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Eksperci w technologii 
bezprzewodowej!
Technologicznie system akumulatorów FLEX jest na najwyższym poziomie. 
Jaki jest tego powód? Akumulatory FLEX to inteligentne, wysokowydajne 
systemy, które rozsądnie koncentrują energię i optymalnie wykorzystują 
jej pojemność - bez podgrzewania. Inteligentny sterownik zapewnia 
chłodzenie akumulatora, niezależnie od temperatury na placu budowy.   
 
Dlatego użytkownicy akumulatorów FLEX mają znacznie więcej energii, 
gdy jej potrzebują.

3-letnia gwarancja 
na akumulatory  
i ładowarkę
zobacz szczegóły na końcu

AP 10.8 V AP 18.0 V 
 � Zintegrowana ochrona przed 

ładowaniem i rozładowaniem
 � Pyłoszczelne i bryzgoszczelne
 � Zintegrowany wskaźnik naład-

owania. Widoczny na pierwszy 
rzut oka stan naładowania 
ogniw akumulatora.

Indeks 445.886 445.894

AP 18.0 V 2.5 Ah 5.0 Ah
Cena netto 299 PLN 459 PLN

Indeks 418.048 439.657 438.294

AP 10.8 V 2.5 Ah 4.0 Ah 6.0 Ah
Cena netto 229 PLN 279 PLN 419 PLN

Akumulatory Li-ion

2 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA



Opatentowany system akumulatorów 
Proformance robi to co obiecuje!

Długi czas pracy, długa żywotność, 
maksymalna wydajność. Tylko od FLEX: dzięki 
opatentowanemu systemowi chłodzenia 
FLEX zapewnia optymalną ochronę narzędzia 
i ogniwa akumulatora. System zarządzania 
akumulatorem kontroluje stałą wymianę danych 

EC MOTOR 
Odporny na zużycie  
i bezszczotkowy silnik 
z technologią EC 
zapewnia większą 
wydajność pracy, 
większą moc i dłuższą 
żywotność

LITHIUM-ION 
Brak 
samorozładowania. 
Brak efektu pamięci.

POWER BAT-
TERY 
Wydajne ogniwa 
Li-Ion
zapewniają 18 V 
energii

KEEP CONTROL
Inteligentna 
technologia kontroluje 
i monitoruje aktywność 
narzędzia i proces 
ładowania oraz 
dostarcza informacje 
o stanie ładowania na 
wyświetlaczu LCD.

ładowarka

technologia 
KEEP COOL™  

narzędzie AKU

między narzędziem a ładowarką, dzięki 
czemu wszystkie parametry są optymalnie 
ustawione. Gwarantuje to optymalną 
współpracę akumulatora z narzędziem 
i zapewnia użytkowanie bez strat energii.

KEEP COOL™ 
Unikalny, zintegrowany
system chłodzenia 
zapewnia
stałą temperaturę nawet
przy dużych 
obciążeniach.

 � do akumulatorów 10.8 V i 18.0 V 
 � ochrona przed przegrzaniem, 

przeciążeniem i całkowitym 
 � rozładowaniem
 � wyświetlacz LCD

Czas ładowania 
- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 5.0 Ah

Duży wyświetlacz LED z czasem  
i wskaźnikiem ładowaniu pokazuje 
pozostał czas ładowania.

Ładowarka CA 10.8 / 18.0Ładowarka CA 10.8 
 � do akumulatorów 10.8 V
 � ochrona przed przegrzaniem, 

przeciążeniem i całkowitym 
 � rozładowaniem
 � wskaźnik ładowania LED

Czas ładowania 
- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 4.0 Ah
- 85 minut - akumulator 6.0 Ah

Indeks 418.021

Cena netto 189 PLN

Indeks 417.882

Cena netto 269 PLN

3Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA



INDEKS 468.894

 � 1x ORE 2-125 EC
 � 1x talerz szlifierski na rzep
 � 1x mikrofiltr PES

INDEKS 468.9321x ORE 2-125 EC

 � 1x OSE 2-80 EC 
 � 1x talerz szlifierski na rzep
 � 1x mikrofiltr PES

INDEKS 468.9161x ORE 2-125 EC

 � 1x ODE 2-100 EC 
 � 1x Talerz szlifierski na rzep
 � 1x mikrofiltr PES

 � Lekka, jednoręczna kompaktowa szlifierka mimośrodowa, 
ergonomiczna o niskim poziomie wibracji, gwarantuje lekką  
pracę bez obciążania stawów

 � Bezszczotkowy silnik
 � Prędkość szlifowania dostosowana do materiału dzięki elek-

tronicznej 4-stopniowej regulacji prędkości
 � Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna obudowa Softgrip 

zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie
 � Skuteczne odpylanie dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu 

dla bezpyłowej pracy z filtrem

 � Lekka, jednoręczna kompaktowa szlifierka oscylacyjna,  
ergonomiczna o niskim poziomie wibracji, gwarantuje lekką  
pracę bez obciążania stawów

 � Bezszczotkowy silnik
 � Prędkość szlifowania dostosowana do materiału dzięki elek-

tronicznej 4-stopniowej regulacji prędkości
 � Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna obudowa Softgrip 

zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie
 � Skuteczne odpylanie dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu 

dla bezpyłowej pracy z filtrem

Jednoręczna szlifierka 
mimośrodowa ORE 2-125 EC

Jednoręczna szlifierka  
oscylacyjna OSE 2-80 EC

Informacje techniczne ORE 2-125-EC

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jał. 8000 – 12000 min
Skok 2.0 mm
Talerz szlifierski Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze odpylające Ø 27 mm
Długość przewodu 4.0 m
Wymiary (dł. x wys.) 156 x 121 mm
Waga bez podstawy 1.2 kg

Informacje techniczne OSE 2-80-EC

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jał. 8000 – 12000 min
Skok 2.0 mm
Talerz szlifierski 80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze odpylające Ø 27 mm
Długość przewodu 4.0 m
Wymiary (dł. x wys.) 156 x 121 mm
Waga bez podstawy 1.2 kg

Informacje techniczne ODE 2-100-EC

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jał. 8000 – 12000 min
Skok 2.0 mm
Talerz szlifierski 100 x 150 mm
Mocowanie narzędzia Rzep
Przyłącze odpylające Ø 27 mm
Długość przewodu 4.0 m
Wymiary (dł. x wys.) 158 x 121 mm
Waga bez podstawy 1.2 kg

Kompaktowa szlifierka Delta z regulacją obrotów ODE 2-100 EC
 � Lekka, jednoręczna kompaktowa szlifierka Delta, ergonomiczna  

o niskim poziomie wibracji, gwarantuje lekką  pracę bez 
obciążania stawów

 � Bezszczotkowy silnik
 � Prędkość szlifowania dostosowana do materiału dzięki 

elektronicznej 4-stopniowej regulacji prędkości
 � Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna obudowa Softgrip 

zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie
 � Skuteczne odpylanie dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu dla 

bezpyłowej pracy z filtrem

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

cena netto

1 029 PLN
incl. VAT € 272.51

cena netto

1 029 PLN
incl. VAT € 272.51

cena netto

1 029 PLN
incl. VAT € 272.51

4 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

NOWE PRODUKTY



INDEKS 507.482

 � 1x ORE 5-150 EC
 � 1x talerz szlifierski na rzep, medium
 � 1x mikrofiltr PES
 � 1x imbus, WAF 5
 � 1x L-BOXX® 238
 � 2x papier D150-15 SE-P80 VE50
 � 2x papier D150-15 SE-P120 VE50

INDEKS 513.245

 � 1x SE 125 18.0-EC
 � 1x osłona tarczy SG D125 SE
 � 1x adapter SAD-C D32 AS
 � 1x rękojeść boczna SE 14-2 125 M8
 � 1x talerz szlifierski na rzep SP D125-8 H/F
 � 4x papier ścierny Ø 125 mm
 � 1x klucz czołowy
 � 1x imbus, WAF 4
 � 1x imbus, WAF 5 długi
 � 2x akumulator 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka  

L-BOXX® 238

INDEKS 466.271

 � 1x XS 713
 � 1x adapter do podłączenia  

odpylania
 � 1x worek na pył

 

 � 1x MS 713
 � 1x adapter do podłączenia  

odpylania
 � 1x worek na pył

SUPRAFLEX osiąga 300% więcej wydajności usuwania  
w porównaniu z klasycznymi szlifierkami mimośrodowymi 
(źródło: FLEX centrum testowe).

 � Specjalistyczne narzędzie do szlifowania do renowacji, 
modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, 
kamienia naturalnego/sztucznego, powierzchni 
drewnianych, powierzchni malowanych.

 � 4-stopniowy wybór prędkości
 � Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
 � Osłona tarczy z ruchomym segmentem krawędziowym

Szlifierka mimośrodowa 
ORE 5-150 EC kit

 � Silnik o niskim poziomie hałasu
 � łatwe połączenie do zewnętrznego  

odpylania za pomocą dostarczonego 
adaptera

 � Pad na rzep

 � Właściwości takie same jak w XS 713

+ 220 watowa szlifierka oscylacyjna 
 MS 713

FLEX zestaw bliźniaczy 
230 watowa szlifierka mimośrodowa  
XS 713

bezprzewodowy SUPRAFLEX  
SE 125 18.0-EC/5.0 kit

2x 5.0 Ah
klasyczna szlifierka 
mimośrodowa

SUPRAFLEX

w ZESTAWIE
po 100 papierów,  
ziarnostość 80 i 120

w ZESTAWIE
szczotka BT-NY D130/50 P46 M14 idealna  
do postarzania drewna, wykańczania  
powierzchni kamiennych i metalowych

w ZESTAWIE
25 sztuk papierów 
ściernych K100

w ZESTAWIE
25 sztuk papierów 
ściernych K100

dostępne także  
ORE 3-150 EC w kartonie
1 289 netto 
(Indeks 447.684)

cena netto

1 749 PLN
incl. VAT € 462.91

dostępne także  
ORE 5-150 EC w kartonie
1 289 netto 
(Indeks 447.706)

dostępne także  
ORE 5-150 EC kit w L-BOXX®
1 479  netto 
(Indeks 486.817)

dostępne także 
ORE 3-150 EC kit w L-BOXX®
1 479 netto 
(Indeks 486.809)

Promotion No.  06

579 PLN
incl. VAT € 153.51

cena netto

2 699 PLN
incl. VAT € 724.71

5Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

PROMOCJE



INDEKS 513.261

 � 1x SMS 190 18.0-EC
 � 1x tarcza HW Z40 WZ
 � 1x adapter SAD-C 36 AS
 � P-kit 55 R
 � 1x imadło
 � 1x worek na pył

INDEKS 513.253

 � 1x SMS 190 18.0-EC
 � 1x tarcza HW Z40 WZ
 � 1x adapter SAD-C 36 AS
 � 1x imadło
 � 1x worek na pył

INDEKS 500.631

 � 1x SMS 190 18.0-EC
 � 1x tarcza HW Z40 WZ
 � 1x adapter SAD-C 36 AS
 � 1x imadło
 � 1x worek na pył

INDEKS 500.658

 � 1x WB 110-260

Dla wszystkich monterów płyt gipsowo-kartonowych, malarzy, stolarzy: 
kompaktowa piła akumulatorowa 18 V-EC do przenośnego, półstacjonarnego 
zastosowania zapewnia szybkie efekty na placu budowy. Idealna do budowy 
konstrukcji drewnianych, ścian szkieletowych oraz wielu innych zadań.
Laminat, panele drewniane, listwy przypodłogowe, parkiet można ciąć łatwo, 
bezpiecznie z dużą precyzją.

Ukośnica
SMS 190 18.0-EC 

 � Kompaktowa, poręczna 
konstrukcja

 � Ergonomiczna rękojeść nośna
 � Stabilny aluminiowy stół roboczy
 � Solidna podwójna prowadnica 

wielokierunkowa
 � Regulowane ograniczniki 

aluminiowe
 � Duża rękojeść z blokadą 

przełącznika dla osób 
leworęcznych/praworęcznych

 � Osłona tarczy
 � Blokada obrotu
 � Bezpieczny hamulec szybkiego 

działania

Ukośnica SMS 190 18.0-EC/5.0 kit + 
P-kit 55 R + uniwersalny stół roboczy 
WB 110-260 

Ukośnica 
SMS 190 18.0-EC/5.0 kit + P-kit 55 R

Ukośnica 
SMS 190 18.0-EC

Uniwersalny stól roboczy WB 110-260
 � Płyta montażowa z zaciskiem szybkiego działania
 � Tace narzędziowe lewe/prawe

2x 5.0 Ah

NOWOŚĆ

w ZESTAWIE
WB 110-260

w ZESTWIE
P-kit 55 R 

cena netto

3 229 PLN
incl. VAT € 855.61

cena netto

2 699 PLN
incl. VAT € 712.81

cena netto

1 929 PLN
incl. VAT € 510.51

cena netto

629 PLN
incl. VAT € 165.41

dostępna  
od listopada 2021

6 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

NOWE PRODUKTY



Wybierz 3 nowe 18-woltowe urządzenia z szerokiej gamy AKU 
FLEX i oszczędzaj nie tylko na narzędziach: każdy FLEXpack zawi-
era 3 akumulatory 5,0 Ah, ładowarkę oraz torbę. Więc bierz co 
chcesz. Wybór należy do Ciebie!

Teraz jeszcze większy wybór!

3 urządzenia 
do wyboru

Pasujące L-BOXXy znajdziesz na stronie 41!

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 7

PROMOCJE



3x akumulator Li-ion 
AP 18.0/5.0 Ah 
1x szybka ładowarka 
CA 10.8/18.0 

1x praktyczna 
torba trnasportowa 
wykonana  
ze wzmacnianego 
materału odpornego 
na rozdarcia

3 narzędzia do wyboru
Możesz wybrać więcej niż jedno takie samo urządzenie

zestaw AKU torba

piła tarczowa do drewna
CS 62 18.0-EC C

INDEKS 491.322

silnik podstawowy
TRINOXFLEX BME 18.0-EC C 

INDEKS 504.491

radio budowlane  
RD 10.8/18.0/230

INDEKS 484.857

szlifierka kątowa 
LB 125 18.0-EC C

INDEKS 499.307

piła szablasta RSP DW 18.0-
EC C

INDEKS 491.306

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 
DD 2G 18.0-EC C

INDEKS 491.225

2-biegowa udarowa wiertarko-
wkrętarka PD 2G 18.0-EC C

INDEKS 491.233

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 
DD 4G 18.0-EC C

INDEKS 491.292

kurtka podgrzewana softshell TJ 10.8/18.0reflektor LED CL 2000 18.0

INDEKS 472.921

lampa LED z pełnym spektrum 
światła DWL 2500 10.8/18.0

INDEKS 486.728

2-biegowa mieszarka
MXE 18.0-EC WR2 120

INDEKS 495.964

odkurzacz kompaktowy  
VC 6 L MC 18.0

INDEKS 481.491

dmuchawa BW 18.0-EC

INDEKS 472.913 INDEKS UNISEX

M  417.998

L  423.165

XL  423.173

XXL  423.181

z WR2

3 599 PLN

8 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

PROMOCJE



 � L-BOXX®
 � 3x wkładka antypoślizgowa

reflektor LED
WL 2800 18.0

kombi młoto-wiertarka 
CHE 18.0-EC C

3 narzędzia do wyboru
Możesz wybrać więcej niż jedno takie samo urządzenie

kombi młoto-wiertarka 
CHE 2-26 18.0 EC C

INDEKS 491.314

wkrętarka do suchej zabudowy 
DW 45 18.0-EC C

INDEKS 491.276

wyrzynarka JS 18.0-EC C

INDEKS 485.403

wyrzynarka JSB 18.0-EC C

INDEKS 489.794

wentylator CF 18.0/230

INDEKS 503.002 INDEKS 504.637

kompresor
CI 11 18.0/12V

INDEKS 506.648

szlifierka kątowa 
LBE 125 18.0-EC C

INDEKS 499.285

INDEKS 491.284

zakrętarka udarowa
ID 1/4" 18.0-EC C

INDEKS 491.241

klucz udarowy
IW 3/4" 18.0-EC C

INDEKS 492.612

klucz udarowy
IW 1/2" 18.0-EC C

INDEKS 491.268

kurtka podgrzewana polar TF White 10.8/18.0 kurtka podgrzewana soft-shell TJ White 10.8/18.0

Ekonomiczna kombinacja
 � Wybierz 3 walizki L-BOXXes z rozmiarów 

TK-L136 (507.822) 
TK-L 238 (507.830) 
TK-L 374 (507.849)  
a otrzymasz pasujące do nich wkładki antypoślizgowe

Przykładowa kombinacja TK-L 136, 
TK-L 238 i  TK-L 374

INDEKS MEN

S  511.919

M  511.927

L  511.935

XL  511.943

XXL  511.951

3XL  511.978

INDEKS MĘSKIE

S  512.176

M  512.168

L  512.141

XL  512.184

XXL  512.125

3XL  512.117

INDEKS WOMEN

XS  512.044

S  512.036

M  512.028

L  512.001

XL  511.994

XXL  511.986

INDEKS DAMSKIE

XS  512.052

S  512.060

M  512.079

L  512.192

XL  512.095

XXL  512.109

NOWOŚĆ

idealne  
uzupełnienie  
FLEXPACKa

promocja obowiązuje przy zakupie  

3 walizek L-BOXX!

Przy zamawianiu należy podać numery indeksów wybranych 
produktów oraz “FLEX PACK”.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

cena netto

449 PLN
incl. VAT € 117.81

3 599 PLN

9Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

PROMOCJE



INDEKS 506.648

 � 1x CI 11 18.0 / 12V
 � 1x adapter pod zapalnicznę samochodową
 � 3x adaptery podłączeniowe
 � 1x wąż

INDEKS 484.857

 � 1x RD 10.8/18.0/230
 � 1x przewód 230 V 50/60 Hz
 � 1x przewód AUX

INDEKS 504.637

 � 1x WL 2800 18.0
 � 1x uchwyt do paska
 � 1x 12 V adapter pod zapalniczkę  

samochodową

INDEKS 481.491

 � 1x VC 6 L MC 18.0
 � 1x wąż ssący 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
 � 1x płaski filtr fałdowany, Class L 
 � 1x materiałowy worek filtrujący,  

klasa L 
 � 1x rura ręczna, wąska dysza do spoin, 

szczotka okrągła, dysza do tapicerki
 � 1x pasek na ramię

 � Odbiera DAB+ i FM
 � Moc głośnika 2 x 10 watów
 � Podbicie basów zapewniające najwyższą 

jakość dźwięku
 � Podświetlany wyświetlacz LCD
 � Kolorowe podświetlane paski LED
 � Zegar cyfrowy

 � Wydajny bezprzewodowy reflektor LED 
o 2 poziomach jasności, 2800 lumenów 
o zasięgu 630 m i 1000 lumenów oraz 
dodatkowa czerwona dioda LED redukująca 
efekt rozproszenia i olśnienia

 � Głowicę lampy LED można obracać  
o 180° stopni. Pozwala to na optymalne 
oświetlenie niemal każdego narożnika  
i każdego kąta

 � Może być zasilana napięciem 12 V (za 
pomocą adaptera do zapalniczki, gniazda 
samochodowego)

 � Wskaźnik pojemności akumulatora LED
 � Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 

FLEX 18,0 V. 
 � Przyłącze gwintowane ¼” do statywów
 � Obrotowy i opuszczany zaczep do 

mocowania lampy i uchwytu do paska.
 � Ergonomiczne powierzchnie SoftGrip

Bezprzewodowa lampa ręczna 
WL 2800 18.0

Radio budowlane 
RD 10.8/18.0/230

Kompresor CI 11 18.0 / 12V  
 � Możliwość podłączenia pod gniazdo 12 V (gniazdo 
 � zapalniczki samochodowej)
 � Maksymalne ciśnienie 11 bar
 � Przepływ powietrza 13 l/min.
 � Wysokie ciśnienie i wydajność
 � Najniższa waga w swojej klasie - tylko 1.9 kg

Odkurzacz kompaktowy 
VC 6 L MC 18.0
 � Najlżejszy w swojej klasie, kompaktowy i poręczny
 � Wysoka wydajność dzięki wysokiemu podciśnieniu
 � Kompaktowy wąź ssący - można przedłużyć od 0.5 do 2.5 m

NOWOŚĆ

cena netto

449 PLN
incl. VAT € 117.81

cena netto

449 PLN
incl. VAT € 117.81

cena neto

629 PLN
incl. VAT € 177.31

cena netto

659 PLN
incl. VAT € 189.21

10 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

MUSISZ MIEĆ



Miękkie na zewnątrz, jeszcze 
miększe w środku - ocieplane 
kurtki FLEX z polarową  
wkładką są wygodne  
w noszeniu i chronią przed 
wiatrem i deszczem.  
Z 4 poziomami ogrzewania
aby dopasować się do  
Twojej indywidualnej 
temperatury dobrego 
samopoczucia.
Z certyfikatem OEKO 
-TEX® STANDARD 100.

 � 1x podgrzewana kurtka 
AKU TJ 10.8/18.0

 � 1x PS 10.8/18.0
 � 1x podgrzewana kurtka AKU, polar  

TF White 10.8/18.0
 � 1x adapter akumulatora PS 10.8/18.0

 � podgrzewana kurtka AKU, soft-shell  
TJ White 10.8/18.0

 � 1x adapter akumulatora PS 10.8/18.0

podgrzewana kurtka AKU,  
polar TF White 10.8/18.0

podgrzewana 
kurtka AKU 
TJ 10.8/18.0

podgrzewana kurtka AKU,  
soft-shell TJ White 10.8/18.0

 � Idealny wygląd dla 
malarzy i tynkarzy

 � Idealny wygląd dla 
malarzy i tynkarzy

Radio budowlane 
RD 10.8/18.0/230 Odpowiednie na każdą pogodę

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

529 PLN
incl. VAT € 141.61

649 PLN
incl. VAT € 172.55

619 PLN
incl. VAT € 163.03

INDEKS MĘSKIE

S  512.176

M  512.168

L  512.141

XL  512.184

XXL  512.125

3XL  512.117

INDEKS MĘSKIE

S  511.919

M  511.927

L  511.935

XL  511.943

XXL  511.951

3XL  511.978

INDEKS DAMSKIE

XS  512.052

S  512.060

M  512.079

L  512.192

XL  512.095

XXL  512.109

INDEKS DAMSKIE

XS  512.044

S  512.036

M  512.028

L  512.001

XL  511.994

XXL  511.986

INDEKS UNISEX

M  417.998

L  423.165

XL  423.173

XXL  423.181

11Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

MUSISZ MIEĆ



INDEKS 513.288

 � 1x DD 4G 18.0-EC 
 � 1x rękojeść 
 � 1x mocowania do paska
 � 1x uchwyt bitów 
 � 1x pojemnik na bity 
 � 2x akumulator AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0 
 � 1x L-BOXX® 136

INDEKS 501.484

 � 1x 2-biegowa wkrętarka udarowa PD 2G 10.8-EC 
 � 1x głowica szybkozaciskowa
 � 1x uchwyt bitów, 1x uchwyt do paska,  

1x pojemnik na bity
 � 1x ładowarka CA 10.8
 � 1x L-BOXX® 136

Najbardziej wydajne w swojej klasie
Wydajność w innym wymiarze. This is Proformance.

INFORMACJE TECHNICZNE DD 4G 18.0-EC
Napięcie akumulatora 18.0 V
Prędkość obr. biegu jał. 460 / 910 / 2100 / 4200 min
Moment obrtowy miękki/twardy 64 / 135 Nm
Zakres momentu obrotowego 11+1
Max. średnica wiercenia  drewno/metal 76 / 13 mm
Długość x szerokość x wysokość 215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora 1.5 kg

4-biegowa wiertarko-wkrętarka  
DD 4G 18.0-EC/5.0 kit
 � Cztery prędkości do różnych zastosowań
 � Najwyższa prędkość i najwyższy moment obrotowy w swojej klasie
 � Z wysuwanym uchytem bocznym, który bezpiecznie zaabsorbuje 

drgania nawet przy powstałym maksymalnym momencie obrotowym

4-biegowa przekładnia - do 4200 obrotów/min  
dla maksymalnej wydajności wiercenia i wkręcania

wysuwany uchyt 
boczny

Obrót lewo/prawo

Przełącznik przyspieszenia

Ekstremalnie ergonomiczna rękojeść  
SoftGrip

lampa LED

Zdejmowalne mocowania do paska,  
możliwość zamontowania po obu stronach

Elektroniczny szybko działający hamulec

2-biegowa wkrętarka udarowa PD 2G 10.8-EC 
 � Przycisk prędkości z funkcją blokady
 � Elektroniczny szybki hamulec
 � Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z funkcją Auto-Lock
 � Zawiera mocowania do paska i pojemnik na bity
 � Obrót w prawo/ w lewo z bezpiecznikiem

INFORMACJE TECHNICZNE PD 2G 10.8-EC
Napięcie akumulatora 10.8 V
Prędkość obr. biegu jał. 450 / 1700 min
Liczba uderzeń udaru/bez obciążenia 5850 / 22100 min
Moment obrotowy miękki/twardy 32 / 58 Nm
Zakres momentu obrotowego 24+1
Max. średnica wiercenia  drewno/metal 25 / 13 mm
Długość x szerokość x wysokość 200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora 1.14 kg

Głowica kątowa (BRAK w zestawie!  
Dostępna jako akcesorium [Indeks 442.372])

Głowica szybkozaciskowa

Uchwyt bitów 

135 Nm

58 Nm

PLUS
1x akumulator 5.0 Ah  
AP 18.0/5.0

w ZESTAWIE 
2x akumulator  
2.5 Ah AP 10.8/2.5

cena netto

2 199 PLN
incl. VAT € 593.81

cena netto

899 PLN
incl. VAT € 236.81

* Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów12

PROMOCJE



INDEKS 450.561

 � 1x 2-biegowa wkrętarka DD 2G 10.8-LD
 � 2x akumulator Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
 � 1x ładowarka CA 10.8
 � 1x torba transportowa

INDEKS 513.555

 � 1x RFE 40 18.0-EC
 � 1x kpl odwracalnych ostrzy HSS (4 sztuki)
 � 1x śrubokret torx
 � 1x imbus, WAF 30/17
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238 

 � 1x DD 4G 18.0_EC
 � 1x rękojeść
 � 1x uchwyt do paska
 � 1x uchwyt bitów
 � 1x pojemnik na bity
 � 1x walizka L-BOXX® 136

4-biegowa wiertarko-wkrętarka DD 4G 18.0-EC
+  strug RFE 40 18.0-EC 5.0/kit

2-biegowa wkrętarka DD 2G 10.8-LD

 � Mała, poręczna do lekkich prac związanych z wkręcaniem 
i wierceniem w torbie materiałowej

 � Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, 
wydłuża jego żywotność i zwiększa wydajność

 � Wskaźnik naładowania baterii LED

34 Nm
 � poręczna
 � smukła budowa
 � bardzo lekka

NOWOŚĆ

w ZESTAWIE 
2x batteries 5.0 Ah  
AP 18.0/5.0

cena netto

4 099 PLN
incl. VAT € 1165.01

cena netto

489 PLN
incl. VAT € 129.71

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 13

PROMOCJE



INDEKS 513.296

 � 1x JS 18.0-EC
 � 1x prowadnica
 � 1x imbus, WAF 4
 � 1x zamknięta osłona przeciwodpryskowa
 � 1x osłona
 � 1x adapter odpylania
 � 1x zestaw brzeszczotów
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x walizka L-BOXX® 136

INDEKS 513.318

 � 1x IW 3/4“ 18.0-EC
 � 2x akumulator 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 136 

 

 � 1x CI 11 18.0 / 12V
 � 1x adapter pod zapalniczkę samochodową
 � 3x adapter podłączeniowy
 � 1x wąż

Wyrzynarka JS 18.0-EC/5.0 kit
 � Najszybsza prędkość cięcia
 � Maksymalna dokładność cięcia
 � Najniższe wibracje
 � Nowe, innowacyjne brzeszczoty

LED

4-poziomowa regulacja    
skoku

Beznarzędziowa 
wymiana 
brzeszczotu
z funkcją  
“Open-Close” 

Osłona przeciwodpryskowa zapewniająca precyzyjne 
cięcie piłą kątową bez ubytków

Plastikowa osłona 
prowadnicy do ochrony 
delikatnych powierzchni

0 - 45° lewo/prawo regulacja 
kąta

Zmienna pręd-
kość cięcia
z funkcją 
miękkiego startu 
“A”

Ergonomiczy 
design z powłoką 
Softgrip

Klucz udarowy IW 3/4“ 18.0-EC/5.0 kit
 � Bezszczotkowy silnik
 � Max. moment obrotowy 1060 Nm
 � Elektroniczny szybki hamulec
 � Bezstopniowa regulacja prędkości
 � Potężny mechanizm udarowy zapewniający maksymalną wydajność
 � Przycisk regulacji prędkości z blokadą
 � Solidna obudowa przekładni z odlewanego ciśnieniowo  

aluminium
 � Uchwyt 3/4” do nasadek udarowych
 � Element tłumiącu chroni przed drganiami

+ Kompresor CI 11 18.0 / 12V 
 � Możliwość podłączenia pod gniazdo 12 V  

(gniazdo zapalniczki samochodowej)
 � Maksymalne ciśnienie 11 bar
 � Przepływ powietrza 13 l/min.
 � Wysokie ciśnienie i wydajność
 � Najniższa waga w swojej klasie - tylko 1.9 kg

w ZESTAWIE 50 BRZESZCZOTÓW
 � 10 do metalu
 � 10 do konturowania w drewnie
 � 15 do drewna
 � 15 uniwersalnych

cena netto

2 469 PLN
incl. VAT € 653.31

cena netto

2 249 PLN
incl. VAT € 593.81

* Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów14

PROMOCJE



INDEKS 513.326

 � 1x piła tarczowa CS 62 18.0-EC 
 � 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 2x tarcza Z 24-WZ
 � 1x worek na pył
 � 1x adapter odsysania
 � 1x prowadnica GRS 160
 � 1x walizka L-BOXX® 374
 � 1x adapter prowadnicy GR-A CS 62

INDEKS 513.334

 � 1x wkrętarka PD 2G 18.0-EC 
 � 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x rękojeść
 � 1x uchwyt do paska
 � 1x uchwyt bitów
 � 1x pojemnik na bity
 � 1x walizka L-BOXX® 136
 � 1x zestaw bitów DB T-Box kit 1 
 � 1x głowica kątowa WV 18.0-EC

2-biegowa wkrętarka udarowa PD 2G 18.0-EC/5.0 kit
 � Uchwyt bitów i 13 mm szybkozaciskowy uchwyt wiertarski zapewniają bardzo dużą elastyczność zastosowania
 � Technologia EC zapewnia długą żywotność bez wymiany szczotek węglowych
 � Moment obrotowy 90 Nm - PD 2G 18.0-EC jest jedną z najmocniejszych wkrętarek w swojej klasie

Piła tarczowa do drewna  
CS 62 18.0-EC/5.0 kit
 � Mocne zasilanie
 � Kompaktowa konstrukcja, smukła konstrukcja 

umożliwia cięcie na głębokość max. 62 mm
 � Zebezpieczone przed pyłem silnik EC |gwaran-

tuje o 30% większą siłę ciągu
 � Adapter prowadnicy pasuje do 

najpopularniejszych systemów takich 
producentów jak: Mafell, Bosch and Festool

2x

Bitbox kit DB T-Box kit-1 
zawierający 18 wysokowydajnych bitów

w ZESTAWIE 

 � 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 uchwyt bitów

głowica kątowa WV 18.0-EC 

Do użytku tam, gdzie dostęp jest utrudniony. 
Z magnetycznym wrzecionem wiertarskim. Tylko do bez-
przewodowej wiertarko-wkrętarki z wymiennym uchwytem 
wiertarskim

cena netto

2 069 PLN
incl. VAT € 546.21

cena netto

2 469 PLN
incl. VAT € 653.31

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 15

PROMOCJE



INDEKS 513.342

 � 1x szlifierka kątowa LBE 125 18.0-EC 
 - 1x osłona tarczy 125 Ø grinding
 - 1x rękojeść
 - 1x klucz czołowy
 - 1x kołnierz mocujący
 - 1x nakrętka mocująca
 - 1x walizka L-BOXX® 136 

 � 1x kombi młoto-wiertarka  
CHE 2-26 18.0-EC
 - 1x głowica BF SDS-plus CHE2
 - 1x rękojeść
 - 1x ogranicznik głębokości
 - 1x walizka L-BOXX® 238 

 � 1x piła tarczowa do drewna CS 62 18.0-EC
 - 1x tarcza Z 24-WZ
 - 1x worek na pył
 - 1x adapter odpylania
 - 1x walizka L-BOXX® 374

 � 1x 2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
PD 2G 18.0-EC
 - 1x rękojeść
 - 1x uchwyt do paska
 - 1x uchwyt bitów
 - 1x pojemnik na bity
 - 1x walizka L-BOXX® 136 

 � 2x P-kit 55 R
 - 2x CA 10.8/18.0
 - 4x AP 18.0/5.0 

 � 1x piła szablasta 
RSP DW 18.0-EC
 - 1x walizka L-BOXX® 238

 � 1x zakrętarka udarowa ID 1/4" 18.0-EC 
 - 1x uchwyt do paska
 - 1x pojemnik na bity
 - 1x walizka L-BOXX® 136 

 � 1x odkurzacz kompaktowy 
VC 6 L MC 18.0
 - 1x wąż 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
 - 1x płaski filtr fałdowany, klasa L
 - 1x worek filtrujący, klasa L
 - 1x rura ręczna
 - 1x dysza szczelinowa
 - 1x szczotka okrągła
 - 1x dysza do tapicerki
 - 1x pasek transportowy 

 � 1x wózek RW L-Boxx 

 � 1x budowlany reflektor LED 
CL 2000/18.0

Zestaw Proformance
 � LBE 125 18.0-EC 

Szlifierka kątowa z regulacja prędkośći 
i hamulcem
 - elektroniczny hamulec
 - Anti-kickback
 - Prędkość obr. biegu jał.: 

3500/4500/6500/9000 min 

 � CHE 2-26 18.0-EC 
Kombi młoto-wiertarka
 - potężny silnik o mocy 2,6 J
 - Szybkozaciskowa głowica SDS
 - Głowica wiertarka 13 mm 

 � CL 2000 18.0 
budowlany reflektor LED 
 - 2 poziomy świecenia
 - 360° lamp
 - mocowanie 5/8” do statywu 

 � PD 2G 18.0-EC 
2-biegowa wiertarko-wkrętarka
 - Max. moment obrotowy 56 Nm miękki / 90 

Nm twardy
 - Szybkozaciskowa metalowa głowica 

 � CS 62 18.0-EC 
Piła tarczowa do drewna
 - Zakres pochylenia 0° to 50°
 - Głębokosć cięcia 0-62 mm
 - Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm 

 � RW L-BOXX® 
Wózek na walizki L-BOXX® 
 - Nośność do 100 kg 

 � VC 6 L MC 18.0 Class L 
Odkurzacz kompaktowy, 6 l
 - Manulane czyszczenie filtra

 � ID 1/4“ 18.0-EC 
Zakrętarka udarowa
 - wybór prędkośći:  

3 różne zakresy prędkości
 - Kontrola udaru dla optymalnej pracy 

 � RSP DW 18.0-EC 
Piła szablasta ze skokiem wahadłowym
 - do 40% mniejsze wubracje
 - możliwość wyboru skoku piły
 - beznarzędziowa wymiana 

brzeszczotów 

 � P-kit 55 R kit 
 - szybka ładowarka 10.8/18.0 volt 
 - 2x akumulator 5.0 Ah 18,0 V

cena netto

8 549 PLN
incl. VAT € 2259.81

* Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów16

PROMOCJE



INDEKS 505.943

 � 1x DW 45 18.0-EC
 � 1x uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3
 � 1x ogranicznik głębokości
 � 1x pojemnik na bity
 � 1x uchwyt do paska

 � 1x ładowarka 18.0 volt
 � 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah

INDEKS 513.350

 � 1x DW 45 18.0-EC
 � 1x magazynek M-DW 55
 � 1x uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3
 � 1x bit DB PH2 150 E6.3 
 � 1x ogranicznik głębokości 
 � 1x pojemnik na bity
 � 1x uchwyt do paska
 � 2x akumulator Li-Ion  

AP 18.0/2.5 Ah
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 136

Wkrętarka do suchej 
zabudowy DW 45 18.0-EC

 � silnik bezszczotkowy
 - 10 x dłuższa żywotność
 - 30% większa wydajność
 - 65% dłuższy czas pracy 

na jednym ładowaniu 
akumulatora

 � Ergonomiczna konstrukcja: waga, 
kompaktowa budowa, głośność 
pracy

 � 1800 wrkętów na akumulatorze 
2.5Ah (wkręty 3.5mm x 35mm)

 � Pełna elastyczność: magazynek jest 
opcjonalny

 � Cyfrowa szybka ładowarka 
80% naładowania w niecałe 30 min

Magazynek M-DW 55 DW 45 18.0-EC
Przycisk do 
blokowania 
maksymalnej 
prędkości

Elektroniczny szybki 
hamulec

Zejmowalny i regulowany 
ogranicznik głębokości

Łatwa regulacja 
długości wkrętów

Erkonomiczna 
powierzchnia 
SoftGrip (TPE)

Proste 
oznaczenie 
kierunku 
wkręcania

Duże pokrętło 
regulujące głębokość 
wkręcania

Duży przycisk 
regulacji prędkości 
obrotowej z funkcja 
blokady

Ruch w prawo/lewoWyraźnie 
wskazanie 
głębokości 
wkrętu

Ergonomiczna 
oburęczna 
obsługa

Niezawodny 
mechanizm 
podajnika 
taśmy

Magazynek M DW 55 dostępny także jako akcesorium 
[indeks 463.698].

DW 45 18.0-EC C DW 45 18.0-EC M/2.5 kit

w ZESTAWIE
laser ALC 2/1-G/R
adapter AKU PS 10.8/18.0

cena netto

1 029 PLN
incl. VAT € 272.51

cena netto

2 699 PLN
incl. VAT € 712.81

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 17

PROMOCJE



INDEKS 512.869

 � 1x VCE CConnect

VCE CConnect
Do uniwersalnego zastosowania:
Cyfrowe gniazdko do sterowania wł./wył. wszystkimi 
odkurzaczami sieciowymi marki FLEX, oraz innych producentów. 
VCE CConnect współpracuje z nadajnikiem przymocowanym 
do węża ssącego lub elektronarzędzia. Wykrywa stan pracy (wł./
wył.) elektronarzędzia (niezależnie od producenta) za pomocą 
czujnika drgań i automatycznie włącza lub wyłącza odkurzacz 
drogą radiową. Opcjonalnie możemy również ręcznie sterować 
pracą odkurzacza poprzez naciśnięcie przycisku na nadajniku.

Jeszcze nigdy nie było możliwe zrobienie tak wielu rzeczy podczas 
bezwysiłkowej pracy na sufitach i ścianach: jeszcze większa elastyczność  
w wyborze zastosowań, jeszcze większa wydajność podczas szlifowania, jeszcze 
lepsza technologia od najdrobniejszych szczegółów po system jako całość.

bezprzewodowa Giraffe® GE MH 
18.0-EC

Giraffe. 
Idealny efekt:  
Wszystko jest w głowie.

Ergonomiczna rura prowadząca
Owalna rura prowadząca 
z ulepszonym uchwytem. 
Możliwość zastosowanie 
przedłużki w razie potrzeby.

Odporny na pył przełącznik
Osłona przeciwpyłowa zapobiega 
zabrudzeniu przełącznika i zapewnnia 
jego prawidłowe działanie.

Połączenie na Click węża ssącego
FLEX Clip system zapewnia bezpieczne 
odsysanie bez potrzeby stosowania 
dodatkowego adaptera. Po prostu 
podłącz wąż do okurzacza FLEX 
i rozpocznij pracę. Elastyczna linka napędowa

Sprawdzona technologia 
FLEX  zapewnia niezawodne 
przeniesienie mocy z silnika do 
głowicy szlifierskiej.

Pełnozakresowa elektronika
Regulacja prędkości 1150-1800 min zapewnia 
stałą prędkość podczas szlifowania. Pod 
obciążeniem stała prędkość jest utrzymywana 
przez pełnozakresową elektronikę 
z zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Odpylanie zabezpieczone obrzeżem 
szczotkowym
Obrzeże szczotkowe jest sprężyście 
zamocowane, zapobiega to 
pozostawianiu śladów po szlifowaniu  
i zapewnia optymalne usuwanie pyłów. 

Zawieszenie kardanowe
Głowica szlifierska zamontowana 
na nowo opracowanym 
przegubie kardanowym zapewnia 
dużą elastyczność i idealne 
dopasowanie do powierzchni 
podczas szlifowania.

NEW

cena netto

449 PLN
incl. VAT € 117.81

18 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

RENOWACJA · ŻYRAFY



INDEKS 513.369

 � 1x bezprzewodowa Giraffe® GE MH 18.0-EC 
 � 1x rotacyjna głowica z 1 krawędzią ściętą MH-R
 � 1x pierścień szybkiego montażu SH-FC 3
 � 1x torba transportowa
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0 
 � 1x Mini-Giraffe® GCE 6-EC w kartonie
 � 1x opakowanie (25 sztuk) żółtych papierów perforowanych 

K100

INDEKS 513.377

 � 1x Giraffe® GE 7
 � 1x rotacyjna głowica z 1 krawędzią ściętą MH-R
 � 1x pierścień szybkiego montażu SH-FC 3
 � 1x torba transportowa
 � 1x 4 m wąż antystatyczny
 � 1x Mini-Giraffe® GCE 6-EC w kartonie
 � 1x opakowanie (25 sztuk) żółtych papierów perforowanych 

K100

Innowacyjny system wymiennych głowic umożliwia realizację 
każdego zadania i spełnienie wszelkich wymagań z dużą 
elastycznością i wydajnością. Gwarancja nieprzerwanej pracy bez 

System wymiennych głowic.  
Takie to proste.

uszkadzania powierzchni na styku ściany i sufitu. Daje czyste  
i precyzyjne rezultaty oraz pozwala zaoszczędzić niesamowitą ilość 
czasu.

Mimośrodowa głowica szlifująca
Łatwy sposób na uzyskanie 
doskonałych powierzchni w jakości 
Q3 i Q4. Powłoki i warstwy można 
skutecznie szlifować, a użytkownik ma 
pełną kontrolę.

42 Rotacyjna głowica szlifująca
Do standardowego szlifowania ścian  
z dużą wydajnością szlifowania.

1 Rotacyjna głowica szlifująca  
z 1 krawędzią ściętą
Potrafi szlifować przejścia 
powierzchniowe między ścianą 
a sufitem bez konieczności 
przerywania pracy. Pozwala to 
uniknąć pracochłonnej pracy 
ręcznej.

3 Trójkatna głowica szlifująca
Specjalista od narożników i krawędzi 
umożliwia szlifowanie przejść między 
ścianami i sufitami.

Giraffe® GE 7 Bezprzewodowa Giraffe® GE MH 18.0-EC Mini-Giraffe® GCE 6-EC

Bezprzewodowa Giraffe® GE  
MH 18.0-EC + rotacyjna głowica  
z 1 krawędzią ściętą MH-R  
+ Mini-Giraffe® GCE 6-EC

Giraffe® GE 7 + rotacyjna głowica 
z 1 krawędzią ściętą MH-R  
+ Mini-Giraffe® GCE 6-EC

1

2

3

4

2x 5.0 Ah

25 x 25 x 

Interchangeable 
head system

A

B C

Interchangeable 
head system

A

B C

cena netto

4 949 PLN
incl. VAT € 1307.81

cena netto

5 079 PLN
incl. VAT € 1343.51

19Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.
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 �  1x Giraffe® GE 7
 � 2x głowica szlifująca do WYBORU: 

MH-O - okrągła rotacyjna 
MH-R - okrągła rotacyjna z 1 krawędzią ściętą 
MH-T - trójkątna 
MH-X - okrągła mimośrodowa

 � 1x pierścień szybkiego montażu SH-FC 32
 � 1x antystatyczny wąż odpylający
 � 1x torba transportowa 

 
 
 
 
 
 
MOŻLIWOŚĆ zakupu GE 7 (z dwoma głowicami) 
z odkurzaczem S44 LAC z zestawem czyszczącym 

Giraffe® GE 7 + 2 głowice
do wyboru 

cena netto

6 579 PLN
incl. VAT € 1748.11

cena netto

4 599 PLN
incl. VAT € 1748.11

INDEKS 513.458

 � 1x Mini-Giraffe® GCE 6-EC
 � 1x rotacyjna głowica z 1 krawędzią ściętą MH-R
 � 1x opakowanie (25 sztuk) żółtych papierów perforowanych 

K100
 � 1x walizka L-BOXX® 374

INDEKS 474.835

 � 1x Giraffe® GE 5 w kartonie
 � 1x adapter SAD-C D36/27 AS/NL

Mini-Giraffe® GCE 6-EC Kit MH-RGiraffe® GE 5 ECO

Giraffe® GE 7 - 2 głowice 
(MH-R + dowolna) 
+ Mini-Giraffe® GCE 6-EC 
+ odkurzacz S44 LAC

INDEKS 513.377 + 444.146 + GŁOWICA GE7

 � 1x Giraffe® GE 7
 � 1x rotacyjna głowica z 1 krawędzią ściętą MH-R
 � 1x pierścień szybkiego montażu SH-FC 3
 � 1x torba transportowa
 � 1x 4 m wąż antystatyczny
 � 1x Mini-Giraffe® GCE 6-EC w kartonie
 � 1x opakowanie (25 sztuk) żółtych papierów perforowanych 

K100
 � 1x odkurzacz S44 LAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ druga DOWOLNA głowica do GE 7, do wyboru:

 � MH-O - okrągła rotacyjna
 � MH-T - trójkątna
 � MH-X - okrągła mimiśrodowa 

25 x 

cena netto

7 999 PLN
incl. VAT € 1748.11

25 x 

Interchangeable 
head system

A

B C

Interchangeable 
head system

A

B C

cena netto

2 649 PLN
incl. VAT € 700.91

cena netto

2 249 PLN
incl. VAT € 593.81

20 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów
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INDEKS 517.025

 � 1x Giraffe® GE 5  
 � 1x torba transportowa
 � 1x wąż antystatyczny 

 
 

 � 1x odkurzacz S 44 LAC z zestawem czyszczącym

w ZESTAWIE
szlifierki MS 713 + XS 713

Giraffe® GE 5 
+ odkurzacz S 44 LAC

cena netto

5 489 PLN
incl. VAT € 1748.11

INDEKS 517.022

 � 1x Giraffe® GE 5 R  
 � 1x torba transportowa
 � 1x wąż antystatyczny 

 
 

 � 1x odkurzacz S 44 LAC z zestawem czyszczącym

w ZESTAWIE
szlifierki MS 713 + XS 713

Giraffe® GE 5 R 
+ odkurzacz S 44 LAC

cena netto

5 759 PLN
incl. VAT € 1748.11

INDEKS 517.024

 � 1x Giraffe® GE 5 w kartonie  
 � 1x adapter SAD-C D36/27 AS/NL 

 � 1x odkurzacz S 44 LAC
 � 1x zestaw czyszczący

Giraffe® GE 5  
+ odkurzacz S 44 LAC

cena netto

4 259 PLN
incl. VAT € 593.81

Giraffe® GE 7 + rotacyjna głowica  
z 1 krawędzią ściętą MH-R  
+ Mini-Giraffe® GCE 6-EC 
+ odkurzacz S44 LAC

INDEKS 521.801

 � 1x Giraffe® GE 7
 � 1x rotacyjna głowica z 1 krawędzią ściętą MH-R
 � 1x pierścień szybkiego montażu SH-FC 3
 � 1x torba transportowa
 � 1x 4 m wąż antystatyczny
 � 1x Mini-Giraffe® GCE 6-EC w kartonie
 � 1x opakowanie (25 sztuk) żółtych papierów perforowanych 

K100
 � 1x odkurzacz S44 LAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 x 

cena netto

7 059 PLN
incl. VAT € 1748.11

Interchangeable 
head system

A

B C

21Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.
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INDEKS 513.466

 � 1x VC 21 L MC z akcesoriami
 � 1x adapter pyłu wiertarskiego
 � 1x zestaw czyszczący

INDEKS 481.513

 � 1x VC 6 L MC
 � 1x wąż ssący 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
 � 1x filtr płaski, klasa L
 � 1x materiałowy worek filtrujący,  

klasa L
 � 1x rura ręczna
 � 1x dysza do spoin
 � 1x szczotka okrągła
 � 1x dysza do tapicerki
 � 1x pasek na ramię
 � 1x wózek

Komfort, kontrola i tak wiele dobrych rozwiązań przemyślanych 
w najdrobniejszych szczegółach - to tylko FLEX potrafi: Dzięki 
maksymalnej wydajności w walce z kurzem, brudem i szkodliwymi 

substancjami nowa generacja VCE przekonuje swoją technologiczną 
przewagą, znacznie zmniejszonym hałasem pracy i solidną, 
kompaktową konstrukcją dla większej stabilność i łatwości obsługi. 
Niezawodne działanie, prostota obsługi.

Bezpiecznie i czysto

Elektronika cyfrowa zapewnia 
optymalne zarządzanie
wydajnością

 - Automatyczne oczyszczanie 
filtra

 - Świecące diody są wizualnym 
sygnałem ostrzegawczym, 
gdy natężenie przepływu 
obniży się poniżej ustalonej 
wartości (≤ 20 m / s). Tylko 
odkurzacze klas M i H..

Wyposażenie 
antystatyczne dla 
maksymalnego 
bezpieczeństwa

Nisko położony środek 
ciężkości redukuje 
ryzyko przewrócenia

Możliwość przypięca 
L-BOXX®ów 
i systenerów do 
obudowy 

Zamocowanie węża ssącego oraz 
przewodu podczas transportu

Uchwyty montażowe na 
akcesoria systemowe, taśmy 
zaciskowe lub na przykład 
mocowanie Żyrafy

Kompaktowo i praktycznie 
z walizką L-BOXX®

Zintegrowany uchwyt 
dla łatwego opróźniania 
pojemnika

Zabezpieczenie 
pojemnika - 
standardowe 
wyposażenie dla 
odkurzaczy klas M i H

Kontrola poziomu 
wody 
z aytomatycznym 
wyłączeniem

Gniazdo narzędziowe do 
podłączenia narzędzia nawet 

bez odsysania

Metalowe kółka 
z hamulcem

Rura INOX, kolanko, zestaw dysz

Podwójne ścianki zbiornika
zmniejszają hałas podczas 
pracy i zapewniają
stabilność

Praktyczny uchwyt na
przewód zasilający z tyłu
odkurzacza

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem 
filtra VC 21 L MC

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem 
filtra VC 6 L MC

Więcej akcesoriów znajdziesz na stronie 41.
Na stronie 18 znajdziesz pasujące gniazdo cyfrowe urządzeń 
bezprzewodowych do uruchomienia odkurzacza!

cena netto

829 PLN
incl. VAT € 220.15

cena netto

489 PLN
incl. VAT € 129.71

22 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

CZYSTA ROBOTA



INDEKS 471.186

 � 1x VCE 33 L AC
 � 1x antystatyczny wąż ssący  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1x uchwyt na L-BOXX®
 � 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
 � 1x materiałowy worek filtrujący klasa L/M
 � 1x PP worek na odpady
 � 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
 � 1x uchwyt węża
 � 1x zestaw czyszczący
 � 6x materiałowy worek filtrujący FS-F VCE L/M
 � 1x walizka L-BOXX® TK-L 102

INDEKS 471.194

 � 1x VCE 33 M AC
 � 1x antystatyczny wąż ssący  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1x uchwyt na L-BOXX®
 � 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
 � 1x materiałowy worek filtrujący klasa L/M
 � 1x PP worek na odpady
 � 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
 � 1x uchwyt węża
 � 1x zestaw czyszczący
 � 6x materiałowy worek filtrujący FS-F VCE L/M
 � 1x walizka L-BOXX® TK-L 102

INDEKS 471.208

 � 1x VCE 44 L AC
 � 1x antystatyczny wąż ssący  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1x uchwyt na L-BOXX®
 � 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
 � 1x materiałowy worek filtrujący klasa L/M
 � 1x PP worek na odpady
 � 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
 � 1x uchwyt węża
 � 1x zestaw czyszczący
 � 6x materiałowy worek filtrujący FS-F VCE L/M
 � 1x walizka L-BOXX® TK-L 102

INDEKS 471.216

 � 1x VCE 44 M AC
 � 1x antystatyczny wąż ssący  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1x uchwyt na L-BOXX®
 � 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
 � 1x materiałowy worek filtrujący klasa L/M
 � 1x PP worek na odpady
 � 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
 � 1x uchwyt węża
 � 1x zestaw czyszczący
 � 6x materiałowy worek filtrujący FS-F VCE L/M
 � 1x walizka L-BOXX® TK-L 102

Odkurzacze przemysłowe z manualnym albo automatycznym czyszczeniem filtra

VCE 33 M AC-Set VCE 44 M AC-Set 

 � Turbina o wysokiej wydajności zapewnia zarówno wysoką wydajność 
ssania, jak i podciśnienie. Rezultatem jest doskonały wynik pracy

 � Stała wysoka moc ssania dzięki ciągłemu automatycznemu 
czyszczeniu filtra

 � Płaski filtr fałdowany z powłoką teflonową / nanopowłoką pozwala na 
optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika

 � Ze stałym gniazdem i elektronicznym automatycznym wyłącznikiem
 � Czujnik przepływu powietrza monitoruje natężenie przepływu  

i emituje sygnał wizualny i dźwiękowy w przyoadku spadku poniżej 
ustawowej wartości minimalnej ≤ 20m/s

 � Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego 
minimalizuje możliwe podciśnienia podczas szlifowania

 � Przełącznik wyboru średnicy ssania do ustawiania optymalnego 
natężenia przepływu

 � Do odkurzania na mokro z elektroniczną kontrolą poziomu cieczyl
 � Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia przy starcie a funkcja 

otrzepywania filtra (co 15 sekund) usuwa pozostały w wężu pył
 � Solidny pojemnik o podwójnych ściankach ze zintegrowanym 

uchwytem do łatwego opróżniania

 � Wykończenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża
 � Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kółeczka skrętne
 � Oddzielny kanał chłodzenia silnika z filtrem zgrubnym. Chroni turbinę 

przed wnikaniem powietrza z otoczenia, a tym samym przedłuża 
żywotność. (Filtr boczny PES dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

 � Prosta wymiana filtra bez konieczności zdejmowania górnej pokrywy
 � Z uchwytem na wąż i ekspanderem do łatwego i szybkiego 

mocowania przewodu zasilającego
 � Z 4 uchwytami montażowymi (2 z każdej strony) do mocowania 

pasków i uchytu na żyrafę
 � Uchwyty na walizki L-BOXX i systenery na górze odkurzacza
 � Odkurzacze przemysłowe klasy L, odpowiednie dla pyłów dla których 

OEL >1 mg/m³
 � Odkurzacze przemysłowe klasy M,odpowiednie dla pyłów dla których 

OEL ≥ 0.1 mg/m³. Szczególnie do pyłów mineralnych i drzewnych 
(także buk i dąb).

VCE 33 L AC-Set VCE 44 L AC-Set 

6 x 6 x

6 x 6 xcena netto

2 519 PLN
incl. VAT € 665.21

cena netto

3 239 PLN
incl. VAT € 855.61

cena netto

2 739 PLN
incl. VAT € 724.71

cena netto

3 369 PLN
incl. VAT € 891.31

Bezpiecznie i czysto

23Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów
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INDEKS 505.749

 � 1x VAC 800-EC
 � 1x filr HEPA H14
 � 1 x mata wspępnego filtrowania G3
 � 1 x filr zgrubny G4

INDEKS 501.328

 � 1x VAC 800-EC
 � 1x HEPA filter H14
 � 1 x HEPA filter H13
 � 10x pre-filter mats G3
 � 1 x coarse filter G4
 � 1x hose SH 125x5m C
 � 1x door airlock DL 2.3x1.3m PP

Bardzo efektywny
Znacząco zmniejsza zanieczyszczenie 
w pomieszczeniach do 100 m2 w krótkim czasie

Łatwy w obsłudze
Nie jest wymagany montaż. Ustaw, włącz - a powietrze będzie czyste. Filtr można 
wymienić bez użycia narzędzi

Niskie koszty użytkowania
Przy prawidłowym użytkowaniu filtr HEPA 14 jest dobry przez rok. Oczyszczacz 
powietrza VAC 800-EC jest specjalnie zaprojektowany do ciągłej pracy 
i zachwyca bardzo niskim zużyciem energii.

Tryb cichy
W specjalnym trybie nocnym poziom hałasu wynosi tylko 38 dB (A). Oznacza 
to, że hałas podczas pracy spada poniżej progu zaburzeń koncentracji, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do sal lekcyjnych itp.

Niska waga
Przy wadze 7.2 kg, VAC 800-EC jest najlżejszy w swojej klasie, dzięki czemu 
można go łatwo przenosić.

Solidna konstrukcja
Specjalnie zaprojektowany do ekstremalnych warunków na placach budowy. 
VAC 800-EC jest niezwykle wytrzymały i imponuje długą żywotnością.

Oddychaj bezpiecznie
z oczyszczaczem VAC 800-EC Air Protect 14

Mobilny oczyszczacz powietrza 
FLEX można uruchomić 
natychmiast i bez konieczności 
montażu czegokolwiek  
w miejscu pracy
 � Moc pobierana 170 Wat
 � Moc znamionowa 1.7 - 1.45 A
 � Prędkość obr. biegu jał. 0-3930 

/min
 � Przyłącze odpylające  

Ø 125 mm
 � Poziom hałasu 1 m,  

58 dB(A)
 � Max. strumień objętości  

544 m³/h
 � Powierzchnia filtra H13 > 7.26 

m²
 � Zabezpieczenie 10 VA
 � Wymiary (dł. x szer. x wys.)  

373 x 400 x 508 mm
 � Długość przewodu 3.5 m
 � Waga 7.2 kg

Akcesoria

Produkt Oznaczenie Ilość Indeks Cena 
netto

Wąż
SH 125 x 5 m C 1 477.672 219 PLN
SH 125x6m C 1 488.186 219 PLN
SH 205x7,5m C 1 500.399 499 PLN

Filtr

Pre-filter mats G3 VFE VAC G3 10 477.699 99 PLN
Coarse filter G4 FE VAC G4 1 477.702 95 PLN
Activated carbon filter G4FE VAC G4 AK 1 477.710 215 PLN
Fine dust filter F7 FE VAC F7 1 477.729 159 PLN
HEPA 13 filter FE VAC H13/HEPA 1 477.737 599 PLN
HEPA 14 filter FE VAC H14/HEPA 1 488.194 649 PLN

Wytłumiona turbina bezszczotkowa
(“Made in Germany”)
- Wysoka wydajność
- Długa żywotność
- Niskie koszty eksploatacji
- Niski poziom hałasu

Beznarzędziowa wymiana filtra
“Top-Change”
Łatwa obsługa dźwigni szybkiego zwalniania,
Zapobiega niepotrzebnemu kontaktowi ze
zużytymi wkładami filtra.

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

VAC 800-EC Air Protect 14

HEPA 14

HEPA 14

HEPA 13

cena netto

4 799 PLN
incl. VAT € 1306.62

cena netto

5 979 PLN
incl. VAT € 1581.51

* Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów24

OCZYSZCZACZ POWIETRZA



Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 25

BEZPIECZEŃSTWO PRACY



INDEKS 506.028

 � 1x RS 11-28 
 � 1x zestaw brzeszczotów
 � 1x walizka

INDEKS 506.036

 � 1x RS 13-32 
 � 1x zestaw brzeszczotów
 � 1x walizka

 � 5x kpl. brzeszczotów RS/BI-150 10 VE5
 � 5x kpl. brzeszczotów RS/BI-230 10 VE5

INDEKS 466.247

 � 1x przecinarka CS 60 WET
 � 1x klucz do wymiany tarczy
 � 1x ogranicznik
 � 1x L-BOXX® 238
 � 1x segmentowa tarcza  

diamentowa
 � 1x tarcza diamentowa 

Turbo-F-Jet D170x22.2

Przecinarka do cięcia na mokro  
kamienia CS 60 WET
 

 � Silnik z dużą rezerwą mocy przystosowany do cięcia kamienia, 
fazowania oraz prac związanych z glazurnictwem

 � Bezstopniowe nastawianie głębokości cięcia w zakresie 0-60 mm,  
z szyną prowadzącą do 54 mm. Przy cięciu ukośnym w zakresie 0-44 
mm, z szyną prowadzącą do 38 mm.

 � Bezstopniowe nastawianie kąta do cięć pod kątem 0-45°
 � Oznaczenie kątów cięcia na podstawie o wartościach 

0°/30°/45°zapewnia szybkie i precyzyjne ustawienie danej wartości
 � Osłona ochronna z prowadnicą z magnezytowego odlewu 

ciśnieniowego
 � Dodatkowa izolacja silnika uniemożliwia bezpośrednie zasysanie 

wody
 � Doprowadzenie wody w celu skutecznego chłodzenia tarczy 

diamentowej
 � Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2”
 � PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem

1100 watowa piła szablasta RS 11-28 
 

 � Ze stabilizacją liczby skoków, łagodnym rozruchem 
i regulacją prędkości obrtowej

 � Uniwersalne mocowanie brzeszczotu ułatwia jego wymianę
 � Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi z funkcją wyrzutu
 � Brzeszczot skretny o 180°
 � Zdejmowana, przestawna podpora piły z regulacja bez użycia 

narzędzi
 � Ergonomiczny, dopasowany, dumowany chwyt zapobiega 

wyślizgiwaniu się
 � Odporna na kurz i bryzgoszczelna obudowa

1300 watowa piła szablasta RS 13-32 
 

 � Stopa piły regulowana bez użycia narzędzia
 � Brzeszczot można wymienić bez użycia narzędzi dzięki dzięki 

funkcji wyrzutu
 � Równoważnie wibracji gwarantuje komfortową pracę i długą 

żywotność
 � Regulacja prędkości dostępna na lewo i prawo ręcznych  

użytkowników
 � Elektronika ze stabilizacją liczby skoków, regulacja prędkości 

obrotowej za pomocą pokrętła, ochrona przeciążeniowa

w ZESTAWIE
25x brzeszczot RS/BI-150 10 (5xVE5)
25x brzeszczot RS/BI-230 10 (5xVE5)

w ZESTAWIE
uniwersalna  
wiertarka udarowa 
CHE 2-28 SDS-plus

w ZESTAWIE
prowadnica GRS 160

cena netto

3 599 PLN
incl. VAT € 950.81

cena netto

1 079 PLN
incl. VAT € 284.41

cena netto

1 079 PLN
incl. VAT € 284.41

26 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

PIŁY



Pasujący adapter odpylający znajdziesz na stronie 41

Pasujący adapter odpylający znajdziesz na stronie 41

INDEKS 451.932

 � 1x DH 5 SDS-max
 � 1x rękojeść
 � 1x tubka smaru 
 � 1x walizka

INDEKS 452.327

 � 1x CHE 2-28 SDS-plus
 � 1x rękojeść
 � 1x ogranicznik głebokości 
 � 1x L-BOXX® 136

INDEKS 472.018

 � 1x CHE 4-32 R SDS-plus
 � 1x głowica  

BF CHE4
 � 1x głowica  

BF SDS-plus CHE4
 � 1x rękojeść
 � 1x ogranicznik głębokości
 � 1x walizka L-BOXX® 238

Młot wyburzeniowy DH 5 SDS-max
 
 

 � Tylny uchwyt z tłumieniem drgań
 � Rękojeść boczna regulowana w osi oraz promieniowo
 � Moc 1 050 Wat
 � Liczba uderzeń 3,500 min
 � 12 ustawień dłuta
 � Max pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 6.7 J
 � Waga 5.4 kg

Uniwersalna wiertarka udarowa 
CHE 2-28 SDS-plus
 
 

 � Lekki 800-watowy młot do wiercenia i kucia w formie pistoletu  
z funkcją biegu prawo/lewo

 � Max. pojedyncza energia uderzeniowa 2,7 J 
 � Wiercenie z funkcją młota
 � Ogranicznik głębokości do precyzyjnej pracy
 � Blokada obrotów do dłutowania
 � Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm
 � Z regulatorem prędkości i funkcją pracy ciągłej
 � Idealna do wiercenia / wiercenia z udarem - średnica 4-18 mm  

w murze i betonie do mocowania kotew i otworów przejściowych.
 � Do lekkich prac przy usuwaniu tynku i płytek.

Rotary hammer drill CHE 4-32 R SDS-plus
 
 

 � 900 W młotowiertakra o konstrukcji typu D, o dużej energii udaru  
i niewielkich drganiach

 � Max. pojedyncza energia uderzeniowa to 4.8 J
 � Z regulatorem prędkości i funkcją pracy ciągłej
 � Czterofunkcyjny przełącznik: wiercenie, wiercenie udarowe, kucie,  

regulacja pozycji dłuta
 � Blokada obrotów do kucia
 � Uchwyt wiertła zdejmowany bez użycia narzędzi
 � System szybkiej wymiany narzędzi: uniwersalne zastosowanie,  

z uchwytem do zamocowania wiertła SDS plus lub szybkomocującym 
uchwytem wiertarskim do max. 13 mm

 � Zabezpieczony przed przekręceniem dodatkowy uchwyt  
z ogranicznikiem głębokości

 � Max. średnica wiercenia do 32 mm.

w ZESTAWIE
zestaw wierteł i dłut
SDS-plus, 7 sztuk

w ZESTAWIE
zestaw 3 dłut 
SDS-max

w ZESTAWIE
zestaw wierteł i dłut
SDS-plus, 7 sztuk

cena netto

1 929 PLN
incl. VAT € 510.51

cena netto

759 PLN
incl. VAT € 201.11

cena netto

1 839 PLN
incl. VAT € 486.71

27Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

MŁOTKI



INDEKS 501.638

 � 1x LE 15-11 125
 � 1x osłona tarczy 125 Ø
 � 1x osłona z ruchomym segmentem
 � brzegowym SG-R D125
 � 1x osłona odpylająca DE AG D125 kit
 � 1x adapter SAD-C D25-32 AS
 � 1x adapter SAD-C 32 AS
 � 1x rękojeść  SoftVib
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x walizka L-BOXX® 136

INDEKS 513.474

 � 1x LDE 16-8 125 R
 � 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet II
 � 1x osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym
 � 1x rękojeść pałąkowata
 � 3x uchwyt przewodu
 � 1x imbus, WAF 4
 � 1x klucz czołowy
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 513.482

 � 1x LD 24-6 180 
 � 1x osłona odpylająca  

z gumowym pierścieniem
 � 1x adapter odpylający
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x kołnierz mocujący WAF 17
 � 1x rękojeść pałąkowata
 � 3x uchwyt przewodu
 � 1x imbus, WAF 6
 � 1x klucz czołowy
 � 1x walizka
 � 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet Ø 180 mm

 � Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem, 
monitorowanie temperatury i CDC stała kontrola prędkościl

 � Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika  
i przkładni

 � Anti-kickback zapobiega efektowi odbicia w przypadku 
zablokowania tarczy

 � Kompaktowa i ergonomiczna budowa
 � Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi
 � SoftVib - rękojeść ze zintegrowanym kluczem nakrętki 

mocującej i tłumieniem drgań

1500 watowa szlifierka kątowa  
LE 15-11 125

 � Tarcza szlifierska Turbo Jet o optymalnej wydajności usuwania
 � Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem 

po awarii zasilania, monitorowanie temperatury, ochrona 
przeciążeniowa, stała elektronika CDC, która reguluje 
prędkość pod obciążeniem

 � Zmienna prędkość w celu zminimalizowania zapylenia a także 
dla lepszej kontroli podczas precyzyjnej pracy przy mniejszym 
nacisku, np. w obszarze krawędzi i podczas końcowego 
wygładzania powierzchni

 � Niezawodny silnik o dużej mocy 1600 W.
 � Odpylanie chroni przed uciążliwym zapyleniem
 � Anti-kickback
 � Osłona tarczy: z obrotowym segmentem do szlifowania przy 

krawędziach i regulowaną wysokością w celu dopasowania do 
dowolnej wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania

 � Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, 
ergonomicznym uchwytem pałąkowym

 � FLEX clip adapter Ø 32 mm do połączeniu zatrzaskowego
 � Blokada wrzeciona zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

Szlifierka renowacyjna z regulacja prędkości LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

 � Metalowa osłona odpylajaca z gumowum pierścieniem: ślizga 
się po powierzchni bez szarpnięć oraz chroni przed pyłem i 
wyrzucanymi odpadami

 � Odsysanie pyłu: ochroni przed pyłem ściernym, zmniejsza 
zużycie tarczy, utrzymuje otwarte pory betonu do kolejnego 
etapu obróbki

 � Łagodny rozruch: dla bezpiecznego startu bez przeciążania 
sieci

 � Blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania
 � Osłona odpylająca z bezstopniową regulacją wysokości
 � Odciąg pyłu: 32 mm Ø zewnętrzna
 � Blokada wrzeciona

Szlifierka renowacyjna LD 24-6 180, Turbo-Jet kit

Ø 125

w ZESTAWIE tarcza Ø 125 mm Estrich Jet  
(do usuwania świeżego betonu, klejów mineral-
nych, jastrychów, tynków, zapraw, ścieralnego
wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.

w ZESTAWIE tarcza PCD  
Ø 180 mm  (do szifowania  
powłok termoczułych)

cena netto

3 549 PLN
incl. VAT € 938.91

cena netto

2 599 PLN
incl. VAT € 689.01

cena netto

1 279 PLN
incl. VAT € 339.15

* Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów28

RENOWACJA



RENOWACJA

INDEKS 504.203

 � 1x Giraffe® do betonu GDE 10
 � 1x głowica szlifująca DGH-R D150  

z uchwytem narzędziowym D28 mm
 � 1x uchwyt szlifierski na rzep DSH-R D150
 � 1x pad na rzep do szlifowania na sucho DP 30 DRY D115
 � 1x antystatyczny wąż ssący SH-CF 32x4m AS/NL
 � 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet D150
 � 1x torba transportowa

INDEKS 504.211

 � 1x Giraffe® do betonu GDE 10
 � 1x głowica szlifująca DGH-R D150  

z uchwytem narzędziowym D28 mm
 � 1x uchwyt szlifierski na rzep DSH-R D150 
 � 1x pad na rzep do szlifowania na sucho DP 30 DRY D115
 � 1x antystatyczny wąż ssący SH-CF 32x4m AS/NL
 � 1x tarcza diamentowa Thermo-Jet D150
 � 1x torba transportowa

INDEKS 513.504

 � 1x RE 16-5 115
 � 1x szpiczasta głowica frezująca
 � 1x osłona odpylająca Ø 115 mm  

z obrzeżem szoczotkowym
 � 1x osłona głowicy frezującej Ø 80 mm
 � 1x talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14
 � 1x zestaw papierów ściernych Ø 115
 � 1x rękojeść pałąkowata
 � 1x klucz oczkowy, WAF 13
 � 1x imbus, WAF 4
 � 3x śruba mocująca, M 8
 � 1x walizka L-BOXX® 238

 � Turbo-Jet z optymalną wydajnością usuwania .Duża liczba segmentów 
diamentowych zapewnia znacznie płynniejszą pracę i bardziej atrakcyjny wzór 
szlifowania. Idealny do wygładzania betonu.

 � Thermo-Whirljet do cienkich powłok i materiałów lekko ściernych: Powłoki 
termoplastyczne, farby, graffiti, cienkie pozostałości kleju na betonie lub jastrychu, 
powłoki na bazie gumy.

 � Elektronika: ze stałą regulacją prędkości, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem 
przed przeciążeniem i preselekcją prędkości za pomocą pokrętła.

 � W zestawie innowacyjny system wymiennej głowicy z segmentem do pracy blisko 
krawędzi.

 � Łatwa obsługa dzięki zoptymalizowanej równowadze między silnikiem a głowicą 
szlifierską

 � Głowica szlifierska mocowana kardanowo zapewnia dużą elastyczność i optymalną 
regulację podczas szlifowania ścian i sufitów.

 � Skuteczne odpylanie zapewnia bezpyłową pracę

Giraffe® GDE 10 kit Turbo-Jet 
/ Thermo-Jet - do betonu

Giraffe® do betonu  
GDE 10 Turbo-Jet Kit 

Giraffe® do betonu  
GDE 10 Thermo-Jet kit

RETECFLEX RE 16-5 115,  
szpiczasta głowica frezująca

 � Uniwersalne narzędzie, który może być przystosowane do 
wielu zastosowań w renowacji i modernizacji. Kompaktowe 
i łatwe w obsłudze, doskonale nadaje się do obróbki 
mniejszych powierzchni i krawędzie dużych obszarów

 � Regulacja prędkości, utrzymanie stałej prędkości, łagodny 
rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem 
po awarii zasilania, ochrona przeciążeniowa oraz 
monitorowanie temperatury

 � Anti-kickback
 � Specjalna przekładnia: redukcja przełożenia zapewnia 

wysoki moment obrotowy przy średnich i niskich obrotach
 � Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, 

ergonomicznym uchwytem pałąkowym
 � FLEX clip system. Bez konieczności stosowania 

dodatkowych adapterów i tulei redukcyjnych
 � Osłona odpylająca z bezstopniową regulacją wysokości
 � Blokada wrzeciona

Interchangeable 
head system

A

B C

NOWOŚĆ

w ZESTAWIE
tarcza diamentowa  
Ertrich-Jet oraz PCD 

cena netto

5 619 PLN
incl. VAT € 1486.31

cena netto

5 619 PLN
incl. VAT € 1486.31

cena netto

3 959 PLN
incl. VAT € 1046.01

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto. 29



INDEKS 466.239

 � 1x L 26-6 230 TK-S 
 � 1x walizka
 � 1x SDS-Clic nakrętka M 14
 � 1x tarcza diamentowa do betonu Ø 230 mm

INDEKS 494.674

 � 1x L 26-6 230 szlifierka kątowa
 � 1x osłona odpylająca DCG AG 230
 � 1x uniwersalna diamentowa tarcza tnąca Ø 230 mm
 � 3x DCG AG zestaw pasów gumowyc
 � 1x DCG AG 230 pierścień dystnsowy L26/24/22
 � 1x rękojeść  SoftVib
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x imbus, WAF 6
 � 1x klucz czołowy BL 5
 � 1x szyna prowadząca GRS 80
 � 1x walizka z wkładką

INDEKS 471.895

 � 1x osłona odpylająca DCG AG 230

 � Silnik: wytrzymały, bardzo wydajny, zapewniający dużą moc
 � Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, 

ochrona przeciążeniowa, CDC stała kontrola prędkości
 � Anti-kickback
 � Rękojeść SoftVib redukuje wibracje, może być zamontowana w trzech pozycjach
 � Tylny uchwyt z miekką wyściółką można obracać o 90° w lewo  

i w prawo w celu zapewnienie optymalnego położenia roboczego
 � Blokada wrzeciona

2600 watowa szlifierka kątowa L 26-6 230 TK-S

System tnący z odpylaniem 
DCG L 26-6 230 kit

Osłona odpylająca DCG AG 230

 � Gotowa do pracy szlifierka kątowa z zamontowaną fabrycznie osłoną 
odpylająca w walizce. W zestawie standardowa diamentowa tarcza 
tnąca 230 mm do betonu

 � Mocna szlifierka kątowa L 26-6230 z powolnym rozruchem, ochroną 
przed ponownym uruchomienim oraz przeciążeniem, stała elektronika 
CDC, funkcja zapobiegająca odrzutowi

 � Całkowicie zamknięta osłona odpylająca do wydajnego odsysania 
pyłu

 � Łatwe połączenie za pomocą 
systemu FLEX Clip

 � Podstawa z rolkami ułatwiającymi 
prowadzenie

 � Ogranicznik głębokości ze skalą, 
cięcie z szyną prowadzącą lub 
bez (maks. 55 mm z szyną, 60 mm 
bez szyny)

 � Uchwyt boczny można 
zamontować po prawej lub lewej 
stronie osłony tarczy

Ø 230

Ø 230

cena netto

1 029 PLN
incl. VAT € 272.51

cena netto

2 249 PLN
incl. VAT € 593.81

cena netto

729 PLN
incl. VAT € 191.59

30 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

RENOWACJA



INDEKS 497.290

 � 1x 1-biegowa mieszarka 
MXE 1000

 � 1x mieszadło  
WR2 120x600 M14

INDEKS 497.304

 � 1x 2-biegowa mieszarka 
MXE 1202 

 � 1x mieszadło 
WR2 140x600 M 14

INDEKS 497.312

 � 1x 2-biegowa mieszarka  
MXE 1602

 � 1x mieszadło  
WR2 160x600 M 14

1010 watowa
1-biegowa
mieszarka
MXE 1000

1200 watowa
2-biegowa
mieszarka
MXE 1202

1600 watowa
2-biegowa
mieszarka
MXE 1602

 � Do mieszania materiałów do 40 kg
 � Pełnozakresowa elektronika: łagodny 

rozruch, monitorowanie temperatury, 
ochrona przeciążeniowa, bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej

 � Prędkość obr. biegu jał. 0 - 780/min

 � Do mieszania materiałów do 60 kg
 � Pełnozakresowa elektronika: łagodny 

rozruch, monitorowanie temperatury, 
ochrona przeciążeniowa, bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej

 � 3-stopniowy przełącznik:  
1: czyszczenie,  
2: mieszanie wstępne,  
3: mieszanie właściwe

 � Prędkość obr. biegu jał., 
1 bieg 0 - 210 / 325 / 530/min

 � Prędkość obr. biegu jał., 
2 bieg 0 - 320 / 490 / 780/min

 � Do mieszania materiałów do 90 kg
 � Mocna 2-biegowa przekładnia: wysoki 

moment obrotowy i długa żywotność, 
łagodny rozruch, monitorowanie 
temperatury, ochrona przeciążeniowa 
i bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

 � Wygodny 3-stopniowy przełącznik 
dostępny z położenia rękojeści bez 
przerywania pracy, zabezpieczony 
gumową osłoną

Profesjonalne mieszarki FLEX wywołują poruszenie na rynku.
Solidna technologia i potężna moc są teraz dostępne
w specjalnej cenie. Gwarancja optymalnego rozwiązania
- czyste, mocne i szybkie mieszanie na placu budowy.
Idealna oferta dla malarzy, tynkarzy czy murarzy.

Wysoka jakość i przewaga cenowa

max. 120 mm max. 140 mm max. 160 mm

oszczędzasz...

415 
PLN  

netto

oszczędzasz...oszczędzasz...

oszczędzasz...

400
do

304 
PLN  

netto

118 
PLN  

netto

PLN 
netto

cena sugerowana 

787 PLN
cena sugerowana

1 243 PLN
cena sugerowana

1 714 PLN

cena netto

669 PLN
incl. VAT € 177.31

cena netto

939 PLN
incl. VAT € 248.71

cena netto

1 299 PLN
incl. VAT € 343.91

31Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

RENOWACJA



INDEKS 494.682 

 � 1x L 811
 � 1x osłona tarczy 125 Ø
 � 1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x klucz czołowy

INDEKS 438.340 

 � 1x L 1001 125
 � 1x osłona tarczy 125 Ø
 � 1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M14
 � 1x klucz czołowy

INDEKS 492.329

 � 1x L 1400 125 
 � 1x osłona tarczy  

125 Ø
 � 1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x klucz czołowy

INDEKS 492.280

 � 1x L 2200 230 
 � 1x osłona tarczy  

230 Ø
 � 1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x klucz czołowy

800 watowa szlifierka kątowa
L 811 125

1000 watowa szlifierka kątowa
L 1001 125

1400 watowa szlifierka kątowa
L 1400 125

2200 watowa szlifierka kątowa
L 2200 230

 � Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przkładni
 � Blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania
 � Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu  

i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
 � Lekka i ergonomiczna konstrukcja, krótki i poręczny korpus
 � Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy
 � Blokada wrzeciona

 � Blokada przed ponownym uruchomieniem
 � Silnik: wytrzymały i bardzo wydajny
 � Ekstremalnie lekka i poręczna
 � Kompaktowa, opływowa i ergonomiczna budowa
 � Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy z dźwignią zaciskową

 � Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po 
awarii zasilania, monitorowanie temperatury, CDC elektronika ze 
stabilizacja prędkośći

 � Silnik: wytrzymały, bardzo wydajny, zapewniający dużą moc
 � Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu  

i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
 � Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przkładni
 � Rekojeść boczna zamontowana pod kątem - wygodna praca
 � Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy  

z dźwignią zaciskową
 � Przycisk suwkowy z blokadą
 � Blokada wrzeciona

 � Trwała obudowa silnika i przekładni. Solidna i wytrzymała stalowa 
przekładnia oraz łożysko wrzeciona chronione metalową nasadką 
zwiększają niezawodność i żywotność.

 � Tylny uchwyt z miekką wyściółką dla bezpiecznego chwytu
 � Wyłącznik z bezpiecznikiem i blokadą
 � Blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania
 � Łagodny rozruch dla komfortowego startu
 � Blokada wrzeciona
 � Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy  

z dźwignią zaciskową
 � Osłona do cięcia (389.625) lub osłona  

czołowa (446.068)
 � dostępne jako akcesoria  

dodatkowe

Ø 125 Ø 125

Ø 125 Ø 230

cena netto

245 PLN
incl. VAT € 64.26

cena netto

355 PLN
incl. VAT € 94.01

cena netto

489 PLN
incl. VAT € 129.71

cena netto

539 PLN
incl. VAT € 141.61

32 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

ORYGINALNE FLEXY



INDEKS 512.796

 � 1x L 13-10 125-EC
 � 1x osłona tarczy 125 Ø  

1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x klucz czołowy

INDEKS 512.818

 � 1x LE 9-11 125
 � 1x osłona tarczy 125 Ø
 � 1x rękojeść
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14
 � 1x klucz czołowy

INDEKS 502.022

 � 1x LBE 17-11 125
 � 1x osłona tarczy 125 Ø
 � 1x rękojeść  SoftVib
 � 1x kołnierz mocujący
 � 1x nakrętka mocująca M 14

INDEKS 492.310

 � 1x L 2200 230
 � 1x L 1001 125
 � 1x walizka

2200/1010 watowe szlifierki kątowe
L 2200 230 / L 1001 125

1300 watowa szlifierka kątowa
L 13-10 125-EC

900 watowa szlifierka kątowa
LE 9-11 125 

1700 watowa szlifierka kątowa
LBE 17-11 125

2200 watowa szlifierka kątowa
L 2200 230 
 � Max. średnica tarczy Ø 230 mm
 � Prędkość obr. biegu jał. 6500 /

min
 � Moc pobierana 2200 Wat
 � Mocowanie narzędzia M 14
 � Kołnierz mocujący Ø 64 mm
 � Długość przewodu 4.0 m
 � Waga 5.8 kg

1010 watowa szlifierka kątowa
L 1001 125
 � Max. średnica tarczy Ø 125 mm
 � Prędkość obr. biegu jał. 10000 

/min 
 � Moc pobierana 1010 Wat
 � Mocowanie narzędzia M 14
 � Kołnierz mocujący Ø 40.3 mm
 � Długość przewodu 4.0 m
 � Waga 2.2 kg

 � Uniwersalna szlifierka kątowa for stali/metalu, konstrukcji/renowacji, 
karoserii oraz do prac budowlano-montażowych

 � Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem 
po awarii zasilania, monitorowanie temperatury, ochrona 
przeciążeniowa, CDC elektronikca ze stabilizacją prędkości

 � Anti-kickback
 � Doskonała ochrona kanałów chłodzących
 � Ekstremalnie lekka i poręczna

 � Ze stabilizacją prędkości, kontrolą prędkości, miękkim startem, 
blokadą restartu po awarii zasilania, zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem

 � Płynna regulacja prędkości (6 ustawień)
 � Silnik: wytrzymały o wysokiej wydajności
 � Kompaktowa, opływowa i ergonomiczna konstrukcja
 � Anti-kickback, wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
 � Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy

 � Z regulacją prędkości obrotowej 2 800-11 500/min
 � Silnik do wysokich obciążeń
 � Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu  

i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
 � Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przkładni
 � Mechanicznu hamulec zatrzymuje urządzenie w 3,5 sekundy
 � Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi
 � Przełącznik suwakowy z blokadą
 � SoftVib - rękojeść ze zintegrowanym  

kluczem  
nakrętki mocującej  
i tłumieniem drgań

Ø 230
Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

w ZESTAWIE
FixTec  
nakrętka szybkomocująca M 14

w ZESTAWIE
FixTec  
nakrętka szybkomocująca M 14

w ZESTAWIE
1200 watowa 
szlifierka kątowa  
L 12-11 125

cena netto

849 PLN
incl. VAT € 224.91

cena netto

489 PLN
incl. VAT € 177.31

cena netto

1 099 PLN
incl. VAT € 291.55

cena netto

899 PLN
incl. VAT € 236.81

33Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

ORYGINALNE FLEXY



INDEKS 504.505

 � 1x BME 18.0-EC
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 459.577

 � 1x BS 50

INDEKS 459.585

 � 1x BR 50

INDEKS 459.593

 � 1x BF 140

INDEKS 503.762

 � 1x LK 152

 � Unikalny system beznarzędziowego mocowania 4 przystawek:
 � satyniarka, szlifierka taśmowa do rur, pilnik taśmowy i szlifierka do 

spoinpachwinowych
 � Elektroniczny system zarządzania EMS
 � Wybór prędkości, utrzymanie stałej prędkości, łagodny start, ochrona 

przed ponownym uruchomieniem po zaniku zasilania, ochrona przed 
przeciążeniem i monitorowanie temperatury

 � Beznarzędziowa wymiana przystawek, opatentowany system szybkiej 
wymiany narzędzi

 � Doskonała ochrona silnika przed pyłem dzięki zdejmowanej metalowej 
osłonie wentylacyjnej

 � Blokada wrzeciona
 � System akumulatorów FLEX - praca ze wszystkimi akumulatorami 18,0 V.

silnik podstawowy AKU TRINOXFLEX
BME 18.0-EC

BME 18.0-EC 5.0/kit

doskonała ochrona
silnika przed pyłem
dzięki zdejmowanej
metalowej osłonie
wentylacyjnej

doskonała technologia 
akumulatorów KEEP COOL™
oraz KEEP CONTROL -
ochrona przed przegrzaniem

blokada wrzecion

opatentowany, beznarzędziowy
system szybkiej wymiany narzędzi

 - satyniarka BS 50
 - szlifierka taśmowa do rur BR 50
 - pilnik taśmowy BF 140
 - szlifierka do spoin 

pachwinowych LK 152

technologia EC  
(bezszczotkowy silnik)
 - łagody rozruch
 - ochrona przed ponownym 

uruchomieniem
 - Anti-kickback
 - ochrona przeciążeniowa
 - ochrona przed przegrzaniem
 - elektronika ze stabilizacja 

prędkośći

wyłącznik suwakowy z blokadą

niezwykle smukła rękojeść
(tylko 147 mm w obwodzie)
gwarantuje łatwość  
i wygodę użytkowania

regulacja prędkości  
- 4 poziomy

przystawka do 
satynowania BS 50

przystawka taśmowa 
do rur BR 50

pilnik taśmowy  
BF 140

przystawka do spoin 
pachwinowych  
LK 152

Informacje techniczne BME 18.0-EC

Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 2.5 / 5.0 Ah
Max Ø narzędzia 125 mm
Szerokość narzędzia 50 mm
Mocowanie narzędzia szybkozłączka
Prędkość obr. biegu jał. 1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Waga bez akumulatora 1.7 kg

cena nett

1 749 PLN
incl. VAT € 510.51

1 079 PLN
incl. VAT € 285.60

2 029 PLN
incl. VAT € 535.50

1 619 PLN
incl. VAT € 428.40

1 759 PLN
incl. VAT € 464.10

34 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

NIE HEAVY ALE METAL



INDEKS 483.516

 � 1x TRINOXFLEX BSE 14-3 
 � 1x przystawka taśmowa do rur BR 125
 � 1x przystawka do satynowania BS 10
 � 1x gumowy wałek powietrzny/oponka
 � 1x pompka
 � 1x taśma polerska superfinishing S 600
 � 1x taśma polerska superfinishing S 1500
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240 
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 400
 � 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 80
 � 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 120
 � 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 220
 � 1x walizka L-BOXX® 238
 � 1x przystawka pilnika taśmowego BF 140
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 4 mm

 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm
 � 1x side rękojeść
 � 1x Imbus, WAF 5
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 505.927

 � 1x TRINOXFLEX BRE 8-4 
 � 1x przystawka taśmowa do rur BR 50
 � 1x pilnik taśmowy BF 140, w zestawie: 

1x ramię, rolka 9 mm, 
1x ramię, rolka 30 mm,

 � 1x przystawka do satynowania BS 50
 � 1x zestaw rolek BR 30 kit
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 30 mm

 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 80
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 120
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 180
 � 1x rękojeść boczna
 � 1x imbus, WAF 4
 � 1x imbus, WAF 5
 � 1x imbus, WAF 6
 � 1x walizka L-BOXX® 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � 1x BME 18.0-EC
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 505.935

 � 1x BME 18.0-EC
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238
 � 1x przystawka taśmowa do rur BR 50
 � 1x pilnik taśmowy BF 140, w zestawie: 

1x ramię, rolka 9 mm, 
1x ramię, rolka 30 mm, 

 � 1x przystawka do satynowania BS 50
 � 1x zestaw rolek BR 30 kit
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 4 mm

 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
 � 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm
 � 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 80
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 120
 � 1x ściernica listkowa Ø 100 x 50, P 180

AKUmulatorowy TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

BRE 8-4 INOX-Set 3in1Mini-Hybryda + AKU TRINOXFLEX 18.0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

TRINOFLEX szlifierka taśmowa do rur, pilnika taśmowy i satyniarka w zestawie 
BRE 14-3 INOX-Set – 3 in 1 Maxi

3 x2x 5.0 Ah

2x 5.0 Ah

3 x

230 V

cena netto

5 529 PLN
incl. VAT € 1462.51

cena netto

6 389 PLN
incl. VAT € 1688.61

cena netto

5 849 PLN
incl. VAT € 1545.81

35Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

NIE HEAVY ALE METAL



INDEKS 506.044

 � 1x CSM 4060 
 � 2x tarcza do stali
 � 1x ogranicznik
 � 1x klucz
 � 1x okulary ochronne
 � 1x walizka

INDEKS 406.236

 � 1x SBG 4910 
 � 1x ogranicznik
 � 1x brzeszczot bimetal
 � 1x kpl brzeszczotów  

SB 1335x13x0,65 Bi-M8/12 VE3
 � 1x szczętki mocujące SBG-SP 10 VE2

INDEKS 390.518

 � 1x SBG 4910 
 � 1x ogranicznik
 � 1x brzeszczot bimetal

850 watowa piła taśmowa 
do metalu z ruchomą ramą 
SBG 4910

 � Możliwość cięcia na stole lub z wolnej ręki
 � Stopniowa regulacja kąta cięcia od 0° do 45°
 � 3-punktowe łożyskowe prowadzenie 

brzeszczotu taśmowego, aby przebieg cięcia był 
optymalny cena netto

1 699 PLN
incl. VAT € 510.51

1400 watowa piła tarczowa 
do metalu CSM 4060

850 watowa piła taśmowa 
do metalu z ruchomą ramą 
SBG 4910

 � Precyzyjne zimne cięcie metalu
 � Osłona magnetyczna na wióry z okienkiem 

rewizyjnym, opróżniana bez użycia narzędzia
 � Maksymalna głębokość cięcia:

 - Arkusz stali: 6 mm
 - Pełna stal: 20 mm
 - Profil stalowy: 63 mm

 � Możliwość cięcia na stole lub z wolnej ręki
 � Stopniowa regulacja kąta cięcia od 0° do 45°
 � 3-punktowe łożyskowe prowadzenie 

brzeszczotu taśmowego, aby przebieg cięcia był 
optymalny 4 x

w ZESTAWIE
800 watowa szlifierka kątowa  
L 811 125

cena netto

2 099 PLN
incl. VAT € 559.11

cena netto

1 929 PLN
incl. VAT € 510.51

36 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

NIE HEAVY ALE METAL



INDEKS 500.739

 � 1x ALC 3/360-G/R 10.8
 � 1x tarcza celownicza i okulary
 � 1x uniwersalny uchwyt lasera
 � 1x ładowarka CA 10.8
 � 1x akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 � 1x walizka L-BOXX® 136

INDEKS 513.520

 � 1x ALC 3/1-G/R
 � 1x uchwyt magnetyczny
 � 1 x walizka
 � 1x przewód USB
 � 1x ładowarka USB

INDEKS 517.666

 � 1x ALC 2/1-G/R
 � 1x uchwyt magnetyczny
 � 1 x walizka
 � 1x przewód USB
 � 1x ładowarka USB

Wysoka precyzja - linia po linii
Samopoziomujący laser 
krzyżowy ALC 3/1-G/R

 � Samopoziomujący laser krzyżowy z jedną 
poziomą i dwiema pionowymi liniami 
laserowymi pod kątem 90° plus prostopadła 
(czerwony laser), przełączane indywidualnie. 
Idelalny do pracy przy konstrukcjach nośnych.

 � Zasięg do 50 metrów/do 70 metrów 
z odbiornikiem

 � Szkło nieodblaskowe zapewnia czystość  
i bardzo precyzyjne linie laserowe

 � Zielona linia jest znacznie wyraźniejsza w złych 
warunkach oświetleniowych.

 � Czas pracy baterii powyżej 6 godzin

Samopoziomujący laser 
krzyżowy ALC 2/1-G/R

 � Jedna pozioma i jedna pionowa linia lasera 
mogą być indywidualnie przełączane

 � Szkło nieodblaskowe zapewnia czystość  
i bardzo precyzyjne linie laserowe

 � Zielona linia jest znacznie wyraźniejsza nawet  
w złych warunkach oświetleniowych.

 � Zasięg do 50 metrów/do 70 metrów  
z odbiornikiem

 � Samopoziomowanie można wyłączyć
 � Prosta obsługa
 � Zintegrowany akumulator litowo-polimerowy

360° laser AKU  
ALC 3/360-G/R 10.8 Set

 � Laser wieloliniowy 360° z odbiornikiem
 � Z jedną poziomą i dwoma pionowymi liniami laserowymi 360 °, 

indywidualnie przełączane
 � Linie są ustawione względem siebie pod kątem 90° idealne do szybkich 

montaży i prac wykończeniowych
 � Funkcja pionu
 � Szkło bezodblaskowe zapewnia czyste i bardzo precyzyjne linie laserowe
 � Rozszerzony zasięg do 100 m, z odbiornikiem do 120 m
 � Rozszerzony zasięg do 100 m, z odbiornikiem do 120 m
 � Funkcja samopoziomowania może być wyłączona
 � Kontrola jasności na trzech poziomach, wybór w zależności od jasności 

otoczenia lub stanu baterii. Poziom 1 to także tryb odbiornika
 � Ochrona przed kurzem i bryzgami wody dzięki klasie IP 54
 � Optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia zakresu 

samopoziomowania

Wymagania bezpieczeństwa! Laserowe narzędzia pomiarowe FLEX spełniają wszystkie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Odpowiadają klasie laserów
2 ewentualnie 2M według DIN EN 60825-1: 2001-11 ( długość fali 635-670 nm, moc wyjściowa < 1mW) i przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem są bezpieczne dla
oczu i skóry. Mimo to podczas korzystania z laserowego przyrządu pomiarowego, nigdy nie wolno spoglądać bezpośrednio w promień lasera.

zielone 
linie lasera

zielone 
linie lasera

zielone 
linie lasera

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

w ZESTAWIE
odbiornik RC-ALC 3/360

w ZESTAWIE
odbiornik RC-ALC 3/360

cena netto

2 599 PLN
incl. VAT € 689.01

cena netto

1 079 PLN
incl. VAT € 284.41

cena netto

1 349 PLN
incl. VAT € 355.81

37Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

LASERY



INDEKS 513.539

 � 1x PXE 80 10.8-EC/2.5 kit
 - 1x adater rotacyjny DT-P
 - 1x adapter mimośrodowy skok 3 mm DT-XF3
 - 1x adapter mimośrodowy skok 12 mm DT-XF12
 - 1x talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 - 1x talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
 - 1x talerz na rzep  75 Ø BP-M D75 PXE
 - 2x akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 - 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 - 1x walizka L-BOXX® 136

 � 1x DWL 2500 10.8/18.0 

 � 1x XCE 8 125 18.0-E /5.0 kit
 - 1x talerz na rzep 125 Ø
 - 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 - 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 - 1x walizka L-BOXX® 238 

 � 1x wózek detailingowy

 � 1x BW 18.0-EC
 - 3x dysze 

 � 1x IW 1/2“ 18.0-EC C
 - 1x uchwyt do paska
 - 1x pojemnik na bity

Właściwa technika zależy od doświadczenia i zadania. 
System polerski FLEX reprezentuje całe spektrum 
technologii napędowych do maszyn polerskich, co 
oznacza, że dla każdego użytkownika można znaleźć 
idealną maszynę do polerowania.

Najwyższy standard 
polerowania

Rotacja

 � Wysoko agresywane oddziaływanie na 
powierzchnię

 � Wymaga doświadczenia od użytkownika
 � Najszybszy sposób usuwania zadrapań
 � Istnieje ryzyko powstawiania hologramów

Mimośród z wymuszoną rotacją

 � Dobra ścieralność
 � Brak efektu holograficznego
 � Do usuwania zadrapań i prac  

wykończeniowych
 � Szeroki zakres zastosować

Mimośród

 � Nie tylko dla profesjonalistów
 � Łatwa obsługa
 � Brak efektu holograficznego
 � Minimalna ścieralność
 � Optymalny do wykończeń

Zestaw do polerowania
 � PXE 80 10.8-EC/2.5 Set 

Bezprzewodowa polerka 10.8 V, rotacyjna 
i mimośrodowa
 - Beznarzędziowa wymiana głowic
 - Mimośród o skoku 3 lub 12 mm
 - Bezszczotkowy silnik
 - Przełącznik przyspieszenia dla powolnego 

i łagodnego startu
 - 4 ustawienia prędkośći

 � IW 1/2" 18.0-EC C 
Klucz udarowy 18.0 V
 - Bezszczotkowy silnik
 - Elektroniczny szybki hamulec
 - 3 ustawienia prędkości
 - Kontrola udaru
 - Kwadratowy uchwyt 1/2” na nasadki
 - Światło LED z wyłącznikiem czasowym

 � XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set 
Bezprzewodowa polerka mimośrodowa  
z wymuszoną rotacją 18.0 V
 - Skok 8 mm
 - Zrównoważony rozkład masy zapewnia 

cichą i komfortową pracę
 - Bezszczotkowy silnik
 - Płaska głowica redukuje  

odległość o polerowanej 
powierzchni 

 � BW 18.0-EC 
Bezprzewodowa dmuchawa 18.0 V
 - Bezszczotkowy silnik
 - 3 poziomy regulacji ilości powietrza
 - Kompaktowa, praktyczna i lekka budowa
 - Zdejmowana rura wydmuchowa i dysza

 � Wózek detailingowy 
Praktyczny wózek z płynnie jeżdżącymi 
kółkami i przegródkami do przechowywania 
maszyn i akcesoriów. 
szer. 588 mm x gł. 405 mm x wys. 800 mm

 � DWL 2500 10.8/18.0 
lampa LED z pełnym spektrum światła 
10.8/18.0 V
 - max. natężenie światła 3000 lumenów
 - do 30 godzin pracy
 - możliwość obsługi przez Bluetooth
 - Temperatura barwy światła 

2500 K - 6500 K
 - Gwint przyłączeniowy do statywów

cena netto

5 849 PLN
incl. VAT € 1545.81

38 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

POLERKI



 

INDEKS 516.112

 � 1x elastyczny wałek FS 140
 � 2x stożkowy pad miękki
 � 2x stożkowy pad średni
 � 2x stożkowy pad twardy
 � 2x cylindryczny pad miękki
 � 2x cylindryczny pad średni
 � 2x cylindryczny pad twardy
 � 1x walizka L-BOXX® 102

INDEKS 513.547

 � 1x PXE 80 10.8-EC
 � 1x DD 2G 10.8-LD
 � 1x głowica rotacyjna DT-P
 � 1x głowica mimośrodowa skok 3 mm DT-XF3
 � 1x głowica mimośrodowa skok 12 mm DT-XF12
 � 1x talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 � 1x talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
 � 1x talerz na rzep  75 Ø BP-M D75 PXE

 � 2x akumultor 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 136
 � 1x Ø 50 mm miękka szczotka
 � 1x Ø 75 mm bardzo miękka szczotka
 � 1x Ø 100 mm miękka szczotka
 � 1x torba transportowa

INDEKS 506.605

 � 1x elastyczny wałek FS 140
cena netto

759 PLN
incl. VAT € 201.11

Genialnie przemyślane!

 � Polerka punktowa:  może być używana do szybkiego i czystego usuwania  
nieprawidłowego i nadmiarowego lakieru

 � Multi Grip: Dzięki rozszerzonej powierzchni chwytnej PXE 80 można bezpiecznie trzymać 
w dowolnej części dłoni. Dzięki temu możesz z łatwością pracować, tak jak chcesz.

 � Polerowanie: Dzięki wymiennemu napędowi PXE jest idealna do polerowania o wysokiej 
ścieralności, a także do usuwania hologramów podczas wykańczania.

 � Szybka, beznarzędziowa wymiana głowic
 � Głowica rotacyjna oraz mimośrodowa o skoku 3 lub 12 mm
 � Bezszczotkowy silnik
 � Przełącznik przyspieszenia dla powolnego i łagodnego startu
 � 4 ustawienia prędkośći

polerka AKU PXE 80 10.8-EC

Elastyczny wałek FS 140

Beznarzędziowy 
mechanizm szybkiej 
wymiany dla 
szybkiego montażu

Beznarzędziowa zmiana akcesoriów dzięki 
mechanizmowi uchwytu bitów. Gumowany 
uchwyt bitów zapewniający maksymalną ochronę 
powierzchni

 � Doskonałe rezultaty czyszczenia
 � Najwyższej jakości szczotki o długiej żywotności
 � Odporne na kwasy i zasady
 � Materiał odporny na odkształcenia
 � Szcześciokątny uchwyt szczotki zapobiega wyślizgiwaniu  

się przy pracy
 � Maksymalna ochrona powierzchni
 � Bardzo miękkie włosie do czyszczenia  

delikatnych powierzchni

Idealna rękojeść do precyzyjnych prac

140 cm długościa 
zapewnia maksymalną 
elastyczność

Zakres prędkości 0-6,000 min

Zestaw szczotek  PXE 80 10.8-EC/2.5 Set + DD 2G 10.8-LD

Światowa nowość: pierwszy elastyczny wałek z mechanizmem szybkiej wymiany

Nie zawiera się 
w standardowym 
wyposażeniu PXE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

cena netto

1 159 PLN
incl. VAT € 308.21

cena netto

1 799 PLN
incl. VAT € 474.81

39Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

POLERKI



INDEKS 506.095

 � 1x XCE 8 125 18.0-EC 
 � 1x talerz na rep 125 Ø
 � 1x gąbka polerska PS-O 140
 � 1x gąbka polerska PSX-G 140 
 � 1x pasta P03/06-LDX 250 ml
 � 1x pasta P05/05-LDX 250 mL
 � 1x ściereczka MW-C
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 506.060

 � 1x XFE 15 150 18.0-EC 
 � 1x gąbka polerska PS-0 160
 � 1x gąbka polerska PS-R 160
 � 1x pasta P03/06-LDX 250 ml
 � 1x pasta W02/04 250 ml
 � 1x ściereczka MW-C
 � 1x talerz na rzep Ø 125 mm
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238

INDEKS 506.079

 � 1x PE 150 18.0-EC
 � 1x gąbka polerska PS-O 160
 � 1x gąbka polerska PS-V 160
 � 1x wełna polerska TW-PT 160
 � 1x pasta P03/06-LDX 250 ml
 � 1x pasta P05/05-LDX 250 ml1
 � 1x ściereczka MW-P
 � 1x talerz na rzep 150 Ø
 � 1x rękojeść
 � 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x ładowarka CA 10.8/18.0
 � 1x walizka L-BOXX® 238

Nasze polerki sieciowa znajdzisz na stronie www.flex.elektronarzedzia.pl

AKU polerka mimośrodowa  
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Delikatna dla powierzchni,
łatwa w obsłudze

 � Inteligentny elektroniczny  
system zarządzani

 � Centralnie umiejscowiony  
wyłącznik dla lewo  
i praworęcznych

 � Ergonomiczna rękojeść  
SofGrip

 � Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 � Wyłącznik z blokadą
 � Ergonomiczna obudowa głowicy SoftGrip
 � Uchwyt na rzep Ø 150 mm i Ø 125 mm  

w zestawie

AKU polerka mimośrodowa  
z wymuszoną rotacją
XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Idealnie wyważone urządzenie
o dużej mocy ściernej,  
nie pozostawia hologramów

 �  Inteligentny elektroniczny system  
zarządzani

 � Komfortowa i cicha prac dzieki  
zrównoważonemu rozkładowi masy

 � Idealnie nadaje się do lakierów  
wrażliwych na zmianę temperatury,  
ponieważ powstawanie ciepła na  
powierzchni jest niewielkie

 � Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 � Ergonomiczna obudowa głowicy SoftGrip
 � Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza  

zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni.
 � Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
 � Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
 � Wskaźnik naładowania akumulatora LED

AKU polerka rotacyjna  
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Skoncentrowana moc przy dużej
prędkości dla wysokiej
wydajności ścierania

 � Inteligentny elektroniczny  
system zarządzania

 � Centralnie umiejscowiony  
wyłącznik dla lewo  
i praworęcznych

 � Blokada wrzeciona
 � Ergonomiczna rękojeść SofGrip
 � Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 � Wyłącznik z blokadą
 � Mocowanie narzędzia M14

w ZESTAWIE
latarka inspekcyjna SF 150-P

w ZESTAWIE
latarka inspekcyjna SF 150-P

w ZESTAWIE
latarka inspekcyjna SF 150-P

cena netto

2 579 PLN
incl. VAT € 677.11

cena netto

2 579 PLN
incl. VAT € 677.11

cena netto

2 579 PLN
incl. VAT € 677.11

40 * Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

POLERKI



Węże odpylające Oznaczenie Indeks Cena netto

Antystatyczny wąż odpylający  
z regulacją powietrza dodatkowego SH-C 32x4m AS/NL 406.708 549 PLN

Antystatyczny wąż odpylający SH-C 32x4m AS 412.309 549 PLN

Antystatyczny wąż odpylający SH 27x3.5m AS 445.045 319 PLN

Wąż odpylający SH 32x3.5m 385.484 164 PLN

Pozostałe akcesoria do odkurzaczy Oznaczenie Indeks Cena netto

Uchwyt na żyrafę VCE-GE Fix 445.185 109 PLN

Zestaw czyszczący CLE 32 AS 445.053 343 PLN

Zestaw czyszczący CLE 32 VC 6 512.621 133 PLN

Adapter odpylający SAD BS D32 D67 513.776 219 PLN

Odbiornik VCE Oznaczenie Indeks Cena netto

Sensor do urządzeń AKU VCE CConnect 514.869 449 PLN

Worki i filtry Oznaczenie Indeks Cena netto

Materiałowy worek filtrujący FS-F VC/E 21-26 L VE5 502.235 103 PLN

Materiałowy worek filtrujący FS-F VCE L/M VE5 502.227 123 PLN

Filtr FE VC/E 21-26 PET M 385.085 159 PLN

P0łaski filtr fałdowany PES FE VCE PES L/M/H 445.118 245 PLN

System walizek L-BOXX® Oznaczenie
Wymiary w mm 
Dł. x Szer. x Wys. Indeks Cena netto

Walizka L-BOXX® TK-L 136 442 x 357 x 151 414.085 250 PLN

Walizka L-BOXX® TK-L 238 442 x 357 x 253 414.093 280 PLN

Walizka L-BOXX® TK-L 374 442 x 357 x 389 414.107 300 PLN

Wózek L-BOXX® RW L-BOXX 646 x 492 x 182 419.400 560 PLN

Wkładka piankowa L-BOXX® TKE-RS 136 419.370 99 PLN

Wkładka antypoślizgowa L-BOXX® TKE-AR 238 378 x 306 x 3 419.389 29 PLN

Wkładka antypoślizgowa L-BOXX® TKE-AR 374 378 x 296 x 3 419.397 29 PLN

Tarcze do SMS 190 Oznaczenie Wymiar Indeks Cena netto

Tarcza

D190x1.6/1.0x30 HW Z40 
WZ/5°Z40 WZ/15° Ø 190 mm 503.649 259 PLN

D190x1.6/1.0x30 HW Z40 
WZ/5°Z40 WZ/5° Ø 190 mm 503.657 259 PLNNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

41Promocje obowiązują do 31/01/2022
lub do wyczerpania zapasów

*  Z zastrzeżenniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. 
Wszystkie  przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.

AKCESORIA



Twój autoryzowany dystrybutor FLEX:
EN

 / 
07

-2
02

1 

Nasze produkty są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą
jakość FLEX. Dlatego w ramach 3-letniej gwarancji oferujemy
bezpłatny, wszechstronny serwis na nasze elektronarzędzia,
akumulatory litowo-jonowe, ładowarki i laserowe urządzenia
pomiarowe.
 
Aby skorzystać z gwarancji, po prostu zarejestruj swoje urządzenie
zakupione u autoryzowanego dystrybutora w ciągu 30 dni od
zakupu:

 � szczególy dostępne na stronie https://flex-elektronarzedzia.pl/
contnt/6-warunki-gwarancji

 � nie dotyczy urządzeń współpracujących z wodą
 � akumulatory i ładowarki zakupione u autoryzowanego 

dystrybutora podlegają automatycznie 3-letniej gwarancji jeżeli 
nie są starsze niż 5 lat.

Uzupełnij formularz 
i korzystaj z 3-letniej 
gwarancji

dotyczy także akumultorów i ładowarek

https://flex-elektronarzedzia.pl/warranty/rejestruj.php

Konfiguracja urządzeń jest taka sama jak ich wyposażenie podstawowe. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. Wszystkie przedstawione ceny są cenami sugerowanymi netto.

FLEX Polska Sp. z o.o. · Międzyrzecze 1A· 58-150 Strzegom · tel. 74 8 555 999 · www.flex-elektronarzedzia.pl

3 LATA GWARANCJI


