Utahovák rázový AKU 1/2“

Utahovák rázový AKU 1/4“

Bruska úhlová AKU

TIWLI2001

TIRLI2002

TAGLI1151

otáčky: 0-1300/0-2100/min
počet rázů: 0-2000/0-3300bpm
max. kroutící moment: 300Nm
brushless motor
dvě baterie 20V Li-ion 2000mAh
nabíječka 20V, nabíjení 1h
integrované pracovní světlo
v tašce

otáčky: 0-1300/0-2100/min
počet rázů: 0-2000/0-3300bpm
max. kroutící moment: 170Nm
brushless motor
dvě baterie 20V Li-ion 2000mAh
nabíječka 20V, nabíjení 1h
integrované pracovní světlo
v tašce

otáčky: 8500/min
průměr kotouče: 115mm
závit vřetene: M14
dodáváno s 1ks brusného kotouče
bez baterie a nabíječky

Pila kotoučová AKU

Bruska excentrická AKU

Rádio AKU

TSLI1401

TROSLI2001

TJRLI2001

otáčky: 3600/min
průměr kotouče: 140mm
prořez 90°/45°: 40/28mm
sklon řezu: 0-45°
nastavení hloubky řezu a šikmého úhlu
s 1ks 140mm kotouče
bez baterie a nabíječky

otáčky: 10000/min
průměr kotouče: 125mm
dodáváno s 5ks brusných papírů
bez baterie a nabíječky

frekvenční pásmo AM: 522-1620KHz
frekvenční pásmo FM: 87.5-108MHz
Bluetooth 4,0
jack 3,5mm
výkon reproduktoru: 3W
možnost nabíjení jiného zařízení přes USB
bez baterie a nabíječky

Vrtací šroubovák AKU

Vrtací šroubovák AKU s příklepem Kladivo vrtací, SDS MAX

TDLI1232

TIDLI1232

TH112386

otáčky: 0-350/0-1350/min
průměr vrtáku: 0,8-10mm
stupňů utah. momentu: 15+1
max. kroutící moment 20Nm
dvě baterie 12V Li-ion 1500mAh
nabíječka nabíjení 2h
zabudované pracovní světlo
v kufru

otáčky: 0-350/0-1350/min
počet příklepů: 0-22500/min
průměr vrtáku: 0,8-10mm
stupňů utah. momentu: 18+1+1
max. kroutící moment 20Nm
dvě baterie 12V Li-ion 1500mAh
nabíječka nabíjení 2h
zabudované pracovní světlo
v kufru

napětí/frekvence: 220-240V/50-60Hz
příkon: 1200W
otáčky: 300-760/min
počet příklepů: 1950-4860/min
síla úderu:1-8J
úchyt: SDS MAX
max. vrtání do dřeva: 40mm
max. vrtání do betonu: 38mm
max. vrtání do oceli: 13mm
2ks vrtáků a 2ks sekáčů
balení náhradních uhlíků

Bruska přímá

Bruska stolní dvoukotoučová

Bruska stolní dvoukotoučová

TG501

TBG15015

TBG35020

napětí/frekvence: 220-240V/50-60Hz
příkon:130W
otáčky: 10000-32000/min
úchyt: 3,2mm
regulace otáček
se 100ks příslušenství
baleno v kufru

napětí/frekvence: 220-240V/50-60Hz
příkon: 150W
otáčky: 2950/min
průměr kotouče: 150mm

napětí/frekvence: 220-240V/50-60Hz
příkon: 350W
otáčky: 2950/min
průměr kotouče: 200mm

