilit 70 g

4313062258Waxilit 1000 g

- do dobrego poœlizgu drewna na p³ycie i stole roboczym

Spray konserwacyjny

Nr kat.

0911018691Spray konserwacyjny
- idealny do konserwacji 
  powierzchni roboczych
  maszyn do obróbki drewna
- zawiera sylikon - zapobiega
  przyklejaniu siê py³u np.
  na dr¹¿kach gwintowanych
  lub ³o¿yskach
- zmniejsza tarcie przedmiotów
  obrabianych na stole roboczym
- du¿e dzia³anie czyszcz¹ce

Stojaki

Nr kat.

0910053353Stojak RS 420
Z lekko obracaj¹c¹ siê
i wytrzymuj¹c¹ du¿e
obci¹¿enia rolk¹ ze stali
szlachetnej
Szerokoœæ: 400 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

- do podparcia d³ugich przedmiotów podczas ciêcia, frezowania,
  strugania i wiercenia
- stabilne, sk³adane, z regulacj¹ wysokoœci

0910053345Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi ³o¿yskami
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych
Szerokoœæ: 520 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 G

0910053361Stojak 
Z lekko obracaj¹cymi siê
chromowanymi  ³o¿yskami
Regulowana listwa ³o¿yskowa
Z mo¿liwoœci¹ ruchu bocznego
Nadaje siê do materia³ów
p³ytowych, okr¹g³ych
lub kwadratowych przedmiotów
Szerokoœæ: 420 mm
Obci¹¿enie: 100 kg
Wysokoœæ: 640 - 1.015 mm

RS 420 W

Podstawa

Nr kat.

Podstawa uniwersalna UMS

  nawet na nierównych pod³o¿ach
- ³atwa i wygodna praca na stoj¹co
- mo¿liwoœæ z³o¿enia do transportu
Przeznaczona do: DH 3300
Maks. obci¹¿enie: 250 kg
Wysokoœæ: 83 cm
Ciê¿ar: 12 kg

- do stabilnego ustawienia maszyny, 
31 317

| 199

GRUBOŒCIÓWKO-STRUGARKI - osprzêt



CHARAKTERYSTYKA
•  Idealne urz¹dzenie dla modelarni
•  Otwieranie drzwiczek bez u¿ycia narzêdzi; krañcowy
    wy³¹cznik bezpieczeñstwa
•  Prosta rêczna regulacja os³ony brzeszczotu
•  Precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu
    z rolkami HSS z hartowanej stali i mosiê¿nymi
    nakrêtkami kontruj¹cymi, ustawiane bez u¿ycia narzêdzi
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z d³ugim profilem, z lup¹
    do stosowania po obu stronach brzeszczotu, 
•  Ogranicznik k¹towy z uchwytem
•  Du¿a wysokoœæ ciêcia ze wskaŸnikiem wysokoœci
•  Konstrukcja z blachy stalowej
•  Du¿y, uchylny stó³ z ¿eliwa szarego

Wysokoœæ ciêcia

Szerokoœæ przepustu

Powierzchnia odk³adcza

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

D³ugoœæ brzeszczotu

Szerokoœæ brzeszczotu

Zakres pochylania stolika

Prêdkoœæ ciêcia

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

brzeszczot taœmowy

noga podporowa

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy

precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu

adapter do pod³¹czania odkurzacza (pasuje do O 44, 58, 100 mm)

sugerowany zamiennik brzeszczotu standardowego nr kat. 090 905 7183

Pilarka taœmowa
BAS 260 Swift

BAS 260 Swift

•

009 002 5100

•

•

•

•

•

•

100 mm

245 mm

340 x 335 mm

0,35 kW

230 V

1.712 mm

6,4 - 12,7 mm

0° - 45°

690 m/min

374 mm

525 x 425 x 840 mm

32,5 kg

•  £atwa i wygodna blokada sto³u za pomoc¹
    du¿ej œruby motylkowej
•  Adapter do pod³¹czania odkurzacza
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CHARAKTERYSTYKA
•  Wysoka precyzja i wydajnoœæ ciêcia
•  Dwie prêdkoœci ciêcia do ró¿nych zastosowañ i materia³ów
•  DŸwignia do szybkiej wymiany brzeszczotu i prostego
    przezbrojenia maszyny w szlifierkê taœmow¹
•  Otwieranie drzwiczek bez u¿ycia narzêdzi; krañcowy
    wy³¹cznik bezpieczeñstwa
•  Prosta rêczna regulacja os³ony brzeszczotu
•  WskaŸnik napiêcia brzeszczotu
•  Precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu z rolkami
    z hartowanej stali, ustawiane bez u¿ycia narzêdzi
•  Ogranicznik wzd³u¿ny z d³ugim profilem, do stosowania
    po obu stronach brzeszczotu, z lup¹

Wysokoœæ ciêcia

Szerokoœæ przepustu

Powierzchnia odk³adcza

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

D³ugoœæ brzeszczotu

Szerokoœæ brzeszczotu

Zakres pochylania stolika

Prêdkoœæ ciêcia

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Wysokoœæ robocza z podstaw¹

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

brzeszczot taœmowy

podstawa

ogranicznik wzd³u¿ny

ogranicznik k¹towy

precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu

adapter do pod³¹czania odkurzacza (pasuje do O 44, 58, 100 mm)

sugerowany zamiennik brzeszczotu standardowego nr kat. 090 902 9244

Pilarka taœmowa
BAS 317 Precision WNB

BAS 317 Precision WNB

•

•

•

•

•

•

•

009 031 7000

165 mm

305 mm

548 x 400 mm

0,9 kW

230 V

2.240 mm

6 - 20 mm

-2° - 45°

370 / 800 m/min

510 mm

985 mm

655 x 795 x 1.600 mm

70,5 kg

Pilarka taœmowa
BAS 317 Precision DNB

165 mm

305 mm

548 x 400 mm

0,9 kW

400 V

2.240 mm

6 - 20 mm

-2° - 45°

370 / 800 m/min

510 mm

985 mm

655 x 795 x 1.600 mm

72 kg

BAS 317 Precision DNB

•

009 031 7100

•

•

•

•

•

•

•  Stabilna konstrukcja z blachy stalowej
•  Ogranicznik k¹towy z uchwytem i ulepszonym
    prowadzeniem rowkowym zapewniaj¹cy optymaln¹
    stabilnoœæ pracy
•  Ciêcie po okrêgu z pomoc¹ przystawki
    do precyzyjnego ciêcia (osprzêt)
•  Du¿a wysokoœæ ciêcia ze wskaŸnikiem wysokoœci
•  Komfortowa i dok³adna regulacja sto³u do ciêæ pod
    k¹tem od -2° do 45°, wyposa¿ona w wygodny uchwyt
    i opatentowane zêbate prowadzenie
•  Adapter do pod³¹czania odkurzacza Metabo
•  Szeroka gama osprzêtu
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CHARAKTERYSTYKA
•  Dwie prêdkoœci ciêcia
•  Wysoka precyzja do profesjonalnych zastosowañ
•  Dwie prêdkoœci ciêcia do ró¿nych zastosowañ i materia³ów
•  Otwieranie pokrywy bez u¿ycia narzêdzi; krañcowy
    wy³¹cznik bezpieczeñstwa
•  Prosta rêczna regulacja os³ony brzeszczotu
•  WskaŸnik napiêcia brzeszczotu
•  Precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu z rolkami
    z hartowanej stali, ustawiane bez u¿ycia narzêdzi
•  Du¿e, wywa¿one, pokryte gum¹ ko³a prowadz¹ce brzeszczot
•  Ogranicznik równoleg³y
•  Du¿a wysokoœæ ciêcia ze wskaŸnikiem wysokoœci
•  Konstrukcja z blachy stalowej
•  Stó³ z odlewu z ¿eliwa szarego uchylny bezstopniowo do 45°
•  Szeroka gama osprzêtu

Wysokoœæ ciêcia

Szerokoœæ przepustu

Powierzchnia odk³adcza

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

D³ugoœæ brzeszczotu

Szerokoœæ brzeszczotu

Zakres pochylania stolika

Prêdkoœæ ciêcia

Wysokoœæ robocza bez podstawy

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

brzeszczot taœmowy

ogranicznik wzd³u¿ny

precyzyjne trójrolkowe prowadzenie brzeszczotu

króciec odci¹gu (O 100 mm)

sugerowany zamiennik brzeszczotu 

standardowego nr kat. 090 902 9171

Pilarka taœmowa
BAS 505 Precision WNB

BAS 505 Precision WNB

•

605

•

•

•

•

 052 000

280 mm

440 mm

536 x 640 mm

1,5 kW

230 V

3.380 mm

6 - 25 mm

0° -  45°

408 / 965 m/min

925 mm

834 x 639 x 1.860 mm

143 kg

Pilarka taœmowa
BAS 505 Precision DNB

280 mm

440 mm

536 x 640 mm

1,9 kW

400 V

3.380 mm

6 - 25 mm

0° -  45°

408 / 965 m/min

925 mm

834 x 639 x 1.860 mm

143 kg

BAS 505 Precision DNB

•

•

•

•

•

605 053 000
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Ko³a transportowe

Nr kat.

0910063570

OSPRZÊT DO BAS 317 PRECISION

Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu
Przeznaczone do:
BAS 317 Precision

Zestaw do szlifowania

Nr kat.

0909031230Zestaw do szlifowania
- do szlifowania koryguj¹cego
  powierzchni i ³¹czonych
  przepi³ów
2 pasy œcierne w zakresie dostawy

Pasy œcierne

Nr kat.Ziarnistoœæ Wymiary
mm

P 80
P 120

20 x 2.240
20 x 2.240

0909030528
0909030536

Iloœæ
w opakowaniu
3
3

Ko³a transportowe

Nr kat.

0909000505

OSPRZÊT DO BAS 505 Precision

Ko³a transportowe
- do ³atwego transportu

W sk³ad zestawu wchodz¹:
2 ko³a, elementy mocuj¹ce
i uchwyt dr¹¿kowy

Ogranicznik k¹towy

Nr kat.

0910008048Ogranicznik k¹towy
- do dok³adnych ciêæ
  poprzecznych i ukoœnych
- z p³yt¹ robocz¹ z aluminium
- regulowany bezstopniowo,
  obustronnie od 90°-45°

Zestaw do szlifowania

Nr kat.

0909031087Zestaw do szlifowania
- do szlifowania koryguj¹cego
  powierzchni i ³¹czonych
  przepi³ów
2 pasy œcierne w zakresie dostawy

Pasy œcierne

Nr kat.Ziarnistoœæ Wymiary
mm

P 80
P 120

25 x 3.380
25 x 3.380

0909030544
0909030552

Iloœæ
w opakowaniu
3
3

Cyrkiel

Nr kat.

0909031249

OSPRZÊT DO PILAREK TAŒMOWYCH

Cyrkiel
- do wycinania kó³ lub sto¿ków
  (z uchylnym sto³em)
Œrednica od 120 do 280 mm
Wymagany brzeszczot do ciêæ
krzywoliniowych 6 mm

BRZESZCZOTY TAŒMOWE
znajd¹ Pañstwo na stronie 210

OSPRZÊT DO BAS 260 Swift

Podstawa

Nr kat.

Podstawa uniwersalna UMS

  nawet na nierównych pod³o¿ach
- ³atwa i wygodna praca na stoj¹co
- mo¿liwoœæ z³o¿enia do transportu
Przeznaczona do: BAS 260 Swift
Maks. obci¹¿enie: 250 kg
Wysokoœæ: 83 cm
Ciê¿ar: 12 kg

- do stabilnego ustawienia maszyny, 
31 317
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CHARAKTERYSTYKA
•  Mo¿liwoœæ pod³¹czania do wszystkich maszyn
    do obróbki drewna
•  Czyste powietrze na stanowisku pracy:
    czyste powietrze = czysta praca = lepsze zdrowie
•  Wysoka wydajnoœæ odpylania
•  Mobilne stosowanie, ³atwe pod³¹czanie
•  Stabilna podstawa z podpartym workiem na wióry
•  Szeroka gama osprzêtu

Maks. natê¿enie przep³ywu

Powierzchnia filtra

Objêtoœæ worka na wióry

Moc znamionowa

Napiêcie zasilania

Wymiary d³. x szer. x wys.

Ciê¿ar

Maks. podciœnienie

Wyposa¿enie standardowe

Nr katalogowy

w¹¿ ss¹cy 100 x 2.500 mm

Odci¹g wiórów
SPA 1200

SPA 1200

•

601 205 000

1.600 Pa
3900 m /h
21,0 m

65 l

0,55 kW

230 V

22 kg

830 x 450 x 1.600 mm

Odci¹g wiórów
SPA 1702 W

1.730 Pa
31.010 m /h

21,1 m

90 l

0,75 kW

230 V

882 x 562 x 1.671 mm

24 kg

Odci¹g wiórów
SPA 2002 W / SPA 2002 D

2.430 Pa
31.038 m /h
23,45 m

135 l

1,4 kW / 2,0 kW

230 V / 400 V

1.085 x 735 x 1.974 mm

95 kg

DODATKOWE ZALETY
• optymalizowany wirnik wentylatora z odpornego
    na uszkodzenia tworzywa sztucznego zapewnia
    wysok¹ wydajnoœæ oraz cich¹ pracê i trwa³oœæ
•  Zasilanie jednofazowym pr¹dem przemiennym

 SPA 1200
  Z

DODATKOWE ZALETY SPA 1702 W
•  Zasilanie jednofazowym pr¹dem przemiennym

DODATKOWE ZALETY
•

 SPA SPA 2002 W
D³ugotrwale utrzymywana czystoœæ powietrza

   - zawartoœæ py³u w emitowanym powietrzu
3   poni¿ej 0,2 mg/m

•  Zasilanie jednofazowym pr¹dem przemiennym

  

DODATKOWE ZALETY
•

 SPA SPA 2002 D
D³ugotrwale utrzymywana czystoœæ powietrza

   - zawartoœæ py³u w emitowanym powietrzu
3   poni¿ej 0,2 mg/m

•  Zasilanie pr¹dem trójfazowym

  

SPA 1702 W

•

013 017 0100

SPA 2002 W / SPA 2002 D

•

013 020 0100 / 013 020 0110

204 |

ODCI¥GI WIÓRÓW



Filtry    
- zatrzymuj¹ drobne cz¹stki py³u

Nr kat.

0913005058

0920016529

0913059441

SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1101
SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W
SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 W, SPA 2002 D

Przeznaczone
do:

2Powierzchnia filtra 5,2 m
Ø 327 x 857 mm

2Powierzchnia filtra 5,2 m
Ø 327 x 857 mm
Zestaw filtrów rêkawowych
z zamontowan¹ p³yt¹
(jako czêœæ zamienna)

Adaptery do pod³¹czania odkurzacza

Nr kat.

0910058010Adapter redukcyjny
- do KGS 255 / KGS 305 / TS 250
- do KGS 303 tylko z odci¹giem
  spalin nr katalogowy 0910057561

0910031260Adapter do pod³¹czania
odkurzacza z króæcem
- do pod³¹czenia odci¹gu na mokro
  i sucho do maszyn do obróbki
  drewna w³¹cznie z 2 zatyczkami
- do ewentualnych otworów
  obejœciowych w przy³¹czu
  odsysaj¹cym (Secanta)

Rozga³êŸniki

Nr kat.

0913031296Rozga³êŸnik
- do pod³¹czenia 2 wê¿y
  do odci¹gu wiórów

Wê¿e ss¹ce, Ø 100 mm

Nr kat.
D³ugoœæ
m

Œrednica
mm

2,5
5
10

100
100
100

7854018544
7854112915
7854115035

Worki do wiórów

Nr kat.
Przeznaczone
do:

Iloœæ
w opakowaniu

SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1101
SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W
SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

10
1
10
1
10

0913007123
1399187989
0913017617
1388193456
0913059433

Dysza

Nr kat.

0913031270Dysza czyszcz¹ca
- do czyszczenia pod³o¿a i maszyny

Pierœcieñ redukcyjny

Nr kat.

0913031300Pierœcieñ redukcyjny
- jako po³¹czenie do adapteru
  uniwersalnego jak i do
  rozga³êŸnika
Wyposa¿enie standardowe
we wszystkich urz¹dzeniach
do odci¹gu wiórów

0913031288Adapter uniwersalny
- jako element zesprzêglaj¹cy do
  pierœcienia przejœciowego lub
  króæca odci¹gu wiórów DH 330
- do pod³¹czenia wê¿a z dysz¹
  czyszcz¹c¹

Zestaw przy³¹czeniowy do odci¹gu wiórów, Ø 100 mm

Nr kat.

0913010779Zestaw  do wê¿a SPA 1101/1702
D³ugoœæ: 2,5 m
Przeznaczony do: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, 
SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W

przy³¹czeniowy

   
- do przed³u¿enia wê¿a standardowego
  odci¹gu wiórów
- razem z adapterem i pierœcieniem
  przejœciowym

Automatyczne urz¹dzenia w³¹czaj¹ce   
- automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie odci¹gu wiórów, po tym jak
  maszyna do obróbki drewna zostanie w³¹czona ewentualnie wy³¹czona
- zw³oka czasowa gwarantuje odci¹g py³u resztkowego

Nr kat.

0913014626Automatyka za³¹czaj¹ca ALV 1
2 gniazda pr¹du zmiennego 230 V
IP 44
340 g
Napiêcie zasilania: 230 V
Wymiary: 158 x 116 x 60 mm

0913014634Automatyka za³¹czaj¹ca ALV 10
2 gniazda pr¹du zmiennego 230 V,
2 gniazda pr¹du zmiennego 400 V
Z przemiennikiem faz
Napiêcie zasilania 230 V / 400 V
IP 44
Bezpiecznik: zw³oczny 16 A
Wymiary: 235 x 106 x 155 mm
Przeznaczony do: SPA 1000,
SPA 1700 D, SPA 2000 D,
SPA 1100, SPA 1701 W,
SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 1101, SPA 1702 W,
SPA 2002 W, SPA 2002 D

Przeznaczony do: SPA 1000,
SPA 1100, SPA 1701 W,
SPA 2001 W, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W

0913013565Zestaw  do wê¿a SPA 2002
D³ugoœæ: 2,0 m
Trudnopalny, z wyprowadzonym drutem uziemienia
Przeznaczony do: SPA 2000 D, SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

przy³¹czeniowy

Ø zewn. 100 mm 

Ø wewn.

44 mm 58 mm

Ø zewn. 58 mm 44 mm 

Ø wewn. 100 mm 

Ø wewn.

44 mm 58 mm

Ø zewn. 99 mm

Ø zewn. 99 mm 

Ø zewn.

92-95 mm

99 mm Ø zewn¹trz

93 mm Ø wewn¹trz

 Ø zewn.

 99 mm

Ø zewn.

99 mm 

Ø wewn.

100 mm

OSPRZÊT DO ODCI¥GÓW WIÓRÓW
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PI£Y DLA PROFESJONALISTÓW.

Perfekcyjne rezultaty ciêcia nie s¹ dzie³em przypadku. Oprócz dobrej pilarki tarczowej potrzebna jest do tego

pi³a najwy¿szej jakoœci. Pi³y tarczowe Metabo s¹ wyprodukowanymi w Niemczech wyrobami najwy¿szej jakoœci,

które zapewniaj¹ precyzjê ciêcia, ¿ywotnoœæ i stabilnoœæ pracy.

SP/NV
z¹b trójk¹tny
odwiedziony
KV
z¹b ”wilczy”

- do stosowania w budowlanych pilarkach

  tarczowych i pilarkach do drewna opa³owego

  lub wydajnych sto³owych pilarkach tarczowych

- kszta³t zêba tylko w przypadku pi³ tarczowych

  z CV (stal chromowo-wanadowa)

FZ
z¹b p³aski

- optymalne do szybkich i zgrubnych ciêæ

  wzd³u¿nych w drewnie masywnym

- ³atwa konserwacja

FZ/FA
z¹b p³aski fazowany

- stosowanie przede wszystkim w pilarkach

  budowlanych i sto³owych pilarkach tarczowych,

  ale równie¿ w wydajnych rêcznych pilarkach

  tarczowych

- nadaje siê idealnie do ciêcia drewna budowlanego,

  desek szalunkowych (tak¿e z gwoŸdziami

  i resztkami betonu), p³yt wiórowych

- wyj¹tkowo odporne zêby

DZ/HZ
z¹b daszkowy

- optymalne do ciêcia p³yt obustronnie

  laminowanych

- bardzo precyzyjne ciêcia bez wyrwañ

FZ/TZ
z¹b p³aski /
z¹b trapezowy

- idealne do ciêcia profili

  aluminiowych, miedzianych, mosiê¿nych

  i syntetycznych, powlekanych p³yt wiórowych i MDF

  oraz innych materia³ów drewnianych

- bardzo precyzyjne ciêcie

- przy ujemnym k¹cie natarcia: stosowanie

  w pilarkach KGS

WZ
z¹b przemienny

- szczególnie precyzyjne ciêcia we wszystkich

  gatunkach drewna miêkkiego i twardego,

  p³ytach pilœniowych, wielowarstwowych

  i tworzywach sztucznych

- ³atwe do ostrzenia

- przy ujemnym k¹cie natarcia: stosowanie

  w pilarkach KGS

Kszta³t zêbów Rodzaje zastosowañ

POWER CUT
- do szybkiego zgrubnego

  i œrednioprecyzyjnego ciêcia

  przy szybkim posuwie i niskim

  zapotrzebowaniu na moc

- dobre rezultaty ciêcia

  wzd³u¿nego w drewnie

  masywnym

- nadaje siê czêœciowo

  do ciêcia drewna

  budowlanego z gwoŸdziami

  i resztkami betonu

- w przypadku drewna

  powlekanego lub innych

  tworzyw kompozytowych

  mo¿liwa jest tylko jakoœæ

  ciêcia zgrubnego

PRECISION CUT
- bardzo szeroki zakres

  zastosowañ w obróbce

  drewna

- bardzo dobre, precyzyjne

  rezultaty ciêcia wzd³u¿nego

  i poprzecznego w drewnie

  miêkkim i twardym

- nadaje siê dobrze do ciêcia

  drewna masywnego

  i wielowarstwowego,

  surowych, powlekanych

  lub fornirowanych

  p³yt wiórowych, p³yt MDF,

  tworzyw kompozytowych

- wymagana wy¿sza moc

  pilarki tarczowej

MULTI CUT
- uniwersalne zastosowania

  do obróbki wysokogatunko-

  wych materia³ów

- najwy¿sza jakoœæ ciêcia,

  np. laminatu, profili syntety-

  cznych, aluminiowych,

  miedzianych i mosiê¿nych

- nadaje siê idealnie do wielu

  zastosowañ w pracach

  wykoñczeniowych

- perfekcyjne rezultaty ciêcia

  poprzecznego w drewnie

  masywnym, surowych,

  powlekanych lub forniro-

  wanych p³ytach wiórowych,

  MDF

- wymagana bardzo wysoka

  moc pilarki tarczowej

- stosunkowo wolne tempo

  skrawania
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12

10

12

14

14

16

16

24

24

20

18

24

24

24

20

28

20

24

22

28

60

32

66

22

26

42

6.28001

6.28002

6.28003

6.28004

6.28005

6.28006

6.28007

6.28008

6.28009

6.28230

6.28010

6.28011

6.28012

6.28013

6.28220

6.28014

6.28015

6.28016

6.28017

6.28018

6.28019

6.28020

6.28021

6.28022

6.28023

6.28024

Pi³y tarczowe z ostrzami z wêglików spiekanych: POWER CUT

- Do szybkiego zgrubnego i œrednioprecyzyjnego ciêcia przy szybkim posuwie i niskim zapotrzebowaniu na moc
- Dobre rezultaty ciêcia wzd³u¿nego w drewnie masywnym
- Nadaje siê czêœciowo do ciêcia drewna budowlanego z gwoŸdziami i resztkami betonu
- W przypadku drewna powlekanego lub innych tworzyw kompozytowych mo¿liwa jest tylko jakoœæ
  ciêcia zgrubnego

Œrednica
mm

152

160

167

190

210

216

230

250

254

300

315

350

400

450

500

600

700

Szerokoœæ
ciêcia
mm

2,4

2,2

2,4

2,6

2,2

2,2

2,6

1,8

2,4

2,4

2,6

2,6

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

3,0

2,8

3,5

3,5

3,5

3,8

3,8

3,8

4,2

Gruboœæ
tarczy pod-
stawowej mm

1,6

1,4

1,6

1,8

1,4

1,4

1,8

1,4

1,6

1,6

1,8

1,8

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

2,0

1,8

2,5

2,5

2,5

2,8

2,8

2,8

3,2

Œrednica
otworu
mm

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Liczba
zêbów

Kszta³t zêbów

FZ

WZ

FZ

WZ

WZ

FZ/FA

FZ

WZ

WZ

WZ

FZ/FA

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

FZ

WZ

FZ

FZ/FA

WZ

FZ/FA

WZ

WZ

WZ

WZ

K¹t
natarcia

15°

22°

15°

25°

25°

12°

25°

5°

5° neg.

5° neg.

10°

20°

10°

3° neg.

5° neg.

15°

22°

20°

22°

10°

15°

10°

15°

Nr kat.Materia³

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

56

80

56

80

56

36

56

56

56

6.28100

6.28101

6.28102

6.28103

6.28105

6.28107

6.28108

6.28109

6.28110

Pi³y tarczowe ze stali chromowo-wanadowej: POWER CUT

- Do szybkiego zgrubnego i œrednioprecyzyjnego ciêcia przy szybkim posuwie
  i niskim zapotrzebowaniu na moc
- Dobre rezultaty ciêcia wzd³u¿nego w drewnie masywnym
- Nadaje siê czêœciowo do ciêcia drewna budowlanego z gwoŸdziami i resztkami betonu
- W przypadku drewna powlekanego lub innych tworzyw kompozytowych mo¿liwa
  jest tylko jakoœæ ciêcia zgrubnego

Œrednica
mm

315

350

400

450

500

600

700

Szerokoœæ
ciêcia
mm

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

2,5

2,5

2,8

2,8

Szerokoœæ
tarczy pod-
stawowej mm

Œrednica
otworu
mm

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Liczba
zêbów

Kszta³t zêbów

KV

NV

NV

NV

KV

SP

KV

KV

KV

Nr kat.

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

2,5

2,5

2,8

2,8

Materia³

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV
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24

24

20

40

48

48

30

40

42

42

56

48

36

48

56

34

42

48

60

60

60

48

60

48

60

72

48

60

84

60

80

48

84

48

48

84

6.28030

6.28031

6.28032

6.28033

6.28034

6.28035

6.28036

6.28037

6.28038

6.28039

6.28040

6.28041

6.28042

6.28043

6.28044

6.28045

6.28046

6.28047

6.28048

6.28049

6.28050

6.28221

6.28222

6.28051

6.28052

6.28053

6.28227

6.28228

6.28229

6.28054

6.28055

6.28224

6.28225

6.28056

6.28057

6.28058

Pi³y tarczowe z ostrzami z wêglików spiekanych: PRECISION CUT

- Bardzo szeroki zakres zastosowañ w obróbce drewna
- Bardzo dobre, precyzyjne rezultaty ciêcia wzd³u¿nego i poprzecznego w drewnie miêkkim i twardym
- Nadaj¹ siê dobrze do ciêcia drewna masywnego i wielowarstwowego, surowych,
  powlekanych lub fornirowanych p³yt wiórowych, p³yt MDF, tworzyw kompozytowych
- Wymagana wy¿sza moc pilarki tarczowej

Œrednica
mm

160

160

167

167

190

190

210

216

220

230

250

254

300

305

315

Szerokoœæ
ciêcia
mm

1,6

2,2

2,4

2,4

2,6

2,2

2,4

2,4

2,8

2,4

2,6

2,6

2,4

2,6

2,6

2,8

2,8

2,4

2,4

2,8

3,2

2,4

2,4

2,8

3,2

2,8

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,8

2,8

2,8

Gruboœæ
tarczy pod-
stawowej mm

1,1

1,4

1,6

1,6

1,8

1,4

1,6

1,8

1,8

1,6

1,8

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2,2

1,8

1,8

1,8

2,2

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Œrednica
otworu
mm

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Liczba
zêbów

Kszta³t zêbów

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

FZ/TZ

WZ

WZ

WZ

WZ

DZ/HZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

DZ/HZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

WZ

K¹t
natarcia

22°

20°

20°

10°

10°

15°

22°

3°

1° neg.

22°

10°

5° neg.

10°

10°

15°

15°

15°

5° neg.

5° neg.

15°

10°

5° neg.

5° neg.

15°

10°

10°

5° neg.

5° neg.

5° neg.

1.5°

5°

5° neg.

5° neg.

15°

0°

10°

Nr kat.Materia³

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT
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36

54

30

42

54

42

36

54

56

54

60

60

64

64

60

80

60

60

80

80

80

96

96

96

96

96

6.28000

6.28070

6.28071

6.28072

6.28073

6.28074

6.28075

6.28076

6.28077

6.28078

6.28079

6.28080

6.28081

6.28082

6.28083

6.28084

6.28085

6.28086

6.28087

6.28088

6.28223

6.28089

6.28090

6.28091

6.28226

6.28092

Pi³y tarczowe z ostrzami z wêglików spiekanych: MULTI CUT

- Uniwersalne zastosowania do obróbki wysokogatunkowych materia³ów
- Najwy¿sza jakoœæ ciêcia, np. laminatu, profili syntetycznych, aluminiowych, miedzianych i mosiê¿nych
- Nadaj¹ siê idealnie do wielu zastosowañ w pracach wykoñczeniowych
- Perfekcyjne rezultaty ciêcia poprzecznego w drewnie masywnym, surowych, powlekanych lub fornirowanych
  p³ytach wiórowych, p³ytach MDF
- Wymagana bardzo wysoka moc pilarki tarczowej
- Stosunkowo wolne tempo skrawania

Œrednica
mm

150

152

160

167

190

210

216

220

230

250

254

300

305

315

Materia³

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

HW/CT

Gruboœæ
tarczy pod-
stawowej mm

1,6

1,6

1,4

1,4

1,4

1,6

1,4

1,8

1,4

1,8

2,0

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

2,0

1,8

1,8

2,2

2,0

1,8

2,0

Œrednica
otworu
mm

20

20

20

20

20

20

30

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Liczba
zêbów

Kszta³t zêbów

WZ

FZ/TZ

WZ

WZ

FZ/TZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

FZ/TZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

FZ/TZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

FZ/TZ

WZ

FZ/TZ

FZ/TZ

FZ/TZ

FZ/TZ

K¹t
natarcia

10°

5° neg.

5° +/-1,5

15°

8°

6° neg

5° +/-1,5

5° neg.

8°

5° neg.

5° neg.

5° neg.

10°

5° neg.

5° neg.

10°

5°

8°

10°

5° neg.

5° neg.

10°

6° neg.

5° neg.

5° neg.

5° neg.

Nr kat.Szerokoœæ
ciêcia
mm

2,4

2,4

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,6

2,2

2,6

2,8

2,8

2,4

2,4

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

2,8

2,4

2,8

 6.23545

6.23546

6.23547

6.23548

6.23549

6.23550

6.23551

Nr kat.

Pierœcieñ redukcyjny
- O 

- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,25 do max. 1,60 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,2 x 16 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,25 do max. 1,60 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,2 x 20 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,25 do max. 1,60 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,2 x 25 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,25 do max. 1,60 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,6 x 16 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,65 do max. 2,20 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,6 x 20 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,65 do max. 2,20 mm
Pierœcieñ redukcyjny
- O 30 x 1,6 x 25 mm
- do pi³ tarczowych o gruboœci korpusu od 1,65 do max. 2,20 mm

20 x 1,2 x 16 mm

Pierœcienie redukcyjne
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4

6

18

2
5

6

2
5

Z¹b przestawny do ciêæ
uniwersalnych
Aluminium, miedŸ, mosi¹dz,
tworzywa piankowe

NAZWY BRZESZCZOTÓW TAŒMOWYCH

Przyk³ad:
Hart. ind. 2240 x 6 x 0,5/A - 4 (14/1”)

Brzeszczot hartowany indukcyjnie = Brzeszczot ze stali wêglowej
z zêbami hartowanymi indukcyjnie.
Ekonomiczny dziêki d³ugiemu czasowi u¿ytkowania

2240
6
0,5
A - 4
14/1” = A2
1,3/1” = A18

=   d³ugoœæ taœmy mm
=   szerokoœæ taœmy mm
=   gruboœæ taœmy mm
=   odstêp wierzcho³ków zêbów mm
=   iloœæ zêbów na cal
=   iloœæ zêbów na cal

Z¹b haczykowy do ciêæ
prostych
Drewno opa³owe

Z¹b haczykowy do ciêæ
prostych
Drewno, tworzywo sztuczne

Z¹b haczykowy do ciêæ
prostych
Drewno, tworzywo sztuczne

Z¹b haczykowy do ciêæ
uniwersalnych
Drewno, tworzywo sztuczne

Z¹b ukoœny do ciêæ
krzywoliniowych
Drewno, tworzywo sztuczne

Z¹b ukoœny do ciêæ o ma³ych
promieniach
Drewno, tworzywo sztuczne,
(wymagana przystawka
do dok³adnego ciêcia)

OZNACZENIA BRZESZCZOTÓW TAŒMOWYCH

Z¹b przestawny do ciêæ
uniwersalnych
Aluminium, miedŸ, mosi¹dz, stal

Brzeszczoty taœmowe

Nr kat.

   
- stal wêglowa z indukcyjnie utwardzanym wierzcho³kiem zêba
- ekonomiczne dziêki d³ugiemu czasowi u¿ytkowania

Wymiary
mm

Uzêbienie

Do BAS 260 Swift
1.712 x 6 x 0,36

1.712 x 12 x 0,36

1.712 x 12 x 0,36

Do BAS 317 Precision
2.240 x 6 x 0,5

2.240 x 12 x 0,5

2.240 x 15 x 0,5

2.240 x 15 x 0,5

Do BAS 380
2.225 x 3 x 0,5

2.225 x 6 x 0,36

2.225 x 9 x 0,36

2.225 x 13 x 0,36

Do BAS 505/ BAS 505 Precision 
3.380 x 6 x 0,5

3.380 x 13 x 0,65

3.380 x 15 x 0,5

3.380 x 15 x 0,5

3.380 x 25 x 0,5

3.380 x 25 x 0,5

A4 z¹b
ukoœny
A6 z¹b
haczykowy
A2 z¹b
przestawny

A4 z¹b
ukoœny
A6 z¹b
haczykowy
A6 z¹b
haczykowy
A2 z¹b
przestawny

A2 z¹b
ukoœny

A4 z¹b
ukoœny
A6 z¹b
haczykowy
A6 z¹b
haczykowy

A4 z¹b
ukoœny
A2 z¹b
przestawny
A2 z¹b
przestawny

A6 z¹b
haczykowy
A6 z¹b
haczykowy
A18 z¹b
haczykowy

0909057175

0909057183

0909057191

0909029252

0909029244

0909029260

0909029279

0909060257

0909060265

0909060273

0909060281

0909029180

0909029228*

0909029210

0909029171

0909000416

0909000424

Zdatnoœæ
materia³u

Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia krzywoliniowe
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia uniwersalne
Metale nie¿elazne,
tworzywa piankowe

Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia krzywoliniowe
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia uniwersalne
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia prostoliniowe
Metal, tworzywa
piankowe

Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia o ma³ych pro-
mieniach, do ciêæ krzywo-
liniowych z u¿yciem przy-
stawki do dok³adnego
ciêcia
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia krzywoliniowe
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia uniwersalne
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia prostoliniowe

Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia krzywoliniowe
Metale nie¿elazne,
profile stalowe
Drewno utrzymuj¹ce
gwoŸdzie, tworzywa
piankowe
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia uniwersalne
Drewno, tworzywo sztucz-
ne - ciêcia prostoliniowe
Drewno, drewno opa³owe

14/1”

A 2

A 2

A 18

A 6

A 6

A 6

A 4

2

3

1”

1
3

2

1
5

6

1
5

6

1
2

* nie nadaje siê do stosowania w BAS 505 Precision

BRZESZCZOTY TAŒMOWE
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ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

 

6.31750

PL_600019500

6.31071

Nr kat.

Okulary ochronne
- okulary ochronne zapewniaj¹ce pe³n¹ widocznoœæ i wysoki komfort noszenia
- kombinacja dwóch ró¿nych materia³ów (komponentu twardego i miêkkiego) sprawia, ¿e okulary nie uwieraj¹
  nawet przy d³ugim noszeniu
- optymalna wentylacja zapobiega podra¿nieniu oczu
- nadaj¹ siê te¿ do stosowania przez nosz¹cych okulary
- ochrona przed promieniowaniem nadfioletowym UV 2-1,2
- pow³oka ochronna okularów: zewn¹trz - odporna na zarysowania/ wewn¹trz - odporna na zaparowanie
Zestaw ochrony osobistej
- chroni przed py³em, ha³asem i iskrzeniem
- sk³ada siê z: maski przeciwpy³owej z zaworem, osobistej ochrony s³uchu, okularów ochronnych

Rêkawice ochronne
- podbicie opuszków palców dla komfortu i bezpieczeñstwa
- wszystkie ³¹czenia przeszywane dla wiêkszej wytrzyma³oœci
- dodatkowa ochrona kciuka, wzmocnienie ³¹czenia kciuka - wiêksza trwa³oœæ
- pokrycie palców i opuszków o wysokiej przyczepnoœci
- wierzch rêkawicy wykonany z materia³u oddychaj¹cego
- frotka na wierzchu rêkawicy pozwala wygodnie ocieraæ pot
- uelastycznione zapiêcie na nadgarstku - wiêksze bezpieczeñstwa
- dostêpne w rozmiarach L i XL
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Nr katalogowy:
08PL_0000002

3-letnia gwarancja Metabo
Rejestracja: www.metabo.com/xxl

WA¯NE:
Mo¿ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na wszystkie elektronarzêdzia,

maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory Metabo do 3 lat.
Wystarczy dokonaæ rejestracji online pod adresem:

www.metabo.com/xxl

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyñska 28

Telefon   91 579 34 34
Telefax   91 579 34 30

e-mail: metabo@metabo.pl

73-110 Stargard Szczeciñski, 

www.youtube.com/PLMetabo

3-LETNIA
GWARANCJA

XLX

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za b³êdy w druku. Ilustracje oraz teksty nie s¹ wi¹¿¹ce. Drukowano w Polsce: II 2013

ZERO kosztów
serwisowych

Program   
 wymianê

zu¿ytych lub ych ych
 ; ;
bezp³atn¹ 

zapewnia przez 12 miesiæcy od daty
zakupu

uszkodzon czæúci eksploatacyjn
m.in. szczotki i kable bezpùatnà robociznæ

konserwacjæ i transport

PE£NY, BEZP£ATNY SERWIS: 

BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI

Czas naprawy gwarancyjnej
elektronarzêdzia

w Serwisie Metabo
to max. 24 godziny.

Dodatkowe informacje:
www.metabo.pl

zak³adka:
Serwis i doradztwo

Program

2 lata gwarancji
na sprê¿arki

3 lata gwarancji
na akumulator

Jako jedyny producent
elektronarzêdzi  udzielamy
3-letniej gwarancji na nasze 

akumulatory Li-Ion
- bez ograniczenia cykli ³adowania!

Nie jest wymagana rejestracja

FULL SERVICE

rok

OdwiedŸ nas
na Youtube!


