
Akční nabídka je platná od 15. 5. do 31. 7. 2017

Ekologicky  
úsporný provoz

Autochladnička ACN 26

A++



$  digitální ovládací displej s LED signalizací
$  chladící agregát s tichým provozem
$  odnímatelné víko
$  kvalitní izolace: polyuretanová pěna 
$  sklopné madlo pro snadné přenášení
$  připojení do zásuvky zapalovače DC 12 V nebo do síťové zásuvky AC 220–240 V
$  ECO úsporný režim

ACN 26

Digitální ovládací displej
ON/OFF 
Nastavení teploty
ECO úsporný režim

Připojovací zdířka 220–240 V a 12 V
USB napájecí zdířka 5 V

Napájecí kabely 220–240 V a 12 V
Dělící mřížka vnitřního prostoru

Objem 26 l

Termoelektrický chladicí a ohřívací box NAREX

Technická data
Napájecí napětí 220–240 V~ / 12 V
Výstupní napětí USB 5 V
Jmenovitý příkon :
Režim chlazení 12 V / 50 W

220–240 V~ / 60 W
Režim ohřevu 12 V / 45 W

220–240 V~ / 55 W
ECO (chlazení a ohřev) 220–240 V~ / 8,6 W
Minimální nastavitelná teplota  -9 °C
Maximální kapacita ochlazení 25 °C pod okolní teplotu
Maximální nastavitelná teplota  65 °C
Objem 26 l
Izolace polyuretanová pěna (PU)
Rozměr 41 × 32 × 43 cm
Hmotnost 4,3 Kg
Energetická třída A++
Třída ochrany II / 

Dokonalé chlazení



Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou

Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, přídavné držadlo SOFTGRIP, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, systainer SYS-TL 2 + ACN 26

$  pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů 

díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje 

životnost
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
$  pogumované doplňky v  úchopových zónách zlepšují držení a  manipulaci 

se strojem

EV 13 G-2A
Robustní a silná vrtačka s aretací vřetena

Technická data
Jmenovitý příkon 760 W
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 20 / 45 mm
Otáčky naprázdno 1.  / 2. rychlost 0–1 000 min-1 / 0–3 050 min-1

Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,6 kg

Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, systainer SYS-TL 2 + ACN 26

$  pro stavebně-montážní práce a údržbu
$  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů 

díky příklepovému mechanizmu a robustní dvourychlostní převodovce
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje 

životnost
$  celovlnná řídící elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
$  pogumované doplňky v  úchopových zónách zlepšují držení a  manipulaci 

se strojem

EVP 13 H-2CA
Technická data
Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–1 000 min-1 / 0–2 800 min-1

Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost 0–20 000 min-1 / 0–56 000 min-1

Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,8 kg

UŠETŘÍTE  

1 670 KČ bez DPH

2 021 Kč s DPH

UŠETŘÍTE  

1 720 KČ bez DPH

2 081 Kč s DPH

5 100 Kč 
6 171 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 359

EV 13 G-2A + Autochladnička ACN 26

EVP 13 H-2CA + Autochladnička ACN 26

* moment blokování je elektronicky omezen

5 900 Kč 
7 139 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 360

zaručeno



Součásti dodávky:  zubové sklíčidlo s kličkou, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, teleskopické přídavné držadlo, kartonová krabice + ACN 26

$  pro stavebně-montážní práce a údržbu
$  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů 

díky příklepovému mechanizmu a robustní dvourychlostní převodovce
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje 

životnost
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček v závislosti na 

druhu materiálu a charakteru práce
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  mechanická třecí spojka, teleskopické přídavné držadlo a  rýčová rukojeť  

zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími momenty

EVP 16 K-2
Robustní příklepová vrtačka pro nejtěžší nasazení

Technická data
Jmenovitý příkon 1 050 W
Max. ø vrtání v oceli / ve zdivu / ve dřevě 16 / 30 / 55 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–970 min-1 / 0–1 750 min-1

Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost 0–19 400 min-1 / 0–35 000 min-1

Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 62,5 / 35 Nm
Rozsah sklíčidla 3–16 mm
ø upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,8 kg 

Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 18 LU, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2 + ACN 26

$  vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů a výškové práce 
$  silný motor a  robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje 

a prodlužují jeho životnost 
$  hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabi-

litu a tuhost celého převodového ústrojí 
$  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
$  elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost 
$  nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu aku-

mulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí 
$  ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky 

zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem 

ASP 18-2A 4,0 Ah
18 V příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 18,0 V / 4,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru ~60 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu 13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

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

Max. krouticí moment 60 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,3 kg

8 900 Kč 
10 769 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 362

UŠETŘÍTE  

1 640 KČ bez DPH

1 984 Kč s DPH

UŠETŘÍTE  

1 670 KČ bez DPH

2 021 Kč s DPH

6 400 Kč 
7 744 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 361

EVP 16 K-2 + Autochladnička ACN 26

ASP 18-2A + Autochladnička ACN 26

Speciální letní



Kompaktní úhlová bruska s regulací otáček a automatickou vyvažovací jednotkou

Součásti dodávky:  Přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

$  speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení 
v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost 
převodů

$  prodloužená životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru 
a chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc 
doplněná o silikonový ochranný kryt konektorů 

$  multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, 
tepelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému 
zapnutí, konstantní elektronika, regulace otáček

$  patentované řešení převodové skříně z  hliníkové slitiny se  speciálně 
navrženými průduchy a vzduchovodnou vložkou zvyšuje průtok vzduchu 
strojem, čímž zdokonaluje jeho celkové chlazení 

$  funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální 
přívod chladícího vzduchu

EBU 125-14 CE
Silná a obratná úhlová bruska s regulací otáček

Technická data
Jmenovitý příkon 1 400 W
Max. ø kotoučů 125 mm
Otáčky naprázdno 3 500–11 000 min-1

Závit na vřetenu M14
Hmotnost 2,3 kg

Součásti dodávky:  Přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

$  speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v ši-
rokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů

$  extrémně klidný chod díky odpruženému přídavnému držadlu s tlumením 
vibrací a automatické vyvažovací jednotce redukující vibrace vzniklé nevy-
vážeností kotoučů

$  optimální manipulace díky kompaktním rozměrům stroje a větší hloubka 
řezu s kotouči 150 mm

$  multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, te-
pelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, 
konstantní elektronika, regulace otáček

$  patentované řešení převodové skříně z hliníkové slitiny se speciálně navrže-
nými průduchy pro lepší chlazení stroje 

$  funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod 
chladícího vzduchu

EBU 150-14 CEA
Technická data
Jmenovitý příkon 1 400 W
Max. ø kotoučů 150 mm
Otáčky naprázdno 3 500–11 000 min-1

Závit na vřetenu M14
Hmotnost 2,5 Kg

5 300 Kč 
6 413 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 364

UŠETŘÍTE  

1 700 KČ bez DPH

2 057 Kč s DPH

UŠETŘÍTE  

1 640 KČ bez DPH

1 984 Kč s DPH

4 900 Kč 
5 929 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 363

EBU 125-14 CE + Autochladnička ACN 26

EBU 150-14 CEA + Autochladnička ACN 26

nabídka



Součásti dodávky:  Přídavné držadlo SOFTGRIP, rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

$  mimořádně klidný chod díky odpruženému přídavnému držadlu a automatické 
vyvažovací jednotce, redukující vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů

$  dlouhá životnost motoru díky pancéřovému vinutí na statorovém svazku a XP 
ochranné mřížce rotoru 

$  velkoplošný spínač s aretací stálého chodu
$  kompaktní a nízká převodová skříň umožňuje nasazení v hůře přístupných mís-

tech
$  samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku dojde 

k jeho automatickému odpojení
$  multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, funkce 

TEMPOMAT, tepelná ochrana PTC, proudová ochrana, ochrana proti opě-
tovnému zapnutí

EBU 15-16 CA
Kompaktní a výkonná úhlová bruska s automatickou vyvažovací jednotkou

Technická data
Jmenovitý příkon 1 600 W
Otáčky naprázdno 9 000 min-1

Závit na vřetenu M14
Max. ø kotoučů 150 mm
Hmotnost 3,2 kg

Součásti dodávky:  1× sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m, 1× ruční trubice s regulací síly sání, 2× hliníková prodlužovací trubice, 1× univerzální hubice, šířka 
260  mm, 1× štěrbinová hubice, délka 200 mm,  1× kartáčová hubice,  1× polštářová hubice, šířka 120 mm, 1× přechodka pro připojení elektronářadí
1× přihrádka na nářadí, 1× závěs na sací trubici,  1× filtrační sáček,  1× odpadkový sáček,  1× PET filtrační patrona pro suché a mokré vysávání
 kartonová krabice + ACN 26

$  pro suché i mokré vysávání
$  pro odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot do sáčku nebo přímo 

do nádoby
$  systém čištění filtru Press&Clean pro rychlé očištění filtrační patrony za provozu
$  filtrační patrona z polyetylenu odpuzující prach a omyvatelná vodou
$  elektronická regulace sacího výkonu
$  možnost připojení a odsávání elektronářadí
$  výstup odpadního vzduchu s možností připojení sací hadice k vyfoukání nečis-

tot např. z těžko přístupných míst

VYS 25-21
Kompaktní a výkonný vysavač pro montáže

Technická data
Jmenovitý příkon 1 500 W
Max. množství vzduchu 3 700 l/min
Sací výkon 23 500 Pa
Objem nádoby 25 l
Max. příkon připojeného zařízení 2 400 W
Hmotnost 7,5 kg

6 400 Kč 
7 744 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 366

UŠETŘÍTE  

1 640 KČ bez DPH

1 984 Kč s DPH

UŠETŘÍTE  

1 640 KČ bez DPH

1 984 Kč s DPH

5 300 Kč 
6 413 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 365

EBU 15-16 CA + Autochladnička ACN 26

VYS 25-21 + Autochladnička ACN 26

Chlaď jako



EPR 40-25 HS 
Robustní řetězová pila s vysokou řeznou rychlostí

Technická data
Jmenovitý příkon 2 500 W
Délka vodící lišty 400 mm
Rychlost řetězu 17 m/s
Mazání řetězu AUTO
Objem olejové nádržky 0,2 l
Pilový řetěz Oregon 91 PX 58
Rozteč řetězu / tl. vodícího čl. 3/8“ / 1,3 mm
Hmotnost(bez lišty) 4,5 kg

4 900 Kč 
5 929 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. 65 404 367

EPR 40-25 HS + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE  

1 640 KČ bez DPH

1 984 Kč s DPH

profesionál

Součásti dodávky:  pilový řetěz, vodicí lišta, ochranný kryt lišty,  
kartonová krabice + ACN 26

$  pro hrubé kácení, formátování dřevěných prvků, tesařské práce a řezání 
palivového dřeva

$  vysoce výkonný kompaktní motor 2 500 W s  dostatečnou rezervou, pro 
práci bez námahy s vynikajícími řeznými výsledky

$  omezení rozběhového proudu zamezuje nepříjemnému nárazu při startu 
a vypadnutí jističe nebo pojistek

$  tepelně proudová ochrana proti přetížení motoru
$  patentovaná doběhová rychlobrzda řetězu a brzda řetězu při zpětném 

vrhu pro vysokou úroveň ochrany a bezpečnou práci obsluhy
$  díky silnému motoru a speciální řetězce, pila dosahuje nejvyšší řezné rych-

losti „17 m/s“ mezi elektrickými pilami
$  výměnný vzduchový filtr proti vniku nečistot do motoru
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Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních  

materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon  

a prodlužuje životnost
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje

EV 13 E-2H3
Vrtačka se širokým rozsahem použití

Technická data
Jmenovitý příkon 650 W
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 16 / 35 mm
Otáčky naprázdno  1. / 2. rychlost 0–1 100 min-1 / 0–3 000 min-1

Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,7 kg

3 030 Kč 
3 666 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 368 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 369

4 380 Kč 
5 300 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 370 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 371

EV 13 E-2H3 + brýle UVEX nebo soudek piva

EVP 13 H-2C + brýle UVEX nebo soudek piva

Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou

Součásti dodávky:  zubové sklíčidlo s kličkou, dorazová tyč pro nastavení hloubky  
vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, kartonová krabice  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  pro stavebně-montážní práce a údržbu
$  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů 

díky příklepovému mechanizmu a robustní dvourychlostní převodovce
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje 

životnost
$  celovlnná řídící elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
$  pogumované doplňky v  úchopových zónách zlepšují držení a  manipulaci 

se strojem

EVP 13 H-2C
Technická data
Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–1 000 min-1 / 0–2 800 min-1

Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost 0–20 000 min-1 / 0–56 000 min-1

Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,6 kg

Doporučená prodejní cena: Stroj: EV 13 E-2H3: 3 666 Kč vč. DPH, EVP 13 H-2C: 5 300 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

nebo

nebo

* moment blokování je elektronicky omezen

Speciální letní 



Součásti dodávky:  zubové sklíčidlo s pojistným zámkem a s kličkou , teleskopické přídavné držadlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, kartonová krabice  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  pro montážní a údržbářské dílny a provozy
$  speciální uspořádání převodů, zajišťující extrémně vysoký utahovací moment, 

umožňuje vrtání s hadovitými vrtáky, pilovými děrovači, vykružovači apod.
$  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon  

a prodlužuje životnost
$  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
$  plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$  masivní zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem, pojistný zámek pro dokonalé 

dotažení pracovního nástroje
$  elektronická bezpečnostní spojka, teleskopické přídavné držadlo a rýčová 

rukojeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími momenty

EV 16 K-S
Silná vrtačka se zvlášť vysokým utahovacím momentem

Technická data
Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání  v oceli / v hliníku / ve dřevě 20 / 28 / 65 mm
Otáčky naprázdno 0–650 min-1

Max. krouticí moment 98 Nm*
Rozsah sklíčidla 3–16 mm
ø upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,2 kg

5 050 Kč 
6 111 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 372 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 373

3 790 Kč 
4 586 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 374 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 375

EV 16 K-S + brýle UVEX nebo soudek piva

VYS 21-01 + brýle UVEX nebo soudek piva

zubové sklíčidlo s kličkou, dorazová tyč pro nastavení hloubky  
vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, kartonová krabice  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

Součásti dodávky:  1× sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m, 1× ruční trubice s regulací síly sání, 2× hliníková prodlužovací trubice, 1× univerzální hubice, šířka  
260 mm, 1× štěrbinová hubice, délka 200 mm, 1× kartáčová hubice, 1× polštářová hubice, šířka 120 mm, 1× hák pro zavěšení kabelu či hadice,  
1× závěs na sací trubici, 1× filtrační sáček, 1× odpadkový sáček, 1× PET filtrační patrona pro suché a mokré vysávání, kartonová krabice  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot (prachu, dřevěných pilin 
a třísek, kovových špon, střepů atd.) do filtračního sáčku nebo přímo do nádoby

$  systém čištění filtru Press & Clean pro rychlé očištění zanesené filtrační patrony 
za provozu

$  filtrační patrona z polyetylenu odpuzující prach a omyvatelná vodou
$  výstup odpadního vzduchu s možností připojení sací hadice k vyfoukání nečistot 

např. z těžko přístupných míst
$  lehká a kompaktní konstrukce pro snadné přenášení

VYS 21-01
Všestranný vysavač pro suché a mokré vysávání

Technická data
Napájecí napětí 230 V
Jmenovitý příkon 1 250 W
Max. množství vzduchu 3 600 l/min
Sací výkon 21 000 Pa
Objem nádoby 20 l
Hmotnost 7,5 kg

Doporučená prodejní cena: Stroj: EV 16 K-S: 6 111 Kč vč. DPH, VYS 21-01: 4 586 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

nebo

nebo

* moment blokování je elektronicky omezen

nabídka



ASV 14-2A 2,0 Ah
14,4 V vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data
Napětí / kapacita akumul. 14,4 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru ~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě 13 / 35 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Max. krouticí moment 54 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,6 kg

ASV 14-2A 2,0 Ah + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

4 790 Kč 
5 796 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 376 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 377

Vyladěn na

Doporučená prodejní cena: Stroj: ASV 14-2A 2,0 Ah: 5 796 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

$  vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu 
$  silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje 

a prodlužují jeho životnost 
$  hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují 

stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$  dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček 
$  elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho  

životnost 
$  nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu 

akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu 
prostředí

Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 14 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufr + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell



Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 18 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kurf + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu 
$  silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje 

a prodlužují jeho životnost 
$  hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují 

stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí 
$  dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček 
$  elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho  

životnost 
$  nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu 

akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu 
prostředí

ASV 18-2A 2,0 Ah
18 V vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 18,0 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru ~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě 13 / 40 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

Max. krouticí moment 60 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,9 kg

5 790 Kč 
7 006 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 380 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 381

ASV 18-2A+ brýle UVEX nebo soudek piva

ASP 18-2A 2,0 Ah + brýle UVEX nebo soudek piva

Doporučená prodejní cena: Stroj: ASV 18-2A: 6 280 Kč vč. DPH, ASP 18-2A 2,0 Ah: 7 006 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

Součásti dodávky:  rychloupínací sklíčidlo, 2× akumulátor AP 18 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kurf + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů a výškové práce 
$  silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje 

a prodlužují jeho životnost 
$  hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují 

stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí 
$  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů 

díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové převodov-
ce 

$  elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho  
životnost 

$  nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu 
akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí

ASP 18-2A 2,0 Ah
18 V příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 18,0 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru ~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu 13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0–460 min-1 / 0–1 600 min-1

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

Max. krouticí moment 60 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,0 kg

nebo

nebo

5 190 Kč 
6 280 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 378 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 379

léto



Speciální letní

Součásti dodávky:  přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  dlouhá životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru a chráně-
nému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc doplněná o si-
likonový ochranný kryt konektorů 

$  ideální a bezpečné držení v pracovní poloze díky antiskluzové pogumované 
části kapoty 

$  odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací, působících na 
paže obsluhy

$  multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, tepel-
ná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, kon-
stantní elektronika

$  funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod 
chladícího vzduchu

$  speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v ši-
rokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů

EBU 125-12 C
Dobře ovladatelná úhlová bruska pro každé nasazení

Technická data
Jmenovitý příkon  1 200 W
Max. ø kotoučů  125 mm
Otáčky naprázdno  10 500 min-1

Závit na vřetenu  M14
Hmotnost  2,3 kg

3 960 Kč 
4 792 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 382 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 383

EBU 125-12 C + brýle UVEX nebo soudek piva

EBU 15-16 C + brýle UVEX nebo soudek piva

Doporučená prodejní cena: Stroj: EBU 125-12 C: 4 792 Kč vč. DPH, EBU 15-16 C: 5 602 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

Součásti dodávky:  přídavné držadlo SOFTGRIP,příruba a upínací matice, ochranný kryt pro broušení,klíč na ochranný kryt, SYS-MIDI TL 2  
+ brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  silný prodloužený motor je zárukou stability a dostatečného výkonu pro každé 
použití

$  odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací
$  samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku  

dojde k jeho automatickému odpojení
$  velkoplošný spínač s aretací stálého chodu
$  praktický přepravní kufr ,systainer T-Loc MIDI , pro přesné a bezpečné uložení 

elektronářadí
$  multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, funk-

ce TEMPOMAT, tepelná ochrana PTC, proudová ochrana, ochrana proti 
opětovnému zapnutí 

EBU 15-16 C
Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM

Technická data
Jmenovitý příkon 1 600 W
Max. ø kotoučů 150 mm
Otáčky naprázdno 9 000 min-1

Závit na vřetenu M14
Hmotnost 2,9 kg

nebo

nebo

4 630 Kč 
5 602 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 384 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 385



Součásti dodávky:  vložka proti třepení materiálu, ochranný kryt proti odlétavajícím třískám, odsávací adapter, plastová a ocelová vložka vodící desky,  pilový plátek 2ks,
kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější 
použití  

$  výměnná vložka vodící desky dle typu materiálu
$  vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodícími čelistmi 

s tvrdokovu
$  systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou a rychlou 

výměnu pilového plátku
$  čtyřstupňový předkmit pro maximální rychlost nebo nejvyšší přesnost
$  elektronická regulace počtu zdvihů pro nastavení optimální rychlosti řezání dle 

druhu materiálu a charakteru práce
$  pro náročné přímé a křivkové řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na 

bázi dřeva, plastu, barevných kovů, hliníkových profilech a ocelovém plechu

EPL 12-7 BE
Profesionální listová pila s patentovaným vedením pilového plátku

Technická data
Jmenovitý příkon 720 W
Hloubka řezu
  ve dřevě 120 mm
  v barevných kovech / v oceli 20 mm / 10 mm
Řezání pod úhlem 0°–45°
Výška zdvihu 26 mm
Počet zdvihů 1 000–2 900 min-1

Hmotnost 2,4 kg

5 050 Kč 
6 111 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 386 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 387

3 680 Kč 
4 453 Kč s DPH

bez  
DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 388 
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 389

EPL 12-7 BE + brýle UVEX nebo soudek piva

 EPR 40-20 + brýle UVEX nebo soudek piva

Doporučená prodejní cena: Stroj: EPL 12-7 BE: 6 111 Kč vč. DPH, EPR 40-20: 4 453 Kč vč. DPH
Pracovní brýle UVEX pheos cx2: 490 Kč vč. DPH, 5l soudek piva Pilsner Urquell: 390 Kč vč. DPH

Součásti dodávky:  pilový řetěz, vodicí lišta, ochranný kryt lišty, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

$  pro řezání palivového dřeva, údržbu zahrady a práce kolem domu
$  silný motor o jmenovitém příkonu 2 000 W
$  doběhová brzda řetězu pro bezpečnou práci
$  brzda řetězu při zpětném vrhu
$  automatické mazání řetězu
$  olejoznak pro kontrolu stavu oleje v nádržce
$  omezení rozběhového proudu pro šetrné uvedení stroje do provozu 

a pozvolný náběh do pracovních otáček

EPR 40-20
Silná elektrická řetězová pila

Technická data
Jmenovitý příkon 2 000 W
Délka vodící lišty 400 mm
Rychlost řetězu 12 m/s
Mazání řetězu AUTO
Objem olejové nádržky 0,2 l
Pilový řetěz Oregon 91 PX 057
Rozteč řetězu/ tl. vodícího čl. 3/8"/1,3 mm
Hmotnost(bez lišty) 4,2 kg

nebo

nebo

nabídka



Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných 
v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Ceny u jednotlivých 
prodejců se mohou lišit. 

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

Tel.: 481 645 471–2 
 481 645 227

Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz 
 www.narex.cz O
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Akční nabídka je platná od 15. 5. do 31. 7. 2017

Kompletní servis a poradenství hledejte u autorizovaných prodejců. 

Letní akční nabídka

$ Přenosný termoelektrický chladicí a ohřívací box
$ Možnost duálního napájení DC 12 V / AC 220–240 V
$ Výstupní USB napájení 5 V
$ Digitální displej
$ Chladí až o 25 °C pod okolní teplotu
$ Odnímatelné víko
$ Objem 26 l
$ Váha 4,3 kg
$ Energetická třída A++

ACN 26
Autochladnička Narex

Součásti dodávky:  kartonová krabice, napájecí kabel DC 220-240 V, 
napájecí kabel AC 12 V, dělící mřížka boxu

Doporučená prodejní cena s DPH

2 590 Kč 

$ Permanentní technologie polakování zorníků,zajišťuje vysoký stupeň  
proti zamlžování na vnitřní straně a proti poškrábání na straně vnější.

$ Příjemně měkké straničky pro komfortní nošení bez sklouzávání dolů  
z hlavy.

$ Zorník PC šedý uvex supravision excellence/protisluneční filtr UV 400

UVEX pheos cx2
Ochrané brýle se sportovním designem a panoramatickým 
zorníkem pro neomezený výhled.

Součásti dodávky:  kartonová krabice a ochranný sáček z jemného mikrovlákna, 
který  zamezuje zašpinění nebo poškrábaní brýlí, ale slouží 
i k jejich leštění

Doporučená prodejní cena s DPH

490 Kč 

$ Obsah alkoholu: 4,4 %
$ Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty
$ Soudek je opatřen výčepním ventilem  

(nepotřebujete výčepní zařízení ani pípu)
$ Datum spotřeby: cca 4 měsíce
$ Hmotnost cca 5,5 kg

Pilsner Urquell 5 l
Světlý ležák – 12°

Doporučená prodejní cena s DPH

390 Kč 

Doporučené ceny jsou pouze orientační. Výrobky na této straně jsou samostatně neprodejné. 

Určeno pro osoby starší 18 let.  
Alkohol za volant a do práce nepatří!


