
Aku - úhlová bruska  
L 125 18.0-EC, 125 mm
S moderním EC-motorem,  
vysoce výkonným a bezúdržbovým. 

OBJ. ČÍSLO 451.312

Součást dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah

Max. Ø brus. kotouče 125 mm

Otáčky naprázdno 8500 /min

Upnutí nástroje M 14

Hmotnost bez aku 1,75 kg

Aretovatelný posuvný spínač
Extra velký posuvný spínač pro 
pohodlnou obsluhu.

Bezuhlíková technologie
Vysoce výkonný EC-motor: kompaktní,
bezúdržbový s ochranou proti prachu.

Štíhlé tělo rukojeti
Dobré vedení a pohodlné držení přináší 
ergonomické tvarování rukojeti. 
Protiskluzná Softgrip úprava pro 
komfortní práci.

FixTec-rychloupínací 
matice M 14

 � 1 ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 1 postranní rukojeť
 � 1 klíč na matice s čel. otvory
 � 1 příruba

 � 2 články 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 nabíječka CA 10.8/18.0
 � 1 přepravní kufr L-BOXX® 136

Aretace vřetene
Jednoduchá výměna nástrojů díky 
aretačnímu kolíčku.

Vyobrazený brusný kotouč není součástí 
dodávky stroje!

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

 � Bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou 
životností

 � Pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a opětovnému 
spuštění

 � 3-stupně ochrany vinutí proti prachu. Redukují poškození 
motoru, prodlužují jeho životnost. Ochranný košíček na hlavě 
rotoru a pancéřová ochrana vinutí

 � Beznástrojově stavitelný ochranný kryt
 � Aretace vřetene
 � Přídavná rukojeť upevnitelná vpravo/vlevo

Součástí

9 990,-Kč
Akce číslo M01

vč. DPH 12 087,90 Kč

2 x akumulátor

AP 18.0/5.0 Ah

VYSOCE VÝKONNÝ EC-MOTOR

Praktické ergonomické držení

Pevně padne do ruky

OPRACOVÁNÍ KOVU

1/2017

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

Akční nabídka platná do 31.08.2017
Pouze v autorizovaných obchodech a do vyprodání zásob

Top nabídky & Novinky



Efektivní, rychlá,  
obzvláště hospodárná

S novou bruskou TRINOXFLEX nabízí  
FLEX mnohostranný a především  
variabilní systém opracování  
povrchů kovů a nerez ocelí. 
Díky originální západkové spojce lze jednoduše měnit a upravovat pozice 
nástavců pro satinýrování nebo pro pásové broušení trubek na základní 
motorovou jednotku BME 14-3 L. 
To umožňuje zvlášť efektivní, rychlou a hospodárnou práci. Díky 
výměnnému variabilnímu systému není třeba pořizovat dva různé stroje. 
Kdykoli je možné systém doplnit nebo rozšířit. 
FLEX ale samozřejmě nabízí také kompletní sadu, obsahující nástavec 
na satinýrování i nástavec na pásové broušení trubek. Všechny varianty 
systému se dodávají v praktických kufrech L-BOXX®.

Jeden pohon dvě využití.

Jedinečné
Inovativní rychlospojka umožňuje 
rychlou, beznástrojovou výměnu 
nástavců pro satinýrování a pro 
pásové broušení trubek.

Jednoduché a rychlé
Jednoduchým uvolněním 
upínací páčky je možné 
nástrojový nástavec 
pohodlně a rychle vyměnit.

Ideální  
satinýrka 
BSE 14-3 100 v sadě  
satinýrka 

 
Silný a výkonný motor 1400 Wattů, plynulá regula-
ce otáček a nový nástavec pro satinýrování dělají 
z brusky TRINOXFLEX ideální stroj pro broušení, 
kartáčování, satinýrování a leštění do vysokého 
lesku. Trojí ochrana vinutí chrání motor před kovo-
vým prachem a prodlužuje jeho životnost.

OBJ. ČÍSLO 451.630

Vlastnosti
 � Beznástrojová výměna brusných nástavců pomocí paten-

tovaného rychlovýměnného systému
 � Nástavec pro satinýrování je variabilně stavitelný, 

umožňuje práci až ke kraji, vhodný je i pro užší válce, 
součástí je paraelní doraz

17 990,-KčAkce číslo M02

vč. DPH  21 767,90 Kč

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

1 x pracovní ochranné 

brýle „Athletic“

Včetně 
expanzního válce

2
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OBJ. ČÍSLO 446.645

Atraktivní kompletní sada 
v praktickém kufru L-BOXX®

BSE 14-3 INOX sada –  
satinýrka a pásová bruska na trubky

 INOX v sadě

Na hrubé broušení, satinýrování i leštění až do zrcadlového lesku ušlechtilé oceli a jiných 
materiálů. Velký úhel obepnutí trubky až 270° umožňuje její povrch opracovat pouze dvěma 
pracovními kroky. Díky plynule nastavitelným otáčkám je možno optimálně přizpůsobit rychlost 
pásu požadavkům materiálu. Přesné vedení brusného pásu znamená rovnoměrný obraz po 
broušení. Výměna brusného pásu probíhá bez použití nářadí.

Jednodušeji to nejde
Prostě jen uvolněte upínací 
páčku a nástavec pohodlně 
a rychle vyměňte.

Přizpůsobí se každé pozici
Rychlospojka umožňuje vari-
abilní polohování nástavců. 
Tak je možno nastavit pozici 
držadla dle potřeby.

Dobře padne do ruky
Díky úzkému držadlu a jeho 
velice ergonomické poloze 
je možno TRINOXFLEX op-
timálně vodit.

Pásová bruska 
 v sadě

BRE 14-3 125 sada – pásová bruska na 
trubky s úhlem obepnutí až 270°

L 8-11 125 
úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

OBJ. ČÍSLO 446.637

Vlastnosti
 � Kvalitní brusné rameno:  

z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami, pro optimální 
obepnutí trubky do obvodu max. 270°

 � Výměna brusných pásů: rychle a bez nástrojů

L 8-11 125 
úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!
1 x pracovní ochranné 

brýle „Athletic“

28 990,-KčAkce číslo M04

vč. DPH  35 077,90 Kč

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

25 990,-KčAkce číslo M03

vč. DPH  31 447,90 Kč

1 x pracovní ochranné 

brýle „Athletic“
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Univerzální vrtací kladivo 
CHE 2-28 SDS-plus

 � Robustní, skelným vláknem zesílený kryt
 � Příkon 800 Wattů
 � Počet otáček na prázdno 0-1300/min
 � Počet úderů na prázdno 0-4000/min
 � Vrtání, příklepové vrtání, sekání
 � Max. úderová energie (dle EPTA) 2,7 J
 � Hmotnost 2,65 kg

OBJ. ČÍSLO 452.319

Obsah dodávky 
 � Vrtací kladivo FHE 2-22 SDS-plus  

vč. postranní rukojeti 
s hloubkovým dorazem

 � Přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1 sada vrtáků SDS-plus

OBJ. ČÍSLO 452.327

Obsah dodávky  
 � Univerzální vrtací kladivo  

CHE 2-28 SDS-plus  
vč. postranní rukojeti  
s hloubkovým dorazem

 � Přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1 sada vrtáků/sekáčů SDS-plus 

Vrtací kladivo
FHE 2-22 SDS-plus 

 � Robustní, skelným vláknem zesílený kryt
 � Příkon 710 Wattů
 � Počet otáček na prázdno 0-1400/min
 � Počet úderů na prázdno 0-4300/min
 � Pravý - levý chod
 � Max. úderová energie (dle EPTA) 2,1 J
 � Hmotnost 2,3 kg

3 790,-KčAkce číslo M05

vč. DPH  4 585,90 Kč

4 590,-KčAkce číslo M06

vč. DPH  5 553,90 Kč

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!
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OBJ. ČÍSLO 446.580

Vlastnosti
 � VV-elektronika: udržování konstantního počtu kmitů,  

pozvolný rozběh, rychlostní spínač
 � Silný motor 1200 Wattů s dlouhou životností
 � Softgrip-rukojeť: eliminuje převážnou část vibrací  

a přináší bezpečné držení stroje
 � Otočný plátek pily,  

také pro práci nad hlavou

SKE 2902 VV 
1200 Wattů univerzální šavlová  
pila s rychlostním spínačem

 � Přepínatelný orbitální pohyb pro rychlé řezání dřeva
 � Quick-Change: výměna pilových plátků rychle a bez nástrojů,              

s nerezovou upínací kleštinou
 � Odnímatelná opora pily, výkyvná a hloubkově stavitelná bez 

nástrojů

OBJ. ČÍSLO 446.521

Obsah dodávky 
 � 2x RS 11-28
 � 2 sady pilových plátků
 � 2 přepravní kufry

RS 11-28 
ve dvojitém balení
1100 Wattů univerzální šavlové pily 
s rychlostním spínačem

 � Udržování konstantního zdvihu
 � Pozvolný rozběh a regulace ve spínači
 � Ergonomické provedení, protiskluzná, pogumovaná rukojeť
 � Prachu a stříkající vodě odolná skříň stroje
 � Univerzální uchycení pilových plátků: 

pro jednoduchou výměnu nástrojů
 � Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyhození 
 � Pilový plátek otočný o 180°
 � Odnímatelná opora pily, výkyvná a hloubkově  

stavitelná bez nástrojů
 � Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu

OBJ. ČÍSLO 443.042

CSM 4060
1400 Wattů kotoučová pila na kov

 � Pilový kotouč Ø 185 mm
 � Řezání bez chladící kapaliny
 � Stavitelná vodící podložka
 � Plynulé nastavení hloubky 

řezu až do 63 mm
 � Zásobník na špony 

Maximální síla řezu: 
 � Plný materiál/plochá ocel: 6 mm
 �  Tyčový materiál: 20 mm 
 �  Dutý profil: 63 mm

 � 3 HM-pilové kotouče

Stroj dodávaný také jednotlivě 
za 5 090,- Kč bez DPH.
Obj. číslo 432.776

L 8-11 125 
Úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

2x

Součástí

V praktickém 

přepravním kufru

8 690,-Kč

8 690,-Kč

Akce číslo M07

Akce číslo M08

vč. DPH 10 514,90 Kč

vč. DPH 10 514,90 Kč

11 990,-KčAkce číslo M09

vč. DPH 14 507,90 Kč
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý příkon 850 Wattů

Rozměry pilového pásu 1335 x 13 x 0,65 mm

Rychlost pilového pásu 60 / 80 mm/min

Rozměry (D x Š x V) 640 x 310 x 390 mm

Max. rozsah použití:  
Kulatý materiál, příčný řez 45°/90°
Hranoly, příčný řez 45°/90°
Pravoúhlé profily, příčný řez 45°/90°

68 mm / 80 mm
60 mm / 80 mm

68 x 55 mm / 100 x 80 mm

Hmotnost pilového ramene 7,9 kg

Hmotnost (kompletní souprava) 18,0 kg

OBJ. ČÍSLO 406.236

SBG 4910
850 Wattů pásová pila na kov  
s výkyvným ramenem

3x Bi-metalový
pilový pás

1 pár magnetických čelistí

OBJ. ČÍSLO 446.661

Vlastnosti
 � Motor: vysoce zatížitelný  

s vysokým stupněm účinnosti
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � Počet otáček na prázdno 10000/min
 � Hmotnost 2,2 kg
 � Délka kabelu 4 m

L 8-11 125
800 Wattů úhlová brus-
ka  s důkladnou ochranou 
motoru a převodovky proti 
kovovému prachu

 � Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku 
proudu

 � Extrémně lehká a příruční
 � Kompaktní, tenká, ergonomická konstrukce
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Posuvný spínač s aretací
 � Aretace vřetene
 � Přídavná rukojeť

 � 1 FixTec- 
rychloupínací matice

Restart
Protection

Plynule stavitelný úhel řezu 0°-45°.

Pro řezání z ruky nebo na pracovním 
stole. 

Pro řezání bez 

chladící kapaliny

Součástí

Součástí

2 490,-KčAkce číslo M11

vč. DPH 3 012,90 Kč

11 490,-KčAkce číslo M10

vč. DPH 13 902,90 Kč

Ø 125
6
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OBJ. ČÍSLO 442.984

Vlastnosti
 � Motor vysoce zatížitelný
 � SoftVib-rukojeť pro více komfortu 
 � Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Velmi lehká konstrukce
 � Počet otáček na prázdno 10000/min
 � Hmotnost 2,4 kg

L 1710 FRA
1400 Wattů úhlová bruska 
s extra plochou hlavou pře-
vodovky 

Restart
Protection

OBJ. ČÍSLO 438.693

Vlastnosti
 � Silný a výkonný motor 

1010 Wattů
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � Počet otáček na prázdno 10000/min
 � Hmotnost 2,2 kg
 � Délka kabelu 4 m

L 10-10 125
1010 Wattů úhlová bruska  
kompaktní a ergonomické 
konstrukce s důkladnou 
ochranou proti prachu

3-stupňová ochrana vinutí motoru. Redukuje poško-
zení a prodlužuje jeho životnost. Pancéřová ochrana 
vinutí a ochranný košíček na rotoru.

 � 1 FixTec- 
rychloupínací matice

Restart
Protection

Ø 125
1 x ochranné pracovní brýle

„Athletic“

Součástí

2 790,-KčAkce číslo M13

vč. DPH 3 375,90 Kč

4 890,-KčAkce číslo M12

vč. DPH 5 916,90 Kč

Ø 125
7
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OBJ. ČÍSLO 442.941

Vlastnosti
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm                                                                   

účinnosti v úběru materiálu
 � Lehká, ergonomická konstrukce
 � SoftVib-rukojeť s integrovaným,  

patentovaným klíčem na matice 
a antivibrační vložkou

 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 442.968

Vlastnosti
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm                                                                                    

účinnosti v úběru materiálu
 � Lehká, ergonomická konstrukce
 � SoftVib-rukojeť s integrovaným,  

patentovaným klíčem na matice 
a antivibrační vložkou

 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Aretace vřetene

L 3410 FR 
1400 Wattů úhlová bruska 
s vysokým točivým momen-
tem 
FR-mikroprocesorová elektronika: udržování                
konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný       
rozběh, ochrana proti restartu, ochrana proti přetížení 
a hlídání teploty

L 3309 FR 
1010 Wattů úhlová bruska
FR-mikroprocesorová elektronika: udržování           
konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný    
rozběh, ochrana proti restartu, ochrana proti 
přetížení

Restart
Protection

Restart
Protection

OBJ. ČÍSLO 410.322

Vlastnosti
 � SoftVib-rukojeť 

s antivibrační vložkou
 � Motor 1400 Wattů:  

vysoce zatížitelný
 � Pozvolný rozběh, ochrana proti                           

opětovnému spuštění
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Regulace otáček 2100-7500/min
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � Max. Ø leštícího kotouče 160 mm

 � Opracování svárů
 � Vysoký až zrcadlový lesk
 � Odstranění stop a poškození po válcování
 � Čištění materiálu, odstranění náletové rzi 

a nežádoucích zabarvení

LE 14-7 125 INOX
Speciální bruska na opracování  
nerezi a legovaných ocelí 

Restart
Protection

3 990,-KčAkce číslo M15

vč. DPH  4 827,90 Kč

4 990,-KčAkce číslo M16

vč. DPH  6 037,90 Kč

Ø 125
1 x ochranné pracovní brýle 

„Athletic“

Ø 125
1 x ochranné pracovní brýle 

„Athletic“

Ø 125
1 x ochranné pracovní brýle 

„Athletic“

6 490,-KčAkce číslo M14

vč. DPH  7 852,90 Kč
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OBJ. ČÍSLO 391.514

Vlastnosti
 � SoftVib-rukojeť pro větší komfort
 � Antivibrační vložka na zadní rukojeti
 � Ochrana proti restartu a pozvolný rozběh
 � Robustní motor a převodovka
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Zadní rukojeť s protiskluznou úpravou
 � Max. Ø brusného kotouče 230 mm
 � Otáčky na prázdno 6500/min
 � Hmotnost 4,9 kg

L 21-6 230
2100 Wattů dvouruční 
úhlová bruska se zvláště 
tenkým tělem 

Restart
Protection

Úhlové brusky v kufrech

OBJ. ČÍSLO 438.391

2100 Wattů úhlová bruska L 2100
 � Max. Ø brusného kotouče 230 mm
 � 2100 Wattů
 � 6500/min
 � 4,9 kg

800 Wattů úhlová bruska L 801
 � 800 Wattů
 � 12000/min
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � 1,9 kg

OBJ. ČÍSLO 438.405

2100 Wattů úhlová bruska L 2100 
 � Max. Ø brusného kotouče 230 mm
 � 2100 Wattů
 � 6500/min
 � 4,9 kg

1010 Wattů úhlová bruska L 1001
 � 1010 Wattů
 � 10000/min
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � 2,2 kg

Zde vyobrazené brusné kotouče nejsou součástí dodávky strojů!

Restart
Protection

Restart
Protection

4 490,-KčAkce číslo M17

vč. DPH 5 432,90 KčØ 230

5 990,-KčAkce číslo M19

5 490,-KčAkce číslo M18

V praktickém

kombi-kufru V praktickém 

kombi-kufru

2100 Wattů
+ 800 Wattů 2100 Wattů

+ 1010 Wattů

vč. DPH  6 642,90 Kč
vč. DPH  7 247,90 Kč
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OBJ. ČÍSLO 446.599

Vlastnosti
 � Vysoce zatížitelný motor 

1200 Wattů
 � Plynule regulovatelné  

otáčky 1500-4700/min
 � Tenká brusná hlava  

pro komfortní broušení a  
leštění v koutech

LLK 1503 VR
Bruska na koutové sváry v těžko 
přístupných místech 

OBJ. ČÍSLO 446.610

Vlastnosti
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
 � Plynulá regulace rychlosti brusného pásu
 � Brusné rameno: o 140° výkyvné 
 � Brusné rameno 9 mm nebo 30 mm měnitelné
 � Brusné rameno stavitelné pro pásy 520 mm a 533 mm
 � Pracovní délka brusného ramene cca. 12 cm
 � Výměna brusných pásů: rychle, jednoduše, bez nástrojů
 � Stroj v kartonu pouze s ramenem 9 mm (obj. číslo 420.530)

FBE 8-140 sada
Pásový pilník

L 8-11 125 
Úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

L 8-11 125 
Úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Součástí 4 kompaktní 

brusné kotouče &  

1 profilovací kámen

1 x ochranné pracovní 

brýle „Athletic“

1 x ochranné pracovní 

brýle „Athletic“

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!
20 990,-KčAkce číslo M20

vč. DPH  25 397,90 Kč

14 590,-KčAkce číslo M21

vč. DPH  17 653,90 Kč
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OBJ. ČÍSLO 442.992

Vlastnosti
 � VE-elektronika: s plynulou regulací  

otáček a ochranou proti přetížení
 � Otáčky na prázdno 2500-6500/min
 � Upínací krček: průměr 40 mm
 � Délka stroje: cca. 330 mm
 � Délka up. krčku: cca. 53 mm

OBJ. ČÍSLO 443.018

Vlastnosti
 � Jen 1,8 kg lehká
 � Plynulá regulace otáček
 � 10000-30000 ot./min
 � Ø upínacího krčku: 40 mm
 � Délka stroje:  

cca. 325 mm
 � Max. Ø brusného tělíska  

do 30/50 mm
 � Kabel 4 m

H 1105 VE
710 Wattů přímá bruska  
s regulací otáček v nižší oblasti 
Vybavená pro dobré držení ve špatně přístupných místech. 
Vhodná pro jemné broušení brusnými tělísky a stopkovými kotouči do obvodo-
vé rychlosti max. 25 m/sec.

H 1127 VE 
710 Wattů přímá bruska s variabilními 
otáčkami vyšší oblasti
Provedení s delším krčkem pro dobrý přístup na nepřístupná místa. Lehká 
konstrukce pro práci s minimem únavy.

 � 1 upínací       
kleština Ø 6 mm

OBJ. ČÍSLO 446.602

Vlastnosti
 � Plynulá regulace zdvihu  

1200-4500/min
 � Krátký, kompaktní motor 

400 Wattů
 � Hmotnost 2,2 kg

 � 2 brusné botky

ST 1005 VE
400 Wattů prstový pilník  
příruční, lehké konstrukce  
s vysokým zdvihem 8 mm
Prstový pilník provádí lineární brus i v těch nejužších mís-
tech a koutech (brusná botka špice, obj. číslo 255.265).

L 8-11 125 
Úhlová bruska 
(popis na str. 6)+

Součástí

1 x ochranné pracovní brýle 

„Athletic“

1 x ochranné pracovní brýle 

„Athletic“

1 x ochranné pracovní 

brýle „Athletic“

Součástí

16 490,-Kč

7 990,-Kč

10 990,-Kč

Akce číslo M24

Akce číslo M23

Akce číslo M22

vč. DPH 19 952,90 Kč

vč. DPH 9 667,90 Kč

vč. DPH 13 297,90 Kč
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OBJ. ČÍSLO 451.614

Obsah dodávky 
 � L 21-6 230
 � 1 diamantový kotouč  

Standard na beton  
Ø 230 mm

 � Odsávací sada  
DE AG D230 Set

FLEXka
2100 
Wattů 
L 21-6 230 

Vlastnosti
 � Robustní motorová a převodová skříň.  

Pevná a robustní ocelová převodovka, stejně 
jako zapuštění aretačního kolíčku zvyšují 
zatížitelnost a prodlužují životnost stroje.

 � Optimální držení a vedení zajišťuje štíhlé tělo 
motorové skříně a postranní rukojeť. Současně 
jsou omezeny vibrace díky antivibrační vložce 
mezi motorem a zadní rukojetí.

 � Postranní SoftVib-rukojeť omezuje vibrace, 
upevnitelná je ve třech pozicích

 � Zadní štíhlá rukojeť s gumovou úpravou pro 
bezpečné uchopení

 � Vypínač s pojistkou a aretací.
 � Ochrana proti opětovnému spuštění
 � Pozvolný rozběh pro klidný start bez omezení 

elektrické sítě
 � Aretace vřetene
 � Beznástrojů stavitelný ochranný kryt

 Ochrana proti restartu 
Zabraňuje nežádoucímu 
spuštění po náhlém výpadku 
elektrického proudu.

 Pozvolný rozběh  
Zvyšuje bezpečnost obsluhy 
pomalým nárůstem otáček po 
startu.

Vyobrazený diamantový kotouč není 
součástí dodávky stroje.

6 690,-KčAkce číslo M25

vč. DPH  8 094,90 Kč

Ø 230
S antivibrační vložkou

Motor 2100 Wattů

Odsávací příslušenství

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