
Velice šikovný
Stavební šroubovák DW 45 18.0-EC  
Kompaktní a výkonné nářadí pro suchou stavbu

Stavební čistička vzduchu  
VAC 800-EC

Kombi-vrtací kladivo s výměnným 
sklíčidlem CHE 2-28 R SDS-plus

3 roky 
záruky*
Platí na všechny 
akumulátorové 
stroje a jejich 
příslušenství.

* Pro akumulátory jediný 
limit 850 nabíjecích 
cyklů.
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SANACE · RENOVACE · MODERNIZACE Akční nabídka platná do 31.07.2019
Pouze u autorizovaných prodejců a do vyprodání zásob

1/2019



Vysoce výkonná 
aku-technologie
Vysoce výkonný systém –   
FLEX akumulátorového nářadí  
přesvědčí svou životností

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-program
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SanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Jsme přesvědčeni o tom, že kdo jednou vezme tyto stroje 
do rukou, již je nechce vrátit zpět! Otestujte a zažijte 
v praxi vámi vybraný stroj! Nebudete-li spokojeni, můžete 
zakoupený stroj vrátit zpět prodejci - ručíme vám za to!*

*  Nebudete-li spokojeni na 100 %, můžete vámi zaregistrovaný, nepoškozený a lehce 
opotřebený stroj, dle dodacího listu kompletní a v originálním balení nejpozději do 
30-ti dnů od jeho zakoupení na základě platného dokladu o zaplacení u vašeho FLEX 
autorizovaného prodejce vrátit.

30 dní testování bez rizika

KEEP COOL™ technologie
Integrované chlazení 
Inovativní monitoring zahřívání akumulátoru 
zaručuje delší pracovní nasazení i při plném 
zatížení!

KEEP COOLTM

POWER BATTERY
Vysoce výkonné akumulátory
Nové, vysoce výkonné články akumulátorů FLEX 
s vysokou kapacitou zajišťují dostatečný výkon 
a dobu chodu při zachování dlouhé životnosti!

POWER BATTERY

KEEP CONTROL technologie
Inteligentní systém řízení akumulátoru
Permanentní výměna informací mezi akumulátorem, 
strojem a rychlonabíjecím modulem!KEEP CONTROL

Bezúdržbová bezuhlíková 
EC-technologie
 až o 65 % delší doba chodu
 až 10 x delší životnost
 až o 30 % vyšší výkon
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www.flex-tools.czSanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



 � High-Level ergonomie 
Hmotnost, kompaktnost a hlučnost 

 � EC- Motor technologie
 - 10 x vyšší životnost
 - o 30% vyšší výkon
 - o 65% delší doba použití 

na jedno nabití

DW 45 18.0-EC 2.5 Set DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

OBJ. ČÍSLO 466.824

Obsah dodávky
 � 1x stavební šroubovák  

DW 45 18.0-EC
 � 1x PH2 Bit 50mm
 � 1x PH2 Bit 150mm
 � 1x zásobník M-DW 55
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 18.0/2.5 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 467.146

Obsah dodávky
 � 1x stavební šroubovák  

DW 45 18.0-EC
 � 1x PH2 Bit 50mm
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 18.0/2.5 Ah
 � 1x rychlonabíječka  

CA 10.8/18.0
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® 136

 � 1800 šroubů na jeden 2,5Ah článek  
(Měřeno: šrouby 3,5mm x 35mm) 
 

 � Plná Flexibilita  
Zásobník je snímatelný a lze se jím 
dovybavit 

 � Digitální rychlonabíječka 
80% nabití do 30min

Aretační tlačítko, pro 
fixaci v maximálních 
otáčkách

Velkoplošný rychlostní 
spínač s funkcí regulace

Elektronická 
rychlobrzda

Odnímatelný a nastavitelný 
hloubkový doraz

Jednoduché nastavení 
délky šroubů

Ergonomická 
rukojeť s úpravou 
Softgrip (TPE)

Jednoduchá 
indikace směru 
otáčení

Široký ovladač
pro nastavení
hloubky šroubu

Zřetelný indikátor 
hloubky šroubu

Ergonomie pro 
ovládání také 
dvěma rukama

Spolehlivý 
podávací 
mechanismus

Pravý & levý chod

Zásobník M-DW 55 DW 45 18.0-EC

Stavební šroubovák DW 45 18.0-EC

ZÁ
RU

KA VRÁCENÍ PENĚZ

N
A VŠECHNO AKU-NÁŘAD

Í30
D N Í

D O D A V A T E L N Ý  4 / 2 0 1 9

NOVINKA

€ 459,00Akce číslo S02

inkl. MwSt. € 546,21
€ 359,00Akce číáslo S01

inkl. MwSt. € 427,21
včetně DPH € 550,80

včetně DPH € 430,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-program
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SanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Aku-šavlová pila 
RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
 

 � Výměna pilových plátků bez nástrojů
 - Integrovaná funkce vyhození
 - Funkce odjistit-zajistit 

 � Nejmodernější omezení vibrací  
Dvouosá převodovka zajišťuje nejnižší hodnoty vibrací,  
pohodlnou práci a maximální bezpečnost práce 

 � Plynulé nastavení orbitálního zdvihu 
Ve 4 stupních stavitelné, zrychluje a usnadňuje odvod pilin 
z místa řezu (mimo řezání železa). To přináší rychlejší pracovní 
postup a výrazné omezení zahřívání pilového plátku, čímž se 
zvyšuje jeho ostrost a prodlužuje životnost. 

 � Použití
 - Zkracování plastových a kovových trubek 
 - Řezání závitových tyčí,  

závěsů a kovových profilů 
 - Vyřezávání okenních profilů,  

dřevěných i plastových

LED aku- 
stavební svítilna
CL 2000 18.0

 � Výkonná aku-stavební svítilna se dvěma stupni svítivosti,  
1200 a 2000 Lumenů

 � Hlava svítilny o 360° otočná
 � 5/8" závit pro připevnění na stativ
 � Možnost zavěšení na stěnu
 � Robustní a stabilní konstrukce
 � LED ukazatel kapacity akumulátoru
 � FLEX aku-systém: použití se všemi 18,0 V akumulátory.  

Dodavatelný bez akumulátoru a bez nabíječky.

Aku-fukar 
BW 18.0-EC

 � Bezuhlíkový EC-motor 
 � Enormní výkon dosahující rychlosti proudění vzduchu  

až 80 m/s & 3,1 m3/s objemu průtoku vzduchu
 � Ideální pro ofukování a nafukování
 � Spínač pro plynulé nastavení rychlosti otáček.           

Dokonalá kontrola cíleného proudění vzduchu.

OBJ. ČÍSLO 472.921

Obsah dodávky
 � 1x LED aku-stavební svítilna  

CL 2000 18.0

OBJ. ČÍSLO 472.913

Obsah dodávky
 � 1x aku-fukar 

BW 18.0-EC
 � 3x nástavec

OBJ. ČÍSLO 481.149

Obsah dodávky
 � 1x aku-šavlová pila  

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � Sada pilových plátků  

(23 ks různých provedení)

+ 23 pilových plátků

Pendulum 
Stroke

D O D A V A T E L N Á  V   3 / 2 0 1 9

VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

55 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

55 €

NOVINKA NOVINKA

€ 459,00Akce číslo. S03

inkl. MwSt. € 546,21

€ 99,00Akce číslo S04

inkl. MwSt. € 117,81
€ 99,00Akce číslo S05

inkl. MwSt. € 117,81

včetně DPH € 550,80

včetně DPH € 118,80
včetně DPH € 118,80
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www.flex-tools.czSanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Zvýhodněné 
sady 18.0 V
Extra nabídka aku-nářadí!

OBJ. ČÍSLO 459.372

Aku 2-rych. míchadlo 
MXE 18.0-EC/5.0 Set
Výkonné míchání bez kabelu,  
FLEX míchadla vás přesvědčí  
díky robustnosti, výkonu a síle  
a vynikající ergonomii. 

 � Plynulá regulace ve spínači pro optimální nastavení  
rychlosti míchání ve dvou převodových stupních

 � Patentovaná aretace vřetene pro jednoduchou výměnu,  
míchacího koše bez nástrojů, omezení ztráty  
povolovacích klíčů

 � Chráněný 3-pólový spínač umožňující bezpečné  
promísení, důkladné promíchání i čištění  
bez přerušení práce

 � Až 8 pytlů lepidla na dlaždice à 30 kg   
na jedno nabití akumulátoru (AP 18V/5,0 Ah)

 � Pro míchání materiálu do 30 kg

Obsah dodávky 
 � 1x aku 2-rychl. míchadlo MXE 18.0-EC
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x povolovací klíč, SW 22

* Varianta s míchacím košem na str. 27

Technické údaje
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Otáčky na prázdno 1. rychlost 0-210/325/530 /min
Otáčky na prázdno 2. rychlost 0-320/490/780 /min
Upnutí nástroje M 14
Hrdlo převodovky-Ø 53 mm
Max. Ø míchacího koše 120 mm
Rozměry (D x Š x V) 355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru 4,1 kg

D O D Á V K A  B E Z  M Í C H A C Í H O  K O Š E *

ZÁ
RU

KA VRÁCENÍ PENĚZ

N
A VŠECHNO AKU-NÁŘAD

Í30
D N Í

NOVINKA

€ 459,00Akce číslo S06

inkl. MwSt. € 546,21
včetně DPH € 550,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-rogram
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SanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



OBJ. ČÍSLO 481.173

2-rychlostní aku- 
vrtačka
DD 2G 18.0-EC 

 � Nástavec na bity a 13 mm rychloupínací sklíčidlo  
zacílené na extra vysokou flexibilitu v možnostech využití

 � EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
 � S 90 Nm patří DD 2G 18.0-EC mezi nejsilnější akumulátorové  

vrtačky ve své třídě

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka  

DD 2G 18.0-EC 
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x opasková spona
 � 1x držák bitů
 � 1x nástavec na bity
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1x DB T-Box Set-1

OBJ. ČÍSLO 466.093

2-rychlostní aku- 
vrtačka s příklepem
PD 2G 18.0-EC

 � Nástavec na bity a 13 mm rychloupínací sklíčidlo  
zacílené na extra vysokou flexibilitu v možnostech využití

 � EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
 � S 90 Nm patří PD 2G 18.0-EC mezi nejsilnější akumulátorové 

vrtačky ve své třídě

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka 

s příklepem PD 2G 18.0-EC 
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x opasková spona
 � 1x držák bitů
 � 1x nástavec na bity
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1x DB T-Box Set-1 
 � 1x úhlový nástavec  

WV 18.0-EC
 � 1x DB T-Box Set-1

Bitbox-Set se skládá z 18-ti ks 
torsních bitů vysoké kvality

Úhlové nástavce
Systém pro vrtání a šroubo-
vání na těžko přístupných 
místech. S magnetickou hří-
delí. Pouze pro aku-vrtačky 
s výměnným sklíčidlem. Do-
dávané jako příslušenství.

 � 2x T10
 � 2x T15
 � 2x T20
 � 2x T25
 � 2x T30

 � 2x T40
 � 1x Ph1
 � 1x Ph2
 � 1x Ph3
 � 1x Pz1

 � 1x Pz2
 � 1x Pz3 
 � 1x Quick-

-Lock Bit- 
nástavec

WV 10.8-EC
Obj. číslo 442.372

WV 18.0-EC
Obj. číslo 454.001

+ sada bitů

+ sada bitů
+ úhlový nástavec 

+ sada bitů

OBJ. ČÍSLO 481.165

2-rychl. aku-vrtačka s příklepem
PD 2G 18.0/2.5 Set 

 � Robustní hliníkový odlitek krytu převodovky
 � Výkonný 4-pólový motor s dlouhou životností

Obsah dodávky
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem  

PD 2G 18.0/2.5 Set
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 18.0/2.5 Ah
 � 1x rychlonabíječka  

CA 10.8/18.0
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x opasková spona
 � 1x držák bitů
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® 136
 � 1x DB T-Box Set-1

OBJ. ČÍSLO 481.157

2-rychlostní aku-vrtačka 
DD 2G 18.0/2.5 Set

 � Robustní hliníkový odlitek krytu převodovky
 � Výkonný 4-pólový motor s dlouhou životností 

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka  

DD 2G 18.0/2.5 Set
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 18.0/2.5 Ah
 � 1x rychlonabíječka  

CA 10.8/18.0
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x opasková spona
 � 1x držák bitů
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® 136
 � 1x DB T-Box Set-1

+ sada bitů

€ 399,00Aktce číslo S07

inkl. MwSt. € 474,81

€ 239,00Akce číslo S10

inkl. MwSt. € 284,41

€ 459,00Akce číslo S08

inkl. MwSt. € 546,21

€ 239,00Akce číslo S09

inkl. MwSt. € 284,41

včetně DPH € 478,80

včetně DPH € 286,80

včetně DPH € 550,80

včetně DPH € 286,80
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www.flex-tools.czSanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Zvýhodněné sady aku-18.0 V
OBJ. ČÍSLO 481.181

Aku-kombi-vrtací kladivo
CHE 18.0-EC/5.0 Set 

 � EC-technologie přináší dlouhou životnost,  
vysoký výkon a spolehlivost bez potřeby výměny uhlíků 

 � Nejlepší poměr váhy a výkonu

Obsah dodávky 
 � 1x aku-kombi-vrtací kladivo CHE 18.0-EC
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x hloubkový doraz
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® 238
 � 1x SDS-Plus  

sada vrtáků  
HD 2-C D5-10  
1x aku-fukar  
BW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 471.119

Aku-kotoučová pila 
CS 62 18.0-EC/5.0 Set

 � Vysoce rychlá a výkonná 
 � Kompaktní konstrukce, štíhlé tělo umožňující  

hloubku řezu max. 62 mm, neobvyklé u pil této velikosti. 
 � Před prachem chráněný EC-motor s o 30 % vyšší účinností
 � Adaptér pro nejběžnější vodící lištové systémy  

ostatních výrobců - Mafell, Bosch a Festool

OBJ. ČÍSLO 466.123

Aku-šavlová pila 
RS 29 18.0/5.0 Set 

 � Spínatelný orbitální pohyb pily pro rychlejší  
řezání do dřeva

 � Rychlovýměnný systém upevnění pilových plátků pro jednoduchou  
a beznástrojovou manipulaci

Obsah dodávky 
 � 1x aku-šavlová pila  

RS 29 18.0 
 � 2x akumulátor  

Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka  

CA 10.8/18.0 
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® 238 
 � 10x pilový plátek 

RS/Bi-150 10

+ SDS-Plus sada vrtáků
+ pilové plátky 10 ks

+ vodící lišta GRS 80

+ podložný adaptér 

VÍCE NEŽ 73 €UŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

73 €

+ aku-fukar 

 BW 18.0-EC

Obsah dodávky
 � 1x aku-šavlová pila CS 62 18.0-EC 
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x pilový kotouč Z 24-WZ
 � 1x sáček na prach
 � 1x sací adaptér
 � 1x vodící lišta GRS 80
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 374
 � 1x adaptér pro vodící lištu GR-A CS 62

VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

16 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

16 €

€ 399,00Akce číslo S11

inkl. MwSt. € 474,81
€ 359,00Akce číslo S12

inkl. MwSt. € 427,21

€ 499,00Akce číslo S13

inkl. MwSt. € 593,81

včetně DPH € 478,80
včetně DPH € 430,80

včetně DPH € 598,80
Aku-program

Brusky na stěny a 
stropy Giraffe®

Opracování povrchů
Vrtací &

  
sekací kladiva

Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-program
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 � EC-technologie: bezúdržbová, o 65 % delší 
doba provozu, o 30 % více výkonu,  
a až 10 x delší životnost

 � Omezená hmotnost, nejlepší ergonomie 
držení a ovládání

 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

Obsah cdodávky
 � 1x aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC 
 � 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x povolovací klíč
 � 1x příruba
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Technické údaje
Max. Ø brusného kotouče 125 mm
Otáčky na prázdno 8500/min
Upnutí nástroje M 14
Hmotnost bez akumulátoru 1,75 kg

OBJ. ČÍSLO 451.312

Aku-úhlová bruska  
L 125 18.0-EC
S EC-vysoce výkonným motorem,  
velkou silou bez potřeby údržby Obzvláště ergonomická

Extrémně kompaktní

+ FixTec - matice 

rychloupínací M 14

EC-Motor
Technology

€ 359,00Akce číslo S14

inkl. MwSt. € 427,21
včetně DPH € 430,80
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MIX & MATCH VLASTNÍ NABÍDKA
Vyberte si dva nebo více aku-strojů - vytvořte si sami nabídku...

... možno takto

Aku-kotoučová pila                  
CS 62 18.0-EC

Aku-kombi vrtací kladivo  
CHE 18.0-EC

2-rychlostní aku-míchadlo 
MXE 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 417.939OBJ. ČÍSLO 430.005 OBJ. ČÍSLO 459.364

OBJ. ČÍSLO 466.050

skládající se z: 
3x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah  
1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Sada aku-pro v hodnotě € 359,60

DD 2G 18.0-EC 
za € 225,00

€ 649,00
bez DPH

20 % ÚSPORADW 45 18.0-EC 
za € 225,00

Aku Pro Set 
za € 199,00

Například

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

2-rychlostní aku-vrtačka    
s příklepem PD 2G 18.0

2-rychlostní aku-vrtačka  
DD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.858 OBJ. ČÍSLO 417.831

Aku-šavlová pila 
RS 29 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.874 

Aku-rázový utahovák 
ID ¼" 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.866

Aku-stavební šroubovák 
DW 45 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 447.757

EC-Motor
Technology

€ 249,00

inkl. MwSt. € 296,31

v kufru L-BOXX®

€ 249,00

inkl. MwSt. € 296,31
€ 249,00

inkl. MwSt. € 296,31

v kufru L-BOXX®

€ 199,00Akce číslo S19

inkl. MwSt. € 236,81

Aku Pro Set 

€ 159,00

inkl. MwSt. € 189,21

v kufru L-BOXX®

€ 159,00

inkl. MwSt. € 189,21

v kufru L-BOXX®

€ 159,00

inkl. MwSt. € 189,21

v kufru L-BOXX®

€ 179,00

inkl. MwSt. € 213,01

v kufru L-BOXX®

€ 225,00

inkl. MwSt. € 267,75

v kufru L-BOXX®

včetně DPH € 298,80
včetně DPH € 298,80

včetně DPH € 298,80

včetně DPH € 238,80

včetně DPH € 190,80
včetně DPH € 190,80

včetně DPH € 190,80
včetně DPH € 214,80

včetně DPH € 270,00

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-program
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MIX & MATCH VLASTNÍ NABÍDKA
Vyberte si dva nebo více aku-strojů - vytvořte si sami nabídku...

... nebo takto

LED aku-stavební svítilna 
CL 2000 18.0

2-rychlostní aku-vrtačka 
DD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-vrtačka   
s příklepem PD 2G 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 472.921

Aku-šavlová pila 
RSP DW 18.0-EC

Aku-rázový utahovák  
ID ¼" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 
IW ½" 18.0-EC

Aku-fukar  
BW 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 472.913

Aku-úhlová bruska 
L 125 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 447.498

OBJ. ČÍSLO 461.725OBJ. ČÍSLO 466.964

OBJ. ČÍSLO 459.690OBJ. ČÍSLO 447.501 OBJ. ČÍSLO 438.308

OBJ. ČÍSLO 473.308

skládající se z: 
4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah  
2x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Sada aku-pro PLUS v hodnotě € 519,20

DD 2G 18.0-EC 
za € 225,00

23 % ÚSPORA€ 749,00
bez DPH

DW 45 18.0-EC 
za € 225,00

Aku Pro Set PLUS 
za € 299,00

Například

250 Nm

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

ZÁ
RU

KA VRÁCENÍ PENĚZ

N
A VŠECHNO AKU-NÁŘAD

Í30
D N Í

€ 249,00

inkl. MwSt. € 296,31

v kufru L-BOXX®

€ 225,00

inkl. MwSt. € 267,75

v kufru L-BOXX®

€ 249,00

inkl. MwSt. € 296,31

v kufru L-BOXX®

€ 225,00

inkl. MwSt. € 267,75

v kufru L-BOXX®

€ 99,00

inkl. MwSt. € 117,81
€ 99,00

inkl. MwSt. € 117,81

€ 225,00

inkl. MwSt. € 267,75

v kufru L-BOXX®

€ 225,00

inkl. MwSt. € 267,75

v kufru L-BOXX®

€ 299,00Akce číslo S20

inkl. MwSt. € 355,81

Aku Pro Set PLUS

včetně DPH € 298,80

včetně DPH € 270,00

včetně DPH € 298,80

včetně DPH € 270,00

včetně DPH € 118,80
včetně DPH € 118,80

včetně DPH € 270,00
včetně DPH € 270,00

včetně DPH € 358,80
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Zvýhodněné sady aku-10.8 V
OBJ. ČÍSLO 481.211

2-rychlostní aku- 
vrtačka s příklepem 
PD 2G 10.8-EC Set
Nástavec na bity a 13 mm  
rychloupínací sklíčidlo zacílené na 
extra vysokou flexibilitu  
ve využití

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku- 

vrtačka s příklepem 
PD 2G 10.8-EC

 � 1x akumulátor  
Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah

 � 1x akumulátor  
Li-Ion AP 10.8/6.0 Ah

 � 1x rychlonabíječka CA 10.8
 � 1x DB T-Box Set-1
 � 1x L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 450.561

2-rychlostní aku-vrtačka
DD 2G 10.8-LD 

 � Malý, příruční stroj pro lehké šroubovací a vrtací práce 
v pevné látkové přepravní brašně

 � Electronic Management System (EMS) chrání stroj,  
prodlužuje životnost a zvyšuje jeho efektivitu

 � LED -ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka 

DD 2G 10.8-LD
 � 2x akumulátor Li-Ion  

AP 10.8/2.5 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8
 � 1x přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 481.203

2-rychlostní aku-   
vrtačka
DD 2G 10.8-EC Set
Nástavec na bity a 13 mm  
rychloupínací sklíčidlo zacílené na 
extra vysokou flexibilitu  
ve využití

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku- 

vrtačka  
DD 2G 10.8-EC

 � 1x akumulátor  
Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah

 � 1x akumulátor  
Li-Ion AP 10.8/4.0 Ah

 � 1x rychlonabíječka CA 10.8
 � 1x DB T-Box Set-1
 � 1x L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 466.131

2-rychlostní aku-vrtačka
DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 

 � Malý, příruční stroj pro lehké šroubovací a vrtací práce 
v přepravním kufru systému L-BOXX®

 � Electronic Management System (EMS) chrání stroj,  
prodlužuje životnost a zvyšuje jeho efektivitu

 � LED -ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky 
 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka 

DD 2G 10.8-LD 
 � 2x akumulátors Li-Ion  

AP 10.8/4.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8
 � 1x opasková spona
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1x DB T-Box Set-1

+ sada bitů

Úhlový nástavec
Není součástí dodávky! 
Objednatelné příslušenství.  
Info na str. 7.

Úhlový nástavec
Není součástí dodávky! 
Objednatelné příslušenství.  
Info na str. 7.

Nástavec na 
bity

Rychloupínací 
sklíčidlo

+ sada bitů

Nástavec na 
bity

Rychloupínací 
sklíčidlo

+ sada bitů

58 Nm - točivý moment 

-nejsilnější ve své třídě 58 Nm - točivý moment 

-nejsilnější ve své třídě

€ 229,00Akce číslo S15

inkl. MwSt. € 272,51
€ 249,00Akce číslo S16

inkl. MwSt. € 296,31

€ 169,00Akce číslo S18

inkl. MwSt. € 189,21
€ 129,00Akce číslo S17

inkl. MwSt. € 129,71

včetně DPH € 298,80
včetně DPH € 274,80

včetně DPH € 202,80
včetně DPH € 154,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Aku-program
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OBJ. ČÍSLO 481.289

Obsah dodávky
 � 1x BBE 14-3 110 
 � 1x kartáčovací nástavec BB 110
 � 1x nylonový kartáč D110/85 P46
 � 1x drátěný kartáč mosaz D100/85
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x sada distančních kroužků

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX 
BBE 14-3 110 Set

 � Jedinečný upínací mechanizmus s rychlospojkou pro beznástrojovou 
výměnu systémového příslušenství pro kartáčování

 � Kartáčový nástavec s odnímatelným krytem a ústím na odsávání Ø 32 
mm pro práci bez prachu

 � Beznástrojová výměna brusných válců prostřednictvím patentovaného 
západkového systému

 � Pro bezprašné kartáčování, strukturování a čištění dřeva

+  sada distančních 

kroužků

Odpovídající vysavač 
naleznete na str. 18

€ 669,00Akce číslo S32

inkl. MwSt. € 796,11
včetně DPH € 802,80
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Strop, stěna, Giraffe®
FLEX Giraffe® GE7 – nekonečně flexibilní

Systém výměny brusných hlav 
S inovativním výměnným systémem lze 
splnit každý požadavek poměrně pružně 
a efektivně. Vysoká flexibilita umožňuje 
bezproblémové a kvalitní opracování 
povrchů bez poškození kontaktních ploch 
stěn a stropů. To přináší čisté a vysoce 
kvalitní výsledky (lze dosáhnout kvality 
finálních povrchů Q3, Q4) s vysokou 
úsporou pracovního času.

Balance - hřídel - systém 
Rozdělením převodů mezi brusnou hlavu 
a motorovou část a jejím propojením  
osvědčenou flexibilní hřídelí bylo dosa-
ženo neobyčejně příznivého vedení FLEX 
Giraffe® GE 7. Takto zvolená konstrukce 
rozkládá působení přenosu výkonu a vý-
znamně snižuje torzní moment.

ERGO - max - systém 
Maximální uživatelský komfort je vždy 
prioritou produktových vývojářů FLEX. 
Od rýčové rukojeti k ergonomické vodící 
trubici až po uspořádání a provedení 
ovládacích prvků je FLEX Giraffe® GE 
7 optimálně přizpůsobená potřebám 
a pracovním postupům malířů a   
sádrokartonářů.

Flexibilní nastavení
Zejména v těsnějších prostorech nebo na členitých plochách: kloubové zavěšení 
brusné hlavy GE 7 přináší maximální flexibilitu a umožňuje plynulý pracovní po-
stup. Komplikovanější místa jako jsou kouty a rohy lze opracovávat bez přerušení 
pracovního procesu.

90°

Pohyblivost do stran
Velmi snadné, pohodlné a plynulé je vedení GE 7, působení síly pro přizpůsobení 
brusné hlavy povrchu je minimalizováno. Výkyv flexibilní hřídele je široký, lehký 
a přirozený.

TECHNICKÉ ÚDAJE GE 7
Ø brusného kotouče 225 mm

Počet otáček na prázdno 1100 - 1650/min

Počet zdvihů MH-X D225 3100 - 4600/min

Počet zdvihů MH-T 290x290 3800 - 5700/min

Jmenovitý příkon 710 Wattů

Jmenovitý výkon 410 Wattů

Upnutí nástroje suchý zip

Prodloužení připojitelné 500 mm

Úhel výkyvu na hlavě 100°

Délka (úhel hlavy 90°) 1520 mm

Hmotnost 4,2 kg

 tested and recommended by
 

er
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m
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uc

t

Zpětná vazba
FLEX Giraffe® GE 7 byla odborně 
testována a následně doporučena.

NOVINKA

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
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Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
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 řezání
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Brusky na stěny 
a stropy Giraffe®
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Giraffe® GE 7 Giraffe® GE 7 + průmysl. vysavač L Giraffe® GE 7 + průmysl. vysavač L

OBJ. ČÍSLO 471.127 OBJ. ČÍSLO 484.830 OBJ. ČÍSLO 485.144

Giraffe® GE 7
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excenttrická hlava MH-X
 � 1x segmentová hlava MH-R
 � 1x sada (25 ks) brusiva 

na suchý zip K 100 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x 4 m antistatická 

sací hadice

Giraffe® GE 7
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excenttrická hlava MH-X
 � 1x segmentová hlava MH-R
 � 1x sada (25 ks) brusiva 

na suchý zip K 100 
 � 1x přepravní brašna

Giraffe® GE 7
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excenttrická hlava MH-X
 � 1x segmentová hlava MH-R
 � 1x sada (25 ks) brusiva 

na suchý zip K 100 
 � 1x přepravní brašna

+ bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák na žirafu VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový sáček FS-F VCE L/M

+ bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák na žirafu VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový sáček FS-F VCE L/M

Rotační brusná hlava 
s otočným okrajovým 
segmentem MH-R
Efektivní broušení povrchů 
a přechodů mezi nimi. 
Úspora namáhavé ruční 
práce.

Trojúhelníková brusná 
hlava MH-T
Speciální nástavec na brou-
šení v koutech a rozích, 
v přechodech mezi stěnou 
a stropem.

Rotační brusná 
hlava MH-O
Vysoký výkon úběru 
materiálu při 
standartním 
broušení na větších 
plochách.

Nová excentrická brusná hlava 
MH-X
Snadné opracování povrchu 
v kvalitě Q3 a Q4. Kontrolova-
né a efektivní broušení tmelů 
a stěrek. 

Systém výměny brusných hlav

53 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

53 € 163 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

163 € 178 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

178 €

NOVINKA

€ 1.529,00Akce číslo S23c

inkl. MwSt. € 2.057,51€ 1.499,00Akce číslo S22c

inkl. MwSt. € 2.021,81
€ 999,00Akce číslo S21

inkl. MwSt. € 1.188,81
včetně DPH € 1.834,80

včetně DPH € 1.798,80
včetně DPH € 1.198,80
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Giraffe® GE 5 ECO Giraffe® GE 5 R Giraffe® GE 5 R + průmysl. vysavač L

OBJ. ČÍSLO 474.835 OBJ. ČÍSLO 422.827 OBJ. ČÍSLO 485.152

Giraffe® GE 5
 � 1x Giraffe® GE 5  

v kartonu
 � 1x Clip adaptér  

SAD-C D36/27 AS/NL

Giraffe® GE 5 R
 � 1x Giraffe® GE 5 R 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x 4 m antistatická 

sací hadice
 � 1x sada (25 ks) brusiva 

na suchý zip  
perforované D225     
PF-P100 VE25

Giraffe® GE 5 R
 � 1x Giraffe® GE 5 R 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x sada (25 ks) brusiva  

na suchý zip  
perforované D225  
PF-P100 VE25

+ bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
 � 1x VCE 33 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák na žirafu VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový sáček FS-F VCE L/M

FLEX Giraffe® GE 5 + GE 5 R
Vysoký uživatelský komfort, překvapivá 
aplikační rozmanitost a spolehlivá kvalita – 
made in Germany: FLEX Giraffe® GE 5/GE 5 R 
jsou lehké, robustní, ale i příruční.

TECHNICKÉ ÚDAJE GE 5 / GE 5 R
Ø brusného kotouče 225 mm

Otáčky na prázdno 1100 - 1650/min

Jmenovitý příkon 500 Wattů

Jmenovitý výkon 270 Wattů

Upnutí nástroje suchý zip

Úhel výkyvu na hlavě 100°

Délka (úhel hlavy 90°) 1520 mm

Hmotnost 3,9 kg

VÍCE NEŽ 73 €UŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

73 €102 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

102 €

283 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

283 €

€ 549,00Akce číslo S24

inkl. MwSt. € 593,81
€ 799,00Akce číslo S25

inkl. MwSt. € 950,81 € 1.199,00Akce číslo S26c

inkl. MwSt. € 1.664,81
včetně DPH € 658,80

včetně DPH € 958,80
včetně DPH € 1.438,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
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íchadla
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ěřící 
technika

Šavlové pily
Brusky na stěny 
a stropy Giraffe®
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Ø 225 mm Název produktu Typ/zrno Obj. číslo
Cena bez 

DPH

Brusivo

Brusný papír na suchý zip 
(perforovaný)

P 40 280.739 81,00 €
P 60 260.233 81,00 €
P 80 260.234 81,00 €
P 100 260.235 77,00 €
P 120 282.405 77,00 €
P 150 311.995 77,00 €
P 180 311.987 77,00 €
P 220 260.236 77,00 €

Brusný papír na suchý zip
SELECTFLEX

P 16 350.079 42,90 €
P 40 370.924 38,30 €
P 60 348.503 39,50 €
P 80 348.511 37,20 €
P 100 348.538 34,50 €
P 120 349.216 34,50 €
P 150 349.224 34,50 €
P 180 349.232 34,50 €
P 220 348.546 34,50 €
5 x P 80/100/120/150/180 370.932 35,40 €

Brusný papír na suchý zip
SELECTFLEX

P 16 350.095 50,70 €
P 40 370.940 56,90 €
P 60 348.554 64,20 €
P 80 348.562 61,90 €
P 100 348.570 59,20 €
P 120 349.240 59,20 €
P 150 349.259 59,20€
P 180 349.267 59,20€
P 220 348.589 59,2 €
5 x P 80/100/120/150/180 370.959 60,60 €

Brusná mřížka na suchý zip
NETFLEX

P 80 446.173 54,60 €
P 100 446.181 54,60 €
P 120 446.203 54,60 €
P 150 446.211 54,60 €

Brusná mřížka na suchý zip
K 80 260.237 86,00 €
K 100 260.230 86,00 €

Pad na superfiniš
S 320 281.026 54,50 €
S 1200 281.018 54,50 €

Brusný vlies na suchý zip
A 100 281.042 62,20 €
A 180 281.034 62,20 €

Diamantový brusný pad

30 419.060 166,00 €
50 419.079 166,00 €
80 419.087 166,00 €
100 419.095 166,00 €

Brusné talíře & podložky
Molitanový adaptér pro GE 5, 
GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500,  
WS 702 VEA

KAD D225/16 S 260.232 19,20 €

KAD D225/16 H 412.899 23,60 €

Molitanový adaptér pro kulaté 
brusné hlavy Vario-Giraffe® 
a Handy-Giraffe®

KAD D225/13 S 437.956 19,20 €

KAD D225/13 H 439.800 23,70 €

Unašeč na suchý zip, kulatý tvrdý 350.362 33,80 €

Unašeč na suchý zip, kulatý střední 352.306 33,80 €

Unašeč na suchý zip, kulatý měkký 366.862 33,80 €

Adaptér na suchý zip v sadě, 
kulatý super měkký 399.418 44,90 €

Brusná deska na suchý zip, 
trojúhelník 354.988 37,60 €

Příslušenství
Pro brusky Pro vysavače

Sací hadice
Antistatická sací hadice s regulací přisávání

SH-C 32x4m AS/NL 406.708 118,00 €

Antistatická sací hadice

SH-C 32x4m AS 412.309 115,00 €

Antistatická sací hadice

SH 27x4m AS 379.395 112,00 €

Sací hadice

SH 32x3,5m 385.484 35,20 €

Ostatní příslušenství
Tlačný rám

VCE-TH 445.150 50,40 €

Držák na žirafu

VCE-GE Fix 445.185 23,00 €

Plochá hubice

FD D36 90x120mm 413.437 21,60 €

Úklidová sada

CLE 32 AS 445.053 73,80 €

Brusné hlavy GE 7
Kulatá brusná hlava s okrajovým segmentem

MH-R 457.183 199,00 €

Excentrická brusná hlava

MH-X 457.205 229,00 €

Kulatá brusná hlava

MH-O 457.175 180,00 €

Trojúhelníková brusná hlava

MH-T 457.191 199,00 €

Mobilní pracoviště
pouze pro FLEX Giraffe®

GM 340 382.167 1.380,00 €

Typ Označení Obj. číslo
Cena bez 

DPH

Filtrační sáčky & filtry
Vliesový filtrační sáček

FS-F VC/E 21-26 L VE5 385.093 22,50 €

Vliesový filtrační sáček

FS-F VCE L/M VE5 445.088 27,00 €

Longlife-filtrační sáček

FS-LL VCE 33/44 445.517 129,00 €

Separační sáček

ES-PP VC/E 21-26 VE5 385.107 33,90 €

ES-PP VCE L/M VE5 445.061 22,50 €

Kulatý skládaný filtr

FE VC/E 21-26 PET M 385.085 34,30 €

PES plochý skládaný filtr

FE VCE PES L/M/H 445.118 52,40 €
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SPOLYKÁM
Bezpečnostní        
vysavače

Bezpečnostní vysavače-přehled nabídky
VCE 33 L AC Set VCE 44 L AC Set VCE 33 M AC Set VCE 44 M AC Set

OBJ. ČÍSLO 471.186 OBJ. ČÍSLO 471.208 OBJ. ČÍSLO 471.194 OBJ. ČÍSLO 471.216

 � 1x VCE 33 L AC
 � 5x vliesový sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x sada úklidového 

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® TK-L 102

 � 1x VCE 44 L AC
 � 5x vliesový sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x sada úklidového 

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® TK-L 102

 � 1x VCE 33 M AC
 � 5x vliesový sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x sada úklidového 

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® TK-L 102

 � 1x VCE 44 M AC
 � 5x vliesový sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x sada úklidového 

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® TK-L 102

Objem nádoby [l] 30 42 30 42
Naplnění tekutinou [l] 17 26 17 26
Hmotnost [kg] 15,2 16,7 15,2 16,7

Vysavače bezpečnostní třídy L
Pro všechny druhy odsávacích a čistících prací bez zdraví škodlivého prachu. 
Vhodné pro všechen prach s AGW hodnotou > 1 mg/m³.

Vysavče bezpečnostní třídy M
Pro odsávání zdraví poškozujícího prachu, s automatickým čištěním filtru. 
Vhodné pro všechen prach s AGW hodnotou ≥ 0,1 mg/m³. Speciálně pro mine-
rální prach a prach ze dřeva (také dub a buk).

 � Fixační plochy pro upevnění kufru L-BOXX® nebo systajneru na víko           
vysavače

 � Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění filtru
 � Antistatická prachová ochrana zabraňující statickému výboji na hadici
 � Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu
 � Včetně praktického kufru L-BOXX® pro přepravu úklidového příslušenství

139 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

139 €79 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

79 € 128 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

128 €74 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

74 €

€ 729,00Akce číslo S36

inkl. MwSt. € 867,51
€ 699,00Akce číslo S35

inkl. MwSt. € 831,81
€ 589,00Akce číslo S34

inkl. MwSt. € 700,91
€ 549,00Akce číslo S33

inkl. MwSt. € 653,31
včetně DPH € 874,80

včetně DPH € 838,80
včetně DPH € 706,80

včetně DPH € 658,80

Aku-program
Brusky na stěny a 
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Opracování povrchů
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CIŠTENÍ
OBJ. ČÍSLO 477.745 

Obsah dodávky 
 � 1x stavební čistička vzduchu VAC 800-EC
 � 1x předfiltr G3
 � 1x hrubý filtr G4
 � 1x HEPA filtr H13
 � 1x SH Ø 125 x 5 m C
 � 1x DC 2,3 x 1,3 m PP

Čištění vzduchu v pracovním prostoru –  
to nejlepší pro lidi a životní prostředí

 � Čištění vzduchu cirkulací nebo pod tlakem 
do 1.000 m³/h

 � Lehký, kompaktní 125 mm přisávací nebo 
odsávací systém

 � Prachová třída M + H
 � EC-motor pro dlouhou životnost a omezenou 

hlučnost
 � Plynule stavitelný průtok vzduchu   

s kontrolními LED-ukazateli zelená/červená
 � Pro jemný prach do třídy HEPA 13
 � 125 m kompaktní hadice pro jednoduchou 

přepravu

EC-Motor
Technology

Stavební čistička 
vzduchu

NOVINKA

€ 1.249,00Akce číslo S37

inkl. MwSt. € 1.486,31
včetně DPH € 1.498,80

Ak
u-

pr
og

ra
m

Br
us

ky
 n

a 
st

ěn
y 

a 
st

ro
py

 G
ir

aff
e®

Op
ra

co
vá

ní
 p

ov
rc

hů
Vr

ta
cí

 &
  

se
ka

cí
 k

la
di

va
Od

sá
vá

ní
 p

ra
ch

u 
&

 č
iš

tě
ní

 v
zd

uc
hu

Br
ou

še
ní

&
 ře

zá
ní

M
íc

ha
dl

a
La

se
ro

vá
 m

ěř
íc

í 
te

ch
ni

ka
Ša

vl
ov

é 
pi

ly
Od

sá
vá

ní
 p

ra
ch

u
& 

či
št

ěn
í v

zd
uc

hu

19

www.flex-tools.czSanReMo akční nabídka platná do 31.07.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



RE 14-5 115 – speciální stroj na různé aplikace,  
broušení, frézování, perforování a leštění

 � 1x HM-frézovací hlava špičatá
 � 1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL
 � 1x PKD-brusný kotouč PKD-Jet 4-Cut D115 C M14
 � 1x diamantový brusný kotouč E-Jet D115 C M14

OBJ. ČÍSLO 481.297 

Obsah dodávky
 � 1x RE 14-5 115 
 � 1x SoftVib-postranní rukojeť
 � 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm
 � 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
 � 1x sada brusiva Korund Ø 115
 � 1x povolovací klíč
 � 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

 � Univerzální nástrojový systém, který lze přizpůsobit mnoha aplikacím pro 
sanaci, renovaci a modernizaci.

 � Kompaktní, praktický pomocník pro opracování okrajových nebo menších 
ploch

 � Elektronická regulace otáček:  
Pro rozličné nástroje, rozličné materiály a rozličné aplikace, broušení, 
frézování, leštění, perforování, vždy odpovídající rychlost.

 � Bez nástrojů stavitelný kartáčový segment, vhodný pro práce až do okrajů:   
i při otevřeném postranním segmentu zůstává dostatečný výkon odsávání.

Sanační bruska 
LDE 15-10 125 R – s elektronickou 
regulací otáček

Sanační bruska 
LD 18-7 150 R 

 � Plynule stavitelná, ergonomická rukojeť s anti-
vibrační vložkou, pro optimální držení a vedení 
stroje

 � Vhodné pro opracování stěn a stropů, schodišť 
a malých ploch

 � Elektronická regulace otáček pro flexibilitu 
a preciznost při broušení

 � Výškově stavitelný kryt pro přizpůsobení výšce 
kotouče při odsávání

Dvě v jedné
 � Díky použití většího 150 mm systému vhodná na opracování 

podlahových ploch
 � Díky kompaktnímu 125 mm systému vhodná na dokončovací 

práce na okrajích a na práci na stěnách a stropech
Vždy ta správná výška
Bez nástrojů ovladatelná spona na povolení krytu 
umožňuje jednoduché nastavení výšky krytu 
odpovídající opotřebení 
brusného kotouče
Až do okraje
Bez nástrojů stavitelný okrajový segment
umožňuje pohodlnou práci až ke stěnám

OBJ. ČÍSLO 481.319 

Obsah dodávky
 � 1x LDE 15-10 125 R 
 � 1x odsávací kryt D 125 
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x držák kabelu
 � 1x povolovací klíč
 � 1x vnitřní šestihran SW 4
 � 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet II
 � 1x diamantový brusný kotouč E-Jet

OBJ. ČÍSLO 471.240

Obsah dodávky
 � 1x LD 18-7 150 R 
 � 1x odsávací kryt D 150 
 � 1x odsávací kryt D 125 
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x držák kabelu
 � 1x vnitřní šestihranný klíč
 � 1x upínací matice M 14
 � 1x povolovací klíč
 � 1x přepravní kufr
 � 1x diamantový brusný kotouč E-Jet Ø 125 mm
 � 1x diamantový brusný kotouč E-Jet Ø 150 mm
 � 1x sací adaptér SAD C D36/27

VČETNĚ

87 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

87 €

115 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

115 €

223 €VÍCE NEŽUŠETŘÍTE
VÍCE NEŽUŠETŘÍTE

223 €

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

VČETNĚ

VČETNĚ

€ 799,00Akce číslo S38

inkl. MwSt. € 927,01

€ 549,00Akce číslo S39

inkl. MwSt. € 653,31
€ 775,00Akce číslo S40

inkl. MwSt. € 922,25

včetně DPH € 958,80

včetně DPH € 658,80
včetně DPH € 930,00

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Broušení 
& řezání
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Odsávací kryt s plynulým 

nastavením výšky!

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!



Frézy · nože

Frézovací hlava, špice

Ø 80 mm 1 366.552 168,00 €  – – – – –

HM frézovací kola, špice

– – 366.501 100,00 €  – – – – –

Frézovací hlava, plochá

Ø 80 mm 1 366.560 168,00 €  – – – – –

HM frézovací kola, plochá

– – 366.617 100,00 €  – – – – –

Perforátor

Ø 80 mm 1 366.757 137,00 €  – – – – –

HSS-nožová kola perforátoru

Ø 38 mm 4 366.765 57,90 €  – – – – –

Diamant ové kotouče

Označení Rozměry Ks Obj. číslo Cena bez DPH

RE
TE
CF

LE
X

LD
 1

5-
10

 1
25

LD
 1

5-
10

 1
25

 R

LD
 1

8-
7 

12
5 

R

LD
 1

8-
7 

15
0 

R

LD
 2

4-
6 

18
0

Diamantový 
brusný kotouč 
Turbo-Jet
na minerální 
podklady

Turbo-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.846 111,00 €  – – – – –

Turbo-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 348.899 129,00 € –    – –

Turbo-Jet II D125 22,2 Ø 125 mm 1 453.773 101,00 € –    – –

Turbo-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.935 179,00 € – – – –  –

Turbo-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 420.409 229,00 € – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Thermo-Jet

TH-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.378 141,00 € –    – –

TH-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.919 192,00 € – – – –  –

TH-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 359.386 243,00 € – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Estrich-Jet

E-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.803 185,00 €  – – – – –

E-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.394 141,00 € –    – –

E-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.927 192,00 € – – – –  –

E-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 359.408 243,00 € – – – – – 

PKD-
diamantový 
brusný kotouč
pro tepelně 
choulostivé 
materiály

PKD-Jet 4-Cut D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.889 217,00 €  – – – – –

PKD-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.416 204,00 € –    – –

PKD-Jet 5-Cut D125 22,2 Ø 125 mm 1 406.015 204,00 € –    – –

PKD-Jet 6-Cut D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.943 254,00 € – – – –  –

PKD-Jet 6-Cut D180 22,2 Ø 180 mm 1 420.425 303,00 € – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Beton-Jet
na betony

B-Jet D115 C M 14 Ø 115 mm 1 418.757 185,00 €  – – – – –

Diamantový 
brusný kotouč 
Surface-Jet

S-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.811 168,00 €  – – – – –

S-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.424 107,00 € –    – –

Tvrdokovový 
brusný kotouč 
TC-Jet TC-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.897 111,00 €  – – – – –

Diamantový 
brusný kotouč 
Basic-Cut Basic-Cut D125 22,2 Ø 125 mm 1 420.417 87,00 € –    – –

Příslušenství
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Vyobrazený brusný kotouč není 
součástí dodávky stroje!

Úhlová bruska 900 Wattů 
LE 9-11 125

OBJ. ČÍSLO 481.327

Obsah dodávky
 � 1x LE 9-11 125
 � 1x odsávací sada D125
 � 1x diamantový řezný kotouč  

Standard na beton Ø 125 mm
 � 1x diamantový řezný kotouč  

Premium na obklady Ø 125 mm
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

 � Prachová ochrana motoru a převodovky
 � Extrémě lehká a příruční
 � Regulace otáček 6.000-11.500 /min
 � Anti-Kick Back, vypne motor při zablokování kotouče
 � Bez nástrojů stavitelný odsávací kryt

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Úhlová bruska 800 Wattů
L 8-11 125

OBJ. ČÍSLO 458.384

Obsah dodávky
 � L 8-11 125
 � 1x rychloupínací matice M 14 � Mikroprocesorová elektronika: pozvolný rozběh, ochrana 

proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti 
přetížení

 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
 � Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a nové geometrii 

uhlíků
+  FixTec-matice 

rychloupínací M14

 � Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou 
proti opětovnému spuštění, monitorováním teploty, CDC-konstantní           
elektronikou

 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
 � Regulace otáček 2.800-11.500 /min
 � Anti-Kick Back, vypne motor při zablokování kotouče
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � SoftVib-rukojeť s integrovaným patentovaným povolovacím klíčem         

a antivibrační vložkou

OBJ. ČÍSLO 457.469 

Obsah dodávky
 � 1x LE 14-11 125
 � 1x odsávací kryt SG-R D 125  

s okrajovým segmentem
 � 1x odsávací sada D125
 � 1x adaptér SAD-C D25-32 AS
 � 1x adaptér SAD-C 32 AS
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Úhlová bruska 
1400 Wattů 
LE 14-11 125 – opravdu všestranná 
díky odpovídajícímu příslušenství

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Vyobrazený brusný kotouč není
 součástí dodávky stroje!

Vyobrazený brusný kotouč není 
součástí dodávky stroje!

€ 199,00Akce číslo S42

inkl. MwSt. € 236,81

€ 89,00Akce číslo S41

inkl. MwSt. € 94,01

€ 279,00Akce číslo S43

inkl. MwSt. € 332,01

včetně DPH € 238,80

včetně DPH € 106,80

včetně DPH € 334,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Broušení 
& řezání
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+ 90°

- 90°

- 60 %

Bez tlumení vibrací S FLEX SoftVib-
rukojetí

Úhlová bruska 2600 Wattů
L 26-6 230 TK-S – čistá síla, řízené technologie

Úhlové brusky FLEX - akční sady

Jednoduchá výměna uhlíků 
díky odděleným, velkým 
víčkům na boku stroje

Mikroprocesorová elektronika
 � Ochrana proti restartu 

zabraňuje nežádoucímu 
spuštění po výpadku 
proudu

 � Pozvolný rozběh zajišťuje 
bezpečný start pomalým 
náběhem

 � Ochrana proti přetížení

 � CDC: Constant  
Drive Control   
(konstantní elektronika)  
udržuje konstantní otáčky 
při zatížení

Ochranný kryt
Beznástrojové nastavení 
díky upínací sponě

Aretace vřetene
+ SDS-Clic matice
Jednoduchá výměna nástroje 
díky vestavěné aretaci 
a beznástrojové matici

Silný motor 2600 Wattů, 
dlouhá životnost, dostateč-
ná rezerva ve výkonu pro 
náročné aplikace

Postranní rukojeť  M 14
FLEX SoftVib-rukojeť redukuje
vibrace až o 60 %

Štíhlá zadní rukojeť
Bezpečné držení stroje v každé pozici. Rukojeť 
vlevo i vpravo otočná v rozsahu 90°  
pro optimalizaci pracovní polohy.

L 2100-230 + 
L 810-125

L 2100-230 + 
L 1001-125 L 21-6 230 TK-S L 26-6 230 TK-S

OBJ. ČÍSLO 453.978 OBJ. ČÍSLO 438.405 OBJ. ČÍSLO 471.267 OBJ. ČÍSLO 466.239

 � 1x L 2100-230
 � 1x L 810-125 
 � V praktickém 

kombi-kufru

 � 1x L 2100-230 
 � 1x L 1001-125
 � V praktickém 

kombi-kufru

 � 1x L 21-6 230 
 � 1x diamantový kotouč  

Standard na beton             
Ø 230 mm

 � 1x L26-6 230 TK-S v prak-
tickém přepravním kufru

 � 1x diamantový kotouč 
Standard na beton            
Ø 230 mm

 � 1x SDS-Clic rychloupínací 
matice M 14

Max. Ø brus. kotouče [mm] 230 / 125 230 / 125 230 230

Otáčky na prázdno [/min] 6500 / 12000 6500 / 10000 6500 6500

Jmenovitý příkon [Watt] 2100 / 800 2100 / 1010 2100 2600

Jmenovitý výkon [Watt] 1250 / 460 1250 / 600 1250 1800 

Hmotnost [kg] 4,9 / 2,0 4,9 / 2,2 4,9 6,35

Antivibrační měkče-
ná vložka 
mezi motorovou skří-
ní a zadní rukojetí

€ 199,00Akce číslo S44

inkl. MwSt. € 220,15
€ 215,00Akce číslo S45

inkl. MwSt. € 236,81
€ 189,00Akce číslo S46

inkl. MwSt. € 213,01
€ 229,00Akce číslo S47

inkl. MwSt. € 272,51
včetně DPH € 238,80

včetně DPH € 258,00
včetně DPH € 226,80

včetně DPH € 274,80
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Kombi-vrtací kladivo
CHE 2-28 R SDS-plus

 � SDS Plus vrtací kladivo se čtyřmi 
funkcemi (sekání, příklepové 
vrtání, vrtání, vrtání stopkovými 
vrtáky) pro různorodé využití

 � Úderová energie 2,7 Joule při 
hmotnosti pouze 2,8 kg přináší 
rychlost při vrtání i vysoký výkon 
při sekání

 � Rychlovýměnné sklíčidlo a příjem-
ně ovladatelný funkční přepínač 
umožňuje rychlé změny provozních 
režimů

 � Spolehlivé a robustní s dlouhou 
životností díky vysoce kvalitním 
komponentům

Použití
 � Vrtání a příklepové vrtání do 

betonu a zdiva
 � Lehčí práce při tvorbě drážek ve 

zdivu a betonu a lehké korekční 
sekací práce

 � Příležitostné vrtání do dřeva, 
oceli a plastu s rychloupínacím  
sklíčidlem v rozsahu 1,5 - 13 mm

 � Navrtávání krabic do zdiva
OBJ. ČÍSLO 471.917

Obsah dodávky
 � 1x CHE 2-28 R SDS-plus
 � 1x sada vrtáků 

HD 2-C D5-10 Set SDS-plus

SOUČÁSTÍ

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

NOVÁ GENERACE

€ 199,00Akce číslo S48

inkl. MwSt. € 236,81
včetně DPH € 238,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
Laserová m

ěřící 
technika

Šavlové pily
Vrtací &  

sekací kladiva
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Kombi-vrtací kladivo
CHE 4-32 R SDS-plus

 � Úderová energie 4,8 Joule  
při hmotnosti 4,1 kg

 � 5 funkcí (sekání,  
příklepové vrtání, vrtání a stopko-
vé vrtání do Ø 13 mm, omezené 
míchací práce do 15kg s rychlou-
pínacím sklíčidlem) 

 � Vrtání otvorů pro kotvení a vý-
stuhy, průrazy v betonu a zdivu: 
oblast vrtání Ø 4-32 mm, 

 � Vrtání do dřeva a plastů při 
využití rychloupínacího sklíčidla  
Ø 1,5-13 mm 

OBJ. ČÍSLO 472.018

Obsah dodávky
 � 1x Kombi-vrtací kladivo CHE 4-32 R SDS-plus  

vč. postranní rukojeti s hloubkovým dorazem
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x SDS-plus sada vrtáků/sekáčů

OBJ. ČÍSLO 451.932

Obsah dodávky
 � 1x DH 5 SDS-max 
 � 1x SDS-max sekáč špice 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm
 � 1x přepravní kufr

Sekací kladivo 
DH 5 SDS-max 

 � Zadní rukojeť s antivibrační vložkou
 � Postranní rukojeť stavitelná ve dvou osách
 � Příkon motoru 1050 Wattů
 � Počet úderů 3500/min
 � 12 pozic nastavení sekáče
 � Max. úderová energie 

(dle EPTA) 6,7 J
 � Hmotnost 5 kg

OBJ. ČÍSLO 451.495

Obsah dodávky
 � 1x CHE 5-40 SDS-max
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x přepravní kufr
 � 1x SDS-max sekáč špice 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm

Kombi-vrtací kladivo
CHE 5-40 SDS-max 

 � Úderová energie 10 Joule při hmotnosti 6,4 kg 
 � LED- Power Control informuje o napájení stroje
 � Redukce vibrací 

díky pružným vložkám
 � Variabilní otáčky volitelné 

6-ti stupni potenciometru
 � Použití:

 - Příklepové vrtání betonu, zdiva 
a kamene do Ø 40 mm 

 - Průrazové vrtání,  
korunkové prostupy zdivem 
do 90 mm

 - Lehké a středně těžké 
sekací práce ve zdivu a betonu

V praktickém 

přepravním kufru

SOUČÁSTÍ
V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

V praktickém 

přepravním kufru

SOUČÁSTÍ

SOUČÁSTÍ

NOVÁ GENERACE

€ 399,00Akce číslo S51

inkl. MwSt. € 451,01

€ 389,00Akce číslo S49

inkl. MwSt. € 462,91

€ 479,00Akce číslo S50

inkl. MwSt. € 558,11

včetně DPH € 478,80

včetně DPH € 466,80

včetně DPH € 574,80
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Míchadla FLEX - přehled
1010 Wattů 1-rychlostní 
míchadlo MXE 1000

1200 Wattů 1-rychlostní 
míchadlo MXE 1200

1200 Wattů 2-rychlostní 
míchadlo MXE 1202

1600 Wattů 2-rychlostní 
míchadlo MXE 1602

Aku 2-rychl. míchadlo
MXE 18.0-EC/5.0

OBJ. ČÍSLO 446.459 OBJ. ČÍSLO 466.298 OBJ. ČÍSLO 446.483 OBJ. ČÍSLO 465.925 OBJ. ČÍSLO 469.092

 � 1x MXE 1000
 � 2x WR2 120x600 M14

 � 1x MXE 1200
 � 1x WR3R 140
 � 1x WR2 140x600 M14

 � 1x MXE 1202
 � 1x WR3R 140
 � 1x WR2 140x600 M14

 � 1x MXE 1602
 � 2x WR2 160x600 M 14

 � 1x MXE 18.0-EC/5.0 Set 
 � 1x WR2 120x600 M 14
 � 2x akumulátor  

Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x nabíječka CA 10.8/18.0

Množství materiálu [kg] 40 60 60 90 30
Jmenovitý příkon [Watt] 1010 1200 1200 1600 –
Akumulátor – – – – 18 V (2,5 / 5,0 Ah)
Otáčky 1. rychlost [/min] 0 - 780 0 - 210/325/530 0 - 210/320/530 0 - 210/325/530 0 - 210/325/530
Otáčky 2. rychlost [/min] – – 0 - 320/490/780 0 - 320/490/780 0 - 320/490/780
Max. Ø míchacího koše [mm] 120 140 140 160 120
Hmotnost bez nástroje [kg] 4,5 4,5 4,6 5,0 4,1

Nově konstruované převodovky, maximální točivé momenty až 127 Nm a spolehlivé motory ve 
spojení s inteligentní elektronikou, která přináší a udržuje potřebný výkon a otáčky a sou-
časně chrání míchadlo před přehříváním a přetížením. Výsledkem je perfektní promíchání 
každého stavebního materiálu. FLEX - řada míchadel MXE.

Dlouhá životnost převodovky
Robustní a silné převody řady MXE 
přesvědčí obzvlášť vysokým točivým mo-
mentem. Modely MXE 1002, 1202 a 1602 
jsou navíc vybaveny dvěma rychlostmi 
převodovky.

Ochrana proti prachu a vodě
Před prachem a stříkající vodou chráně-
ným spínačem s regulací a pozvolným 
rozběhem přizpůsobí uživatel otáčky 
povaze materiálu. To omezuje vystříká-
vání tekoucích materiálů jako jsou barvy 
a laky.

Perfektní ergonomie
Nejlepší ergonomie pro práci bez únavy. 
Vše je v dosahu rukou, navíc 3-polový 
rychlostní přepínač pro další odstupňo-
vání rychlosti otáček. Čištění, promísení, 
promíchání.

Aretace vřetene
Jedinečná aretace vřetene přispívá 
k jednoduché a rychlé výměně míchacího 
nástavce.

Míchadla FLEX
Robustní technologie, ohromná síla v záběru a spousta  
uživatelských detailů charakterizuje ucelenou řadu míchadel MXE

€ 169,00Akce číslo S52

inkl. MwSt. € 201,11
€ 215,00Akce číslo S53

inkl. MwSt. € 255,85
€ 269,00Akce číslo S54

inkl. MwSt. € 320,11
včetně DPH € 202,80

včetně DPH € 258,00
včetně DPH € 322,80

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
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1010 Wattů 1-rychlostní 
míchadlo MXE 1000

1200 Wattů 1-rychlostní 
míchadlo MXE 1200

1200 Wattů 2-rychlostní 
míchadlo MXE 1202

1600 Wattů 2-rychlostní 
míchadlo MXE 1602

Aku 2-rychl. míchadlo
MXE 18.0-EC/5.0

OBJ. ČÍSLO 446.459 OBJ. ČÍSLO 466.298 OBJ. ČÍSLO 446.483 OBJ. ČÍSLO 465.925 OBJ. ČÍSLO 469.092

 � 1x MXE 1000
 � 2x WR2 120x600 M14

 � 1x MXE 1200
 � 1x WR3R 140
 � 1x WR2 140x600 M14

 � 1x MXE 1202
 � 1x WR3R 140
 � 1x WR2 140x600 M14

 � 1x MXE 1602
 � 2x WR2 160x600 M 14

 � 1x MXE 18.0-EC/5.0 Set 
 � 1x WR2 120x600 M 14
 � 2x akumulátor  

Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x nabíječka CA 10.8/18.0

Množství materiálu [kg] 40 60 60 90 30
Jmenovitý příkon [Watt] 1010 1200 1200 1600 –
Akumulátor – – – – 18 V (2,5 / 5,0 Ah)
Otáčky 1. rychlost [/min] 0 - 780 0 - 210/325/530 0 - 210/320/530 0 - 210/325/530 0 - 210/325/530
Otáčky 2. rychlost [/min] – – 0 - 320/490/780 0 - 320/490/780 0 - 320/490/780
Max. Ø míchacího koše [mm] 120 140 140 160 120
Hmotnost bez nástroje [kg] 4,5 4,5 4,6 5,0 4,1

Míchadlo 1600 Wattů
MXE 1602 – 2-rychlostní míchadlo s 3-polovým přepínačem otáček  
pro míchání materiálu do 90-ti kg

Kompaktní síla a výkon pro nejnáročnější úkoly a velké 
množství materiálu. Rozsáhlé množství funkcí a uži-
vatelských detailů nenechají žádné resty a přitom 
umožní pohodlnou, snadnou a praktickou práci.

Komfortní 3-pólový přepínač
umístěný v pozici držení pro nepřerušované 
použití, gumovou čepičkou chráněný. 
Stupeň 1: čištění
Stupeň 2: promísení
Stupeň 3: promíchání

Mohutný rychostní 
spínač
s aretací pro případné 
stacionární využití, je 
chráněn před prachem 
a znečištěním gumovým 
krytem. Regulace a po-
zvolný rozběh umožňuje 
plynulý start a plynulé 
promíchávání.

Ochranný kryt 
na motorové skříni bezpečně usměrňuje 
tok chladícího vzduchu a při tom chrání 
před stříkající vodou.

Elektronika  
s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku 
proudu, pozvolným rozběhem, monitorováním 
teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací 
ve spínači - pro kontrolovaný provoz a optimální 
rychlost míchání. Dostatek výkonu v celém rozsahu 
otáček.

Čtyři nárazuodolné 
pružné gumové rohy 
umožňují bezpečné 
odložení při transportu 
a nabízí ochranu proti 
nárazům a pádům.

Robustní kryt převodovky
z tlakového hliníkového odlitku chrání ulo-
žení převodového ústrojí a přináší vysokou 
spolehlivost a dlouhou životnost.

Upnutí nástroje M14

Hrdlo převodovky
o Ø 53 mm umožňuje použití naddimenzo-
vaného ložiska pro vysokou spolehlivost 
stroje.

2-rychlostní přepínač s aretací vřetene
Rychlost 1: na vysoce viskózní hmoty, pro 
míchání velikou silou.
Rychlost 2: na hmoty střední a nižší viskozi-
ty, pro míchání ve vyšších otáčkách.

Míchací koš  WR2 pro 
hmoty: pastovité 
až tuhé. lepidla na 
dlaždice, tmelící hmoty, 
vyrovnávací hmoty, 
lepidla, hotové omítky, 
lepící malty, ...

€ 379,00Akce číslo S55

inkl. MwSt. € 451,01
€ 469,00Akce číslo S56

inkl. MwSt. € 558,11
včetně DPH € 454,80

včetně DPH € 562,80
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Přesně rozměřit,  
přesně umístit
Přesné měření, propočtení a značení jsou předpokladem dobře a kva-
litně vykonané práce. Laser v mnoha ohledech předčí tradiční metody 
používané na staveništi. Nepostradatelný pomocník pro profesionály.

Multi-liniový laser

S USB-kabelem a USB-nabíječkou v praktic-
kém přepravním kufru

Samonivelační křížové lasery

Se světlým, zeleným laserovým paprskem 
přináší ALC 2/1-G a ALC 3/1-G  
vylepšenou viditelnost

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů

Vrtací &
  

sekací kladiva
Odsávání prachu 
&

 čištění vzduchu
Broušení 
&

 řezání
M

íchadla
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Bezpečnostní upozornění! Laserové měřící přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN EN 
60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného návodu a účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacháze-
ní s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

OBJ. ČÍSLO 456.004

Obsah dodávky
 � 1x ALC 3/1-G
 � 1x magnetický držák
 � 1x přepravní brašna
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka

Samonivelační  
křížový laser ALC 3/1-G

Laserový měřič vzdálenosti 
ADM 60 Li

Samonivelační  
křížový laser  
ALC 2/1-G

 � Samonivelační křížový laser s jednou vertikální a dvěma                             
horizontálními, samostatně spínatelnými linkami, svírajícími úhel 90°-
plus Lot (červený paprsek). Samonivelace je vypínatelná. Ideální pro 
zaměření staveniště.

 � Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce paprsku.
 � Zelená dioda je jasnější v zobrazení i při zhoršených světelných             

podmínkách.
 � Integrované akumulátory pro provoz až 6 hod.

 � Rychlé určení vzdálenosti a rozměrů na 
pracovišti do vzdálenosti 60 m

 � Pro malíře: automaticky lze stanovit celkovou 
plochu místnosti (při konstantní výšce) 

 � Integrovaný Li-polymer akumulátor pro až 
1000 měření na jedno nabití

 � Podsvícený, čtyřřádkový displej

 � Samonivelační křížový laser s jednou 
vertikální a jednou horizontální, 
samostatně spínatelnou linkou. 
Samonivelace je vypínatelná.

 � Leštěná skla pro dosažení přesné 
a čisté projekce paprsku.

 � Zelená dioda je jasnější v zobra-
zení i při zhoršených světelných  
podmínkách.

 � Integrované akumulátory pro provoz 
až 6 hod.

Oddělená laserová jednotka
Jednotka laserové diody je oddělena gumový-
mi ložisky od pouzdra laseru. Tím je zajištěna 
optimální ochrana při přepravě.

OBJ. ČÍSLO 447.862

Obsah dodávky
 � 1x ADM 60 Li
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 455.997 

Obsah dodávky
 � 1x ALC 2/1-G
 � 1x magnetický držák
 � 1x přepravní brašna
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka

Samonivelační 
multi-liniový laser 
ALC 8

 � Samonivelační multi-liniový laser 
s jedním 360°-horizontálním a se 
čtyřmi vertikálními paprsky v úhlu 
90° plus funkce Lot. Ideální pro 
komplexní zaměření pracoviště.

 � Integrovaná trojnohá podstava.
 � Otočný o 360° s přídavným jemným 

doladěním přesné polohy .
 � Integrované akumulátory pro 

provoz až 6 hod.

OBJ. ČÍSLO 471.356

Obsah dodávky
 � 1x ALC 8
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x přepravní kufr
 � 1x stativ LKS 100-300 5/8

OBJ. ČÍSLO 398.624

Obsah dodávky
 � 1x stativ LKS 65-170 F 1/4
 � 1x přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 398.616

Obsah dodávky
 � 1x stativ LKS 100-300 5/8
 � 1x přepravní popruh
 � 1x adaptér LAD 5/8 I-1/4 A

Stativ velký LKS 100-300 5/8

Stativ malý LKS 65-170 F 1/4

Zelený 
paprsek

Zelený 
paprsek

€ 259,00Akce číslo S57

inkl. MwSt. € 308,21

€ 89,00Akce číslo S60

inkl. MwSt. € 105,91 € 59,00Akce číslo S62

inkl. MwSt. € 70,21

€ 269,00Akce číslo S61

inkl. MwSt. € 320,11

€ 199,00Akce číslo S58

inkl. MwSt. € 236,81
€ 499,00Akce číslo S59

inkl. MwSt. € 593,81

včetně DPH € 310,80

včetně DPH € 106,80
včetně DPH € 70,80

včetně DPH € 322,80

včetně DPH € 238,80
včetně DPH € 598,80
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RS 13-32

Mikroprocesorová elektronika
Pozvolný rozběh, udržování konstantních 
otáček, regulace ve spínači a ochrana proti 
přetížení

Bez nástrojů stavitelná opěra
Pro přesnější zavedení pily do řezu,               
odnímatelná pro hrubší řezání

Beznástrojová výměna 
pilových plátků
S integrovanou funkcí 
vyskočení pilky pro bezpečnost 
obsluhy

Šavlové pily FLEX nové generace projdou každým materiálem 
jako horký nůž máslem. Šetrné a neunavující obsluhu, při tom 
velice výkonné díky silným motorům 1 300 Wattů. A díky systému 
Quick-Change s integrovaným vyskočením pilového plátku při 
jeho výměně jde vše jednoduše, rychle a bez nástrojů.

Nová generace pil přesvědčí 
celou řadou užitných vlastností

 � Bez nástrojů stavitelná opora pily
 � Bez nástrojů měnitelný plátek pily s funkcí vyskočení
 � Systém vyrovnávání vibrací pro delší životnost stroje   

a pohodlnou práci
 � Regulace otáček umístěná pro levou i pravou ruku
 � Mikroprocesorová elektronika s plynulým rozběhem, regulací 

otáček, ochranou proti přetížení a udržováním konstantních 
otáček

 � Šavlová pila RSP 13-32: navíc s plynulou regulací orbitálního 
zdvihu

Méně vibrací, větší 
pracovní výkon

Aku-program
Brusky na stěny a 

stropy Giraffe®
Opracování povrchů
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FLEX šavlové pily

RS 13-32 RSP 13-32

OBJ. ČÍSLO 471.283 OBJ. ČÍSLO 471.291

 � 1x sada pilových plátků   
(10 kusů, různé druhy)

 � 3x pilový plátek 
na plast / kov / dřevo

 � 1x přepravní kufr

 � 1x sada pilových plátků   
(10 kusů, různé druhy)

 � 3x pilový plátek 
na plast / kov / dřevo

 � 1x přepravní kufr

Ochana proti vibracím ano ano

Orbitální zdvih ne ano

Počet zdvihů na prázdno 0 - 3000 0 - 3000

Jmenovitý příkon [Watt] 1300 1300

Jmenovitý výkon [Watt] 720 720

Délka pilového plátku [mm] 32 32 

Hmotnost [kg] 4,6 4,6

RSP 13-32

Gumový kabel HO7, 4 m
Pro náročné aplikace na stavbách 
a pro vyšší flexibilitu

Dvojité uložení hnací hřídele
S vyrovnáváním vibrací pro 
dlouhou životnost a pro 
práci bez únavy. Šetrné ke 
kloubům obsluhy

Motor 1300 W
Vysoce výkonný motor 
pro dlouhodobé pracovní 
zatížení

Regulace otáček 
Pro leváky i praváky, plynule stavitelná, pro 
přizpůsobení požadavkům materiálu

Plynulá regulace orbitálního zdvihu
V rozsahu 0 - 3 mm, pro rychlejší po-
stup řezání u nekovových materiálů

RS 11-28

OBJ. ČÍSLO 456.985

 � 5x pilový plátek 18Z/“x150  
 � 3x pilový plátek 

na plast / kov / dřevo
 � 1x přepravní kufr 
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€ 219,00Akce číslo S63

inkl. MwSt. € 260,61
€ 259,00Akce číslo S64

inkl. MwSt. € 308,21
€ 139,00Akce číslo S65

inkl. MwSt. € 153,51
včetně DPH € 262,80

včetně DPH € 310,80
včetně DPH € 166,80
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Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.
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Pilové plátky   
pro všechna využití

Kovy Směsi Dřevěný materiál Ostatní materiál
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Označení Počet zubů 
na palec

Délka 
v mm Ks Obj. číslo Cena bez 

DPH Hloubka řezu

Pilové plátky na kov a plech

RS/Bi-150 14 VE5 14 150 5 462.055 13,20 € Řezy od 2-8 mm      

RS/Bi-150 18 VE5 18 150 5 462.063 13,20 € Řezy od 1,5-3 mm      

RS/Bi-230 14 VE5 14 150 5 462.071 15,60 € Železo a plech 2-8 mm
Dřevo/palety 3-180 mm      

Pilové plátky na železo, dřevo, umělé hmoty

RS/Bi-150 6 VE5 6 150 5 462.098 15,60 € Řezy od 6-100  mm     

RS/Bi-150 10 VE5 10 150 5 462.101 13,20 € Dřevo/umělé hmoty 3-100 mm
Ocel/železo 3-12 mm    

RS/Bi-230 10 VE5 10 230 5 462.128 16,90 € Dřevo/umělé hmoty 3-190 mm
Ocel/železo 3-12 mm 

Pilové plátky na demontáže

RS/Bi-230 6 VE5 6 230 5 462.136 26,00 € Řezy do 180 mm    

Pilové plátky na izolační materiály

RS/ST-300 W VE2 300 2 462.144 26,00 € Řezy od 6-60 mm     

Pilové plátky na dřevo

RS/CV-230 10 VE2 10 230 2 462.152 28,80 € Řezy od 6-150 mm    

Pilové plátky na palety

RS/Bi-230 10 VE5 10 230 5 462.160 17,20 € Řezy od 30-100 mm 

Sada pilových plátků na umělé hmoty/dřevo/železo

RS/Bi Set 150 3 198.757 11,20 €           
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Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.
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