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Akčná ponuka 
HYBRO 2018

Ku každému 

stroju hy
bridný 

skrutkov
ač 

v hodnotě 

39,60 €

ZADARMO



AS 37-Li HYBRO

33,00 € 
39,60 € vr. DPH

bez  
DPH

Technické údaje
 Napätie / kapacita akumulátoru  3,6 V / Li-Ion 0,85 Ah
 Nabíjaci čas akumulátora  cca 45 min
 Max. ø vrutu / vel. šroubu  5 mm / M8
 Max. ø vŕtania ve dřevě  5 mm
 Otáčky naprázdno  280 min-1

 Max. krútiaci moment  4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
 Upínanie na vretene  E 6.3
 Hmotnosť  162 g
Objednávacie číslo 65 404 435 

Súčasť dodávky:  
AS 37-Li HYBRO - napájací kábel Micro USB 5pin, 110mm obojstranný bit PH1 / PH2, blister

AS 37-Li je prvý akumulátorový skrutkovač na svete s parametrami bežného ručného 
skrutkovača. Jedinečné prepojenie princípov akumulátorového a manuálneho použitie masovo 
využívaných prakticky vo všetkých oblastiach každodenné bežné aj odbornej praxe prináša do 
skrutkovanie najnovšie rozmer: výkon, operatívu, rýchlosť, minimum námahy.

Automatické LED 
pracovné svetlo 
uľahčuje prácu 
v temných kútoch.

Hybridné prepojenie akumulátorového a ručného pohonu 
posúva skrutkovač AS 37-Li do úplne novej výkonnostnej 
dimenzie. Žiadny iný vreckový akumulátorový skrutkovač 
nie je tak pohotový a efektívny pri povoľovaní a uťahovanie 
skrutiek, matíc (≤ M10) a vrutov (≤ 5mm).

Vreteno stroja sa v prevodovke 
automaticky uzamyká pre 
manuálné použitie so 
zaťažením až do výšky 10 Nm.

Rýchlovýmenný systém 
umožňuje používanie 
širokej palety spotrebného 
príslušenstvo.

Jedinečný axiálný dizajn 
vychádzajúcí z tvaru 
konvenčného ručného 
skrutkovača zaručuje v kombinácii 
so skvelou ergonómiou madlá 
plnohodnotné použitie aj na 
zložitých a horšie prístupných 
miestach.



Cordless & Manual
Sériový dotykový 
prepínač smeru otáčania 
okamžite reaguje na 
akúkoľvek zmenu. Vďaka nabíjaciemu portu Micro 

USB je možné stroj nabíjať prakticky 
kdekoľvek a kedykoľvek: priamo 
zo siete, z PC, laptopu, power banky 
alebo v aute.

Vlastná hmotnosť iba 162 g 
dokáže smelo konkurovať aj 
jednoúčelovým skrutkovačom 
pre výhradne ručné použitie.

Najnovšie Li-Ion akumulátorový 
článok je o 10 % ľahší a o 15 % 
výkonnejší ako najlepšie 
porovnateľný produkt na trhu.

Kvalitne osadená jednorýchlostná 
prevodovka s maximom 280 otáčok 
za minútu robí z AS 37-Li najrýchlejší 
skrutkovač v segmente 3,6 V.

Do posledného detailu 
opracovaná celokovová 
prevodovka dokáže 
absorbovať aj veľmi vysoká 
zaťaženie manuálneho 
použitia.

Elektronicky monitorované vstavaná 
rýchlonabíjačka ponúka v segmente 3,6 V 
najkratší nabíjací čas a najmenší časové 
prestoje. Nabíjačka je vybavená farebnou 
signalizačné diódou.



Technické údaje
Menovitý príkon 650 W
Max. ø vŕtania
  v oceli / v hliníku / ve dreve 13 / 16 / 25 mm
Otáčky naprázdno 0–4 000 min-1

Max. krútiaci moment 7,5 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
ø upínacieho krku 43 mm
Závit na vreteni 1/2"-20 UNF
Hmotnosť 1,5 kg
Objednacie čislo 65 404 532

Technické údaje
Menovitý príkon 650 W
Max. ø vŕtania
  v oceli / v hliníku / ve dreve / ve zdivu 13 / 16 / 35 / 16 mm
Otáčky naprázdno 0–1 100 min-1  / 0–3 000 min-1

Údery příklepu naprázdno 0–22 000 min-1 / 0–60 000 min-1

Max. krútiaci moment 29 / 10 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
ø upínacieho krku 43 mm
Závit na vreteni 1/2“-20 UNF
Hmotnosť 1,8 kg
Objednacie čislo 65 404 533

EVP 13 E-2H3EV 13 F-H3
Univerzálna príklepová vŕtačkaVŕtačka so zvlášť vysokými otáčkami

$  pre priemyselnú výrobu, montáže a údržbu
$  do vysokých otáčok usporiadaná, kompaktná a krátka prevodovka pre efektívne odvŕtavanie 

otvorov v húževnatých materiáloch
$  kvalitné uloženie prevodov v stabilnej hliníkovej skrini zvyšuje výkon a predlžuje životnosť
$  elektronická regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
$  plynulý rozbeh pre pohodlné a bezpečné navrtávanie materiálu
$  rýchloupínacie skľučovadlo pre rýchlu výmenu nástroja

Súčasť dodávky: Súčasť dodávky:

rýchloupínacie skľučovadlo, dorazová tyč pre nastavenie hľbky vŕtania, prídavné držadlo, 
kartónová krabica

alebo

EV 13 F-H3 + HYBRO

113,00 € 
135,60 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 532
EVP 13 E-2H3 + HYBRO

122,00 € 
146,40 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 533

$  pre stavebno-montážne práce a údržbu
$  mnohostranné použitie pri vŕtaní do tvrdých alebo mäkkých stavebných materiálov vďaka 

príklepovému mechanizmu a robustnej dvojrýchlostnej prevodovke
$  kvalitné uloženie prevodov v stabilnej hliníkovej skrini zvyšuje výkon a predlžuje životnosť
$  elektronická regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
$  plynulý rozbeh pre pohodlné a bezpečné navrtávanie materiálu

zubové skľučovadlo, dorazová tyč pre nastavenie hľbky vŕtania, prídavné držadlo, kryt pre držanie 
drieku vo vretene, kartónová krabica

Hybridné prepojenie akumulátorového a ručného pohonu 
posúva skrutkovač AS 37-Li do úplne novej výkonnostnej 
dimenzie. Žiadny iný vreckový akumulátorový skrutkovač 
nie je tak pohotový a efektívny pri povoľovaní a uťahovanie 
skrutiek, matíc (≤ M10) a vrutov (≤ 5mm).

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO



Technické údaje
Menovitý príkon 480 W
Otáčky naprázdno 0–2 600 min-1

Údery pri zaťažení 0–3 000 min-1

Max. doťahovací moment 570 Nm
Upínanie 1/2“ 
Rozsah použitia M10–M22
Upínanie na vretene západkový čep
Dĺžka sieťového kábla 4,0 m
Hmotnosť 1,52 kg
Objednacie čislo 65 404 531

Technické údaje
Napájacie napätie 10,8 V
Kapacita akumulátora 2,0 Ah
Nabíjaci čas akumulátora ~25 min
Otáčky naprázdno
  1. rýchlosť / 2. rýchlosť 0–350 min-1 / 0–1 350 min-1

Max. ø vŕtania v oceli / ve dreve 10 mm / 25 mm
Max. krútiaci moment 35 Nm
Rozsah sklúčovadla 0,8–10 mm
Závit na vreteni 3/8"-24 UNF
Hmotnosť 1,1 kg
Objednacie čislo 65 404 526

ESR 500
Kompaktný polpalcový rázový uťahovák

$  najvýkonnejší kompaktný uťahovák na trhu
$ pre priemyselnú a stavebnú výrobu, automobilový priemysel, dielenské prostredia, 

opravárenské a údržbárske prevádzky, prevádzkovú techniku
$ jednoduchá aplikácia bez nutnosti väčšej prítlačnej sily a absorpcie reakčných momentov
$ účinný rázový mechanizmus pre povoľovanie a uťahovanie vysokopevnostných metrických 

skrutiek spojov a kotvení a montovanie stavebných dielcov
$ prechodový adaptér pre použitie skrutkovacích bitov a vrtákov s upínaním E6.3
$ ergonomicky prepracovaná rukoväť softgrip zlepšuje držanie, ovládanie a manipuláciu 

so strojom
$ gumová krytka softgrip chráni materiál pred mechanickým poškodením
$ beznástrojová opasková spona pre výškové práce a jednoduchšie montáže

Súčasť dodávky:

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

ESR 500 + HYBRO

222,00 € 
266,40 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 531

ASV 108-2
Kompaktný vŕtací skrutkovač 10,8 V

$ pre priemyselnú a stavebnú výrobu, montáže a údržbu
$ ľahký a šetrný pre citlivé úlohy, nabitý energiou pre náročné projekty
$ nový silnejší motor a robustná celokovová prevodovka zvyšujú uťahovací výkon stroja a predlžujú 

jeho životnosť
$ niekoľkonásobne uložené vreteno zvyšuje stabilitu a tuhosť celého prevodového ústrojenstva
$ dvojrýchlostná prevodovka pre nastavenie optimálneho rozsahu pracovných otáčok
$ 18 stupňové nastavenie uťahovacieho momentu uľahčuje uťahovanie a zvyšuje produktivitu práce
$ elektronika s ochranou proti preťaženiu chráni motor a predlžuje jeho životnosť.
$ nové výkonnejšie li-ion články s kapacitou 2,0 ah predlžujú prevádzkovú dobu akumulátora
$ automatický svetelný ukazovateľ stavu batérie znižuje pracovné prestoje na minimum
$ integrované LED svetlo pre prisvietenie pracovného priestoru 
$ ergonomicky prepracovaná rukoväť softgrip zlepšuje držanie, ovládanie a manipuláciu so strojom

Súčasť dodávky:

rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor AP 108-2,0, nabíjačka AN 108, prepravný kufor

ASV 108-2 + HYBRO

122,00 € 
146,40 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 526

alebo

Kvalitne osadená jednorýchlostný prevodovka 
s maximom 280 otáčok za minútu robí z AS 37-Li 
najrýchlejší skrutkovač v segmente 3,6 V.

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO



Sady bitov SUPER LOCK Typ Obsah sady Počet kusov 
v balenia Obj. číslo Cena balenia 

bez DPH
Cena balenia 

vč. DPH

35-Bit Box 
SUPER 
LOCK

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

• • • 35dielna 
sada 65 404 440 19,30 €     23,16 €

52-Bit Box 
SUPER 
LOCK

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

• • • 52dielna 
sada 65 404 442 24,10 € 28,92 €

65-Bit Box 
SUPER 
LOCK

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

• • • 65dielna 
sada 65 404 444 30,60 € 36,72 €

Držáky bitů SUPER LOCK Typ l. mm Počet kusov 
v balenia Obj. číslo Cena balenia 

bez DPH
Cena balenia 

vč. DPH

SLIM 60 • • • • • • • 10* 65 404 491 16,10 € 19,32 €

SLIM-QUICK 65 • • • • • • • • • 5** 65 404 489 25,60 € 30,72 €

Vysvetlivky skratiek: PZ = Pozidriv, PH = Phillips, T = Torx, TX = Torx Tamper, H = Hex (Inbus), F = Flat
 * balenie (trhacie blister) je navrhnuté aj pre kusový predajcov; cena 1 ks = 1,70 € bez DPH
 ** balenie (trhacie blister) je navrhnuté aj pre kusový predajcov; cena 1 ks = 5,20 € bez DPH

Vnútorné mechanizmus EASY RELEASE pohotovo 
reaguje na akúkoľvek zmenu a robí výmenu bitu 
ešte jednoduchšie a bezpečnejšie. Okamžite po 
odistení ovládacieho krúžku vypudzuje vnútorný 

magnet skrutkovací bit do medzipolohy, z ktorej nemôže 
vypadnúť a možno veľmi ľahko vybrať a nahradiť.  

Automatický zámok AUTO LOCK mechanicky 
uzamyká akýkoľvek bit so šesťhrannou stopkou 
C6,3 a E6,3, čím zabraňuje jeho vytiahnutie i počas 
tej najnáročnejšie operácie a pomáha udržiavať 

vysoké pracovné tempo kontinuálneho skrutkovanie.  

Nosná časť držiaku je vyrobená z kvalitnej kalenej 
ocele. Jeho ULTRA SLIM štíhle telo je dokonale 
vyvážené a má obrovský pracovný dosah. Ovládací 
krúžok EASY RELEASE nadväzuje na štíhle telo, 

vďaka čomu pôsobí držiak homogénne a má veľmi nízkou 
hádzavosť.

Najnovší rad univerzálnych skrutkovacích 
bitov NAREX SUPER LOCK je navrhnutá 
pre ručné aj strojné prevádzku vo všetkých 
známych konvenčných rozhraniach, vrátane 

napojenia na jedinečný systém SUPER LOCK, podporujúce 

HAND FREE SCREWING. každý bit je opatrený zápichom 
a farebným identifikačným prúžkom pre osadenie príslušného 
sekundárneho magnetického držiaku SUPER LOCK. 

Špeciálne zakalený povrch a jadro z vysoko kvalitnej 
nástrojovej ocele S2 STEEL s tvrdosťou 58-60 HRC 
zaručujú skrutkovacím bitom NAREX SUPER LOCK 
skvelé vlastnosti, ako sú vysoká odolnosť proti 

opotrebeniu, húževnatosť v okamihu strmého nárastu tvrdého 
krútiaceho momentu a dlhá životnosť. 

Finálny pochrómovaniu CR PLATING skrutkovacích 
bitov NAREX SUPER LOC prepožičiava ich povrchu 
jedinečnú stálosť a odolnosť proti koróziam, 
vznikajúcim napr. po priamom kontakte s vodou, zo 

vzdušnej vlhkosti a ľudským potom.

Sekundárne magnetický držiak SUPER LOCK 
zaisťuje vždy 100% dosadnutí skrutkovacieho bitu 
do drážok príslušného spojovacieho materiálu, čím 
zaisťuje optimálny prenos krútiaceho momentu, 
znižuje namáhanie bitu a predlžuje jeho životnosť. 

Vďaka dômyselnému bočnému zámku s mäkkým pántom 
možno magnetický držiak SUPER LOCK vždy pohotovo 
preinštalovať. Silný neodymový priemyselný magnet ND 
MAGNETIC udrží až 30× ťažšie spojovací materiál, ako je jeho 
vlastná hmotnosť.



Magnetické držáky 
SUPER LOCK Typ Počet kusov 

v balenia Obj. číslo Cena balenia 
bez DPH

Cena balenia 
vč. DPH

SUPER LOCK –
ORANGE • • • • 10* 65 404 483 8,00 € 9,60 €

SUPER LOCK –
BLUE • • • • 10* 65 404 485 8,00 € 9,60 €

SUPER LOCK –
BLACK • • • • 10* 65 404 487 8,00 € 9,60 €

Magnetické držáky 
SUPER LOCK Typ l. mm Počet kusov 

v balenia Obj. číslo Cena balenia 
bez DPH

Cena balenia 
vč. DPH

PH1-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 447 9,60 € 11,52 €

PH2-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 449 9,60 € 11,52 €

PH3-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 451 9,60 € 11,52 €

PZ1-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 453 9,60 € 11,52 €

PZ2-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 455 9,60 € 11,52 €

PZ3-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 457 9,60 € 11,52 €

T10-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 459 9,60 € 11,52 €

T15-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 461 9,60 € 11,52 €

T20-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 463 9,60 € 11,52 €

T25-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 465 9,60 € 11,52 €

T30-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 467 9,60 € 11,52 €

T40-25 BLACK 25 • • • • • 20** 65 404 469 9,60 € 11,52 €

H4-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 471 9,60 € 11,52 €

H5-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 473 9,60 € 11,52 €

H6-25 BLACK 25 • • • • • 20** 65 404 475 9,60 € 11,52 €

F4-25 ORANGE 25 • • • • • 20** 65 404 477 9,60 € 11,52 €

F5-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 479 9,60 € 11,52 €

F6-25 BLUE 25 • • • • • 20** 65 404 481 9,60 € 11,52 €

 * balenie (trhacie blister) je navrhnuté aj pre kusový predajcov; cena 1 ks = 1,70 € bez DPH
 ** balenie (trhacie blister) je navrhnuté aj pre kusový predajcov; cena 1 ks = 1,10 € bez DPH

Najnovší upínací systém NAREX SUPER LOCK prekvapí kutila, nadchne profesionála, zažiari 
v priemysle. Nové inovatívne a patentované riešenie sekundárneho magnetického držiaka 
SUPER LOCK prináša revolúciu do oblasti montážou a spájanie a je nenahraditeľné všade tam, 
kde o úspechu rozhodujú ušetrený čas a investície a kde je potrebná doslova každej voľnej ruky.

SUPER LOCK 
SYSTEM



Technické údaje
Napätie / kapacita akumul. 14,4 V / 2,0 Ah
Nabíjaci čas akumulátora ~30 min
Max. ø vŕtania
  v oceli / ve dreve 13 / 35 mm
Otáčky naprázdno
  1. rýchlosť / 2. rýchlosť 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Max. krútiaci moment 54 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
Závit na vreteni 1/2"-20 UNF
Hmotnosť 1,6 kg
Objednacie čislo 65 404 527

Technické údaje
Napätie / kapacita akumul. 14,4 V / 3,0 Ah
Nabíjaci čas akumulátora ~45 min
Max. ø vŕtania
  v oceli / ve dreve 13 / 35 mm
Otáčky naprázdno
  1. rýchlosť /  2. rýchlosť 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Max. krútiaci moment 54 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
Závit na vreteni 1/2"-20 UNF
Hmotnosť 1,8 kg
Objednacie čislo 65 404 528

ASV 14-2AASV 14-2A
14,4 V vŕtací skrutkovač so silným krútiacim momentom 14,4 V vŕtací skrutkovač so silným krútiacim momentom

$  vhodný pre priemyselnú výrobu, montáže a údržbu
$  nový silnejší motor a robustná celokovová prevodovka zvyšujú uťahovací výkon stroja a predlžujú jeho životnosť
$  hliníkové puzdro prevodovky a niekoľkonásobne uložené vreteno zvyšujú stabilitu a tuhosť celého prevodového ústrojenstva
$  2 rýchlostná prevodovka umožňuje voľbu optimálneho rozsahu otáčok v závislosti na druhu materiálu a charakteru vykonávanej práce
$  21stupňové nastavenie uťahovacieho momentu zefektívňuje uťahovanie a zlepšuje kontinuitu práce
$  elektronika s ochranou proti preťaženiu chráni motor a predlžuje jeho životnosť.
$  nové, výkonnejšie Li-Ion články s vyššou kapacitou ponúkajú dlhšiu prevádzkovú dobu akumulátora, netrpí tzv. pamäťovým efektom a sú šetrné k životnému prostrediu
$  ergonomicky tvarovaná rukoväť so zmäkčujúcimi pogumovanými doplnkami zlepšuje držanie, ovládanie a manipuláciu so strojom
$  integrované LED svetlo pre osvetlenie pracovného priestoru

Súčasť dodávky: Súčasť dodávky:
rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor AP 14 LI, nabíjačka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2 rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor AP 14 LP, nabíjačka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

alebo

ASV 14-2A 3,0 Ah + HYBRO

234,00 € 
280,80 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 528

ASV 14-2A 2,0 Ah + HYBRO

219,00 € 
262,80 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 527

Jedinečný axiálne dizajn vychádzajúce z tvaru 
konvenčného ručného skrutkovača zaručuje 
v kombinácii so skvelou ergonómiou madlá 
plnohodnotné použitie aj na zložitých a horšie 
prístupných miestach.

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO



Technické údaje
Napätie / kapacita akumul. 14,4 V / 2,0 Ah
Nabíjaci čas akumulátora ~ 30 min
Max. ø vŕtania
  v oceli / ve dreve / ve zdivu 13 / 35 / 13 mm
Otáčky naprázdno
  1. rýchlosť /  2. rýchlosť 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Údery naprázdno
  1. rýchlosť /  2. rýchlosť 0– 6 900 min-1 / 0–24 000 min-1

Max. krútiaci moment 54 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
Závit na vreteni 1/2"-20 UNF
Hmotnosť 1,8 kg
Objednacie čislo 65 404 529

Technické údaje
Napätie / kapacita akumul. 18,8 V / 3,0 Ah
Nabíjaci čas akumulátora ~45 min
Max. ø vŕtania
  v oceli / ve dreve / ve zdivu 13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno
  1. rýchlosť /  2. rýchlosť 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Údery naprázdno
  1. rýchlosť /  2. rýchlosť 0–6 900 min-1 / 0–24 000 min-1

Max. krútiaci moment 60 Nm
Rozsah sklúčovadla 1,5–13 mm
Závit na vreteni 1/2"-20 UNF
Hmotnosť 2,0 kg
Objednacie čislo 65 404 530

ASP 14-2A
14,4 V príklepový skrutkovač so silným krútiacim momentom 18 V príklepový skrutkovač so silným krútiacim momentom

Súčasť dodávky:

alebo

ASP 18-2A 3,0 Ah + HYBRO

268,00 € 
321,60 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 530

ASP 14-2A 2,0 Ah + HYBRO

242,00 € 
290,40 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 529

ASP 18-2A

$  vhodný pre stavebno-montážne práce, realizácie rozvodov a výškové práce
$  nový, silnejší motor a robustná celokovová prevodovka zvyšujú uťahovací výkon stroja a predlžujú jeho životnosť
$  hliníkové puzdro prevodovky a niekoľkonásobne uložené vreteno zvyšujú stabilitu a tuhosť celého prevodového ústrojenstva
$  mnohostranné použitie pri vŕtaní do tvrdých alebo mäkkých stavebných materiálov vďaka účinnému príklepovému mechanizmu a robustnej dvojstupňovej prevodovke
$  21stupňové nastavenie uťahovacieho momentu zefektívňuje uťahovanie a zlepšuje kontinuitu práce
$  elektronika s ochranou proti preťaženiu chráni motor a predlžuje jeho životnosť.
$  nové, výkonnejšie Li-Ion články s vyššou kapacitou ponúkajú dlhšiu prevádzkovú dobu akumulátora, netrpí tzv. pamäťovým efektom a sú šetrné k životnému prostrediu
$  ergonomicky tvarovaná rukoväť so zmäkčujúcimi pogumovanými doplnkami zlepšuje držanie, ovládanie a manipuláciu so strojom
$  integrované LED svetlo pre osvetlenie pracovného priestoru

Súčasť dodávky: 
rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor AP 18 LP, nabíjačka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

Najnovšie Li-Ion akumulátorový článok je 
o 10% ľahší a o 15% výkonnejší ako najlepšie 
porovnateľný produkt na trhu.

rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor AP 14 LI, nabíjačka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO



Technické údaje
Menovitý príkon 680 W
Max. ø kotouče 125 mm
Otáčky naprázdno 11 000 min-1

Závit na vreteni M14
Hmotnosť 1,7 kg
Objednacie čislo 65 404 535

Technické údaje
Menovitý príkon 1 400 W
Max. ø kotouče 125 mm
Otáčky naprázdno 11 000 min-1

Závit na vreteni M14
Hmotnosť 2,3 kg
Objednacie čislo 65 404 536

EBU 125-14 CEBU 125-6
Ľahká a obratná uhlová brúska Kompaktná a výkonná uhlová brúska

$ štíhla motorová skriňa s obvodom iba 180 mm pre perfektné ovládanie 
a jednoduchú manipuláciu

$ špeciálne navrhnuté prídavné vzduchové filtre zosilňujú ochranu proti prieniku 
a hromadeniu nečistôt v motorovom priestore

$ ochrana proti opätovnému zapnutiu stroja pri prerušení dodávky elektrického prúdu
$ spínač s aretáciou stáleho chodu
$ aretácia vretena pre jednoduchú a rýchlu výmenu nástrojov

$ patentované riešenie prevodovej skrine z hliníkovej zliatiny so špeciálne navrhnutými 
prieduchmi a vzduchovodnou vložkou zvyšuje prietok chladiaceho vzduchu strojom

$ predĺžená životnosť motora vďaka XP ochrannej mriežke na vinutia rotora a chránenému 
vynutiu na statore, naviac doplnená o silikónový kryt konektorov

$ multifunkčná digitálna elektronika
 - obmedzenie rozbehového prúdu
 - tepelná ochrana
 - prúdová ochrana
 - ochrana proti opätovnému zapnutiu
 - konštantná elektronika

Súčasť dodávky:

prídavné držadlo, kľúč na upínaciu maticu, príruba, upínacia matica, kartónová krabica

alebo

EBU 125-6 + HYBRO

66,00 € 
79,20 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 535

EBU 125-14 C + HYBRO

161,00 € 
193,20 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 536

Súčasť dodávky: 

prídavné držadlo SOFTGRIP, príruba a upínacia matica, kľúč na upínaciu maticu, ochranný kryt pre 
brúsenie, kľúč na ochranný kryt, kartónová krabica

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO

Elektronicky monitorované vstavaná rýchlonabíjačka 
ponúka v segmente 3,6 V najkratší nabíjací čas a 
najmenší časové prestoje. Nabíjačka je vybavená 
farebnou signalizačné diódou.



Technické údaje
Menovitý príkon 950 W
Otáčky naprázdno 250–720 min-1

Otáčky pri zaťažení 140–400 min-1

Odporúčaný max. ø metly 120 mm
Vnútorný závit na vreteni M14 mm
Hmotnosť 4,3 kg
Objednacie čislo 65 404 534

EGM 10-E3
Kompaktné jednorýchlostné miešadlo

EGM 10-E3 + HYBRO

164,00 € 
196,80 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 534

VYS 25-21 + HYBRO

230,00 € 
276,00 € vr. DPH

bez  
DPH

obj. č. setu 65 404 537

Technické údaje
Menovitý príkon 1 500 W
Max. množství vzduchu 3 700 l/min
Sací výkon 23 500 Pa
Objem nádoby 25 l
Max. príkon pripojeného zariadenia 2 400 W
Hmotnosť 7,5 kg
Objednacie čislo 65 404 537

VYS 25-21
Kompaktný a výkonný vysávač pre montáže

$  suché aj mokré vysávanie
$  odsávanie bežných stavebných a dielenských nečistôt do vrecka alebo priamo do nádoby
$  systém čistenia filtra Press&Clean pre rýchle očistenie filtračného patróna pri prevádzke
$  filtračná patróna z polyetylénu odpudzujúca prach a umývateľná vodou
$  elektronická regulácia sacieho výkonu
$  možnosť pripojenia a odsávania elektronáradia
$  výstup odpadového vzduchu s možnosťou pripojenia nasávacej hadice pre vyfúkanie 

nečistôt, napr. z ťažko prístupných miest
$  vstavaná zásuvka a spínacia automatika s nábehovým a dobiehacím oneskorením
$  kompaktná konštrukcia s jazdiacimi kolieskami pre jednoduchú manipuláciu
$  stroj pre zvýšenú záťaž pri priemyselnom použití

Súčasť dodávky:

$  1× sacia hadica s priemerom 32 mm, dĺžka 3,5 m
$  1× ručná trubica s reguláciou sily nasávania
$  2× hliníková predlžovacia trubica
$  1× univerzálna hubica, šírka 260 mm
$  1× štrbinová hubica, dĺžka 200 mm
$  1× kefová hubica
$  1× vankúšová hubica, šírka 120 mm
$  1× priechodka pre pripojenie elektronáradia

$  1× priečinok na náradie
$  1× záves na nasávaciu trubicu
$  1× filtračné vrecko
$  1× odpadkové vrecko
$  1× PET filtračná patróna na suché 

a mokré vysávanie
$  kartónová krabica

$  pre dokonalé a rýchle rozmiešanie stavebných zmesí (malta, betón, omietkoviny, podlahové 
zmesi atď.), tekutých zmesí, tuhých lepidiel, tmelov, farieb a lakov

$  špeciálne usporiadané prevody, stabilne usadené v prevodovej skrini z hliníkovej zliatiny, 
a silný motor sú zárukou vysokého výkonu a spoľahlivosti

$  pozvoľný rozbeh metly zamedzuje rozstrieknutiu zmesi pri spustení stroja
$  elektronická regulácia otáčok v spínači umožňuje predvoliť otáčky zodpovedajúce charakteru 

miešaného materiálu
$  jednoduchá a neúnavná obsluha aj pri dĺžke trvajúcej práce je daná premyslenou 

konštrukciou prídavného držadla, malými rozmermi a nízkou hmotnosťou miešača

Súčasť dodávky: 

metla HS2 120×600 M14, prídavné držadlo, inbus kľúč 6, stranový kľuč 22, kartónová krabica

Vďaka nabíjaciemu portu Micro USB je 
možné stroj nabíjať prakticky kdekoľvek 
a kedykoľvek: priamo zo siete, z PC, laptopu, 
power banky alebo v aute.

alebo

Hybridný skrutkovač v hodnote 39,60 € vč. DPH

ZADARMO



Obrázky sú nezáväzné. Dodávané príslušenstvo sa môže líšiť 
od dielov zobrazených a opísaných v tejto tlačovine. Zmeny 
technických údajov si vyhradzujeme. Ručenie za tlačové 
chyby je vylúčené. Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, 
ceny s DPH 20% sú orientačné. Ceny u jednotlivých 
predajcov sa môžu líšiť.

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

Tel.: 481 645 471–2 
 481 645 227

Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz 
 www.narex.cz

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

Tel.: 481 645 465

E-mail: servis@narex.cz
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Akciová ponuka je platná od 1. 2. do 30. 4. 2018
alebo do vypredania zásob.

HAND FREE
SCREWING 
sets

Ušetrít
e

199 € Ušetrít
e

299 € Ušetrít
e

399 €

AS 37-Li + 65-Bit Box SL
65dielna sada bitov SUPER LOCK 
Obsahuje: držiaky bitov SLIM, SLIM-QUICK a 
magnetických nástavcov SUPER LOCK (C6.3 / 25 
mm: 2× PH1, 3× PH2, PH3, 2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, 
F6, H2, H2.5, 2× H3, 2× H4, 2× H5, 2× H6, 6× T10, 
4× T15, 8× T20, 4× T25, T27, 4× T30, 2× T40, TX10, 
TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SUPER LOCK 
ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)

AS 37-Li + 52-Bit Box SL
52dielna sada bitov SUPER LOCK
Obsahuje: držiak bitov SLIM-QUICK a magnetických 
nástavcov SUPER LOCK (C6.3 / 25 mm: 3× PH1, 
6× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5, 
F6, H3, H4, H5, H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25, 
T27, 3× T30, 2× T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER 
LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)

AS 37-Li + 36-Bit Box SL  
35dielna sada bitov SUPER LOCK  
Obsahuje: držiak bitov SLIM-QUICK a magnetických 
nástavcov SUPER LOCK (C6.3 / 25 mm: PH1, 4× PH2, 
PH3, PZ1, 4× PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 25mm adaptér na 
štvorhran ¼ „; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK 
BLUE, SUPER LOCK BLACK) 

Obj. č. setu: 65 404 554Obj. č. setu: 65 404 553Obj. č. setu: 65 404 552

50,00 € 
60,00 €

    47,00 € 
56,40 €

    46,00 € 
55,20 €

Cena setu 
bez DPH 

Cena setu 
bez DPH 

Cena setu 
bez DPH 

Cena setu  vr. DPHCena setu  vr. DPHCena setu  vr. DPH


