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A Ryobi® termékek milliók munkáját könnyítik meg szerte 
a világon. Hosszú évek alapos munkájával jutottunk el 
ide, mert figyeltünk és figyelünk arra, hogy az emberek 
mit várnak el az elektromos kéziszerszámoktól.

A Ryobi® gépeket otthoni felhasználásra tervezték, a garancia magánszemélyek számára az alkatrészek és tartozékok kivételével 2 év.
Minden termékünk az európai szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal van ellátva.
Figyelem: Minden garancia ország- és régió specifikus.
Nem garanciálisak azok a szerszámok, amelyek például az USA -ból vagy az internetről lettek vásárolva, vagy magánimport útján kerültek az országba 
és nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, így nem összeegyeztethetőek az Európai Uniós törvényekkel.
Csak az Európai Unióban, beleértve Svájcot vásárolt szerszámokra vonatkozik az európai garancia. 
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ÚJ ÜTVEFÚrÓ

ÚJ SZÖGBEÜTŐ

rYoBI® ÚJDoNSÁGoK

20. oldal

10. oldal

a ryobi® 2014-ben az 
ütvefúrók új generációjával 
jelenik meg a piacon. 
az új gépek erősebbek 
elődeiknél, mindezt igazán 
kompakt mérettel sikerült 
megvalósítani. 
a ryobi® tartozékok széles 
választékával könnyedén 
fúrhatunk különböző 
anyagokban.

a ryobi® one+ rendszer 
az okos választás 
akkumulátoros 
gépek vásárlásához, 
mert ugyanazzal az 
akkumulátorral mintegy 
50 különböző gép 
működtethető. a ryobi® 
one+ termékcsalád 
legújabb tagja a 
r18N18G-0 típusú 
szögbeütő.



ÚJ SZÚrÓFŰrÉSZEK

ÚJ KomBI aSZTalI KÖrFŰrÉSZ-GÉrVÁGÓ

22. oldal

30. oldal

Pontos, precíz vágások a 
ryobi® új szúrófűrészeivel! 
az új gépek kifejlesztésénél 
elsődleges szempont volt, 
hogy a vágások pontosak 
legyenek. a gép karcsú 
kialakításának, a beépített 
porelfújásnak és lED 
fénynek köszönhetően a 
vágási vonal mindenkor jól 
látható.

a ryobi® faipari gépeinek 
megújítását az új asztali 
körfűrészek és a kombi 
asztali körfűrész-gérvágó 
teszi teljessé. az új kombi 
gép vágási kapacitása 
90°-os szögben 84 mm 
és a vágás pontosságát a 
beépített lézer segíti.
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Hogyan kezdjük….
Vásároljon egy tetszőleges gépet, majd bővítse 
termékcsaládját - de már kevesebbért.
Vásároljon egy további gépet akkumulátor  
és töltő nélkül, ez a leggazdaságosabb módja a 
termékcsalád bővítésének.

Válasszon a több, mint 40 kerti- 
és kéziszerszámgép közül
A Ryobi® ONE+ egyedülálló rendszere több, mint 
50 kerti- és kéziszerszámgépből álló választéka egy 
akkumulátorral és töltővel működtethető. Vásárolja 
meg azokat a gépeket, amelyekre szüksége van,  
és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért  
és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a 
szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön 
választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli 
eszközeinek számát.

Tegye a következőt

Válasszon egy szettet
Számos szett kombinációt kínálunk különböző 
gépekkel, akkumulátorokkal és töltőkkel.

Vagy

Válasszon egy gépet…….
Akár magában is kiválaszthatja azt a gépet vagy 
akkumulátort és töltőt amit szeretne.

Az első  
ONE+ gép  
megvétele  
csak  
a kezdet… 

+

+

+



7

5133001932
Feszültség (V) 18
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 54
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 400/1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazatban (mm) 38/13/13
Nyomatékállítás 24
Súly akkumulátorral (kg) 2,06

5133000219
Feszültség (V) 18
Ütések száma (ütés/perc) 0-4000
Ütőenergia (J) 1,5
Üresjárati fordulatszám ford/perc 1000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazatban (mm) 16/12/13
Súly akkumulátorral (kg) 2,94

5133000064
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 55
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 450/1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 38/13
Nyomatékállítás 24
Súly akkumulátorral (kg) 2,13

5133001170
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 50
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 440/1600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 38/13
Nyomatékállítás 24
Súly akkumulátorral (kg) 1,67

Fúrási, ütvefúrási és csavarozási •	
alkalmazásokhoz
Erőteljes gép 54 Nm nyomatékkal•	
13 mm fém kulcsnélküli tokmány•	
Automatikus tengelyretesz az egy kézzel •	
történő bitcseréért
Változtatható sebesség és fék a teljes •	
irányíthatóságért

Elérhető: akkumulátor és töltő nélkül LCDI1802M
Cikkszám: 5133000246

18 V lithium+ kétsebességes ütvefúró-csavarozó

Szállítás terjedelme:
2 x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, mélységmérő, pótfogantyú, táska

Ütvefúrási és ütvefúrás nélküli fúrási fokozat a •	
különböző anyagok megmunkálásához
Könnyű és kompakt, kiváló a szűk, nehezen •	
hozzáférhető helyeken és a fej felett 
végzett fúráshoz
SDS tokmány a gyors fúrásért és könnyű •	
bitcseréért
Erőteljes 1,5 J ütőenergia•	

Elérhető: 1 x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel 
CRH18011L Cikkszám: 5133001928

18 V SDS-plus fúrókalapács

Szállítás terjedelme:
Pótfogantyú, mélységmérő

Automata sebességválasztás - automatikusan •	
kiválasztja az anyagnak és az alkalmazásnak 
megfelelő sebességfokozatot
13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség, forgásirányváltás és •	
fék a teljes irányíthatóságért
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
Csúszásmentes fogantyú a még nagyobb •	
kényelemért
Automata reteszelhető zár az egy kézzel •	
történő bitcseréért

18 V kétsebességes fúrócsavarozó automata sebességválasztással

Szállítás terjedelme:
1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú

13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség, forgásirányváltás•	
Automatikus reteszelhető zár az egy kézzel •	
történő bitcseréért
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz •	
és alkalmazáshoz
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
Mágneses bittartó és LED fény•	

Elérhető: 1 x 4,0 Ah és 1 x 1,5 Ah
Lithium+	akkumulátorral,	töltővel	RCD18LL99S	•	
Cikkszám: 5133002177

18 V kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x kettős csavarozó bit

LCDI18022

CRH1801M

CDA1802M

RCD1802M
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5133002095
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 45
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 440/1600
Nyomatékállítás 24
Súly akkumulátorral (kg) 1,81

5133001931
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 50
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 0-400/0-1550
Max fúrási kapacitás fában/acélban/falazatban (mm) 50/13/13
Nyomatékállítás 24
Súly (kg) 1,86

5133001166
Feszültség (V) 18
Tokmány mérete (mm) 10
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-1100
Max vágási fúrási acélban/fában (mm) 10/38
Súly akkumulátorral (kg) 1,83

13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség, forgásirányváltás•	
Vízmérték a precíz fúráshoz•	
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz •	
és alkalmazáshoz
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért

Elérhető: 1 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátorral, töltővel 
R18DDPL13S	•	Cikkszám:	5133002250
Elérhető: 2 x 1,5 Ah NiCd akkumulátorral, töltővel 
•R18DDPNN15S	•	Cikkszám:	5133002195

18 V kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x kétvégű csavarozó bit

Kombi gép fúrási, ütvefúrási és •	
csavarozási alkalmazásokhoz
13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Automatikus tengelyretesz az egy •	
kézzel történő bitcseréért
2 sebességfokozat a lehető legtöbb •	
anyaghoz és alkalmazáshoz
Változtatható sebesség és fék a teljes •	
irányíthatóságért

Elérhető: 2 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő,  
1 x kétvégű csavarozó bit, kartonban LLCDI18022LX
Cikkszám: 5133001898

18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó

Szállítás terjedelme:
2 x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, táska

10 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás•	
Automatikusan reteszelhető zár az egy kézzel •	
történő bitcseréért
LED fény a nehezen belátható helyek •	
megvilágítására
Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a •	
gyors hozzáférésért

18 V sarokfúró - csavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x kétvégű csavarozó bit

a gépekkel használható akkumulátorok a katalógus 19. oldalán találhatóak

R18DDP-0

LLCDI18022

RAD1801M
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5133002158
Feszültség (V) 18
Löket hossza (mm) 25
Üresjárati löketszám (löket/perc) 1100-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm) 101
Súly akkumulátorral (kg) 2,53

5133001162
Feszültség (V) 18
Löket hossza (mm) 22
Üresjárati löketszám (löket/perc) 3100
Max. vágási kapacitás fában (mm) 180
Súly akkumulátorral (kg) 2,33

5133001164
Feszültség (V) 18
Tárcsa átmérő (mm) 150
Befogótüske (mm) 10
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-4700
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 32
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 45
Ferdevágás tartománya (°) 50
Súly akkumulátorral (kg) 2,93

5133000932
Feszültség (V) 18
Tárcsa átmérő (mm) 190
Gérvágás tartománya bal (˚) 45
Gérvágás tartománya jobb (˚) 45
Ferdevágás tartománya (°) 45
Súly akkumulátorral (kg) 7,43

25 mm lökethossz és akár 3000 percenkénti •	
löketszám a kiváló vágási teljesítményért
Könnyen állítható sebességfokozat, •	
az alkalmazásnak megfelelő sebesség 
kiválasztásához
4 fokozatú ingaelőtolás a kiváló vágási •	
teljesítményért
Szerszám nélküli fűrészlap befogás a könnyű •	
cseréért
Reteszelhető kapcsoló•	
LED lámpa megvilágítja a vágás vonalát•	
Könnyű fűrészlap állítás 0°-tól 45° fokig•	

18 V szúrófűrész

Szállítás terjedelme:
1 x 10 TPI fafűrészlap, 1 x 14 TPI ívesen vágó fűrészlap

Univerzális fűrész a különböző anyagok •	
megmunkálásához
Kulcsnélküli fűrészlap csere•	
Változtatható sebesség és motorfék•	
22 mm lökethossz•	
Rezgéscsillapító technológia•	
Állítható saru•	

18 V szablyafűrész

Szállítás terjedelme:
1 x fémfűrészlap, 1 x fafűrészlap

Maximális vágási mélység 90° foknál 45 mm•	
Nagyon vékony TCT fűrészlap a vágási •	
teljesítmény növeléséért
Kiváló laminált munkapultok, lapanyagok •	
vágásához
Ferdevágás tartománya akár 50°•	
Tengelyretesz a könnyű fűrészlapcseréért•	

18 V körfűrész

Szállítás terjedelme:
1 x 150 mm ultra vékony 18 fogas TCT fűrészlap, 
párhuzamvezető, imbuszkulcs

Akár 70 vágás 2,5 x 10 cm fenyődeszkában •	
(teljesen feltöltött 18 V 2,6 Ah akkumulátorral)
Akár 44 vágás 2,5 x 10 cm-es fenyő deszkában •	
(teljesen feltöltött 18 V 1,5 Ah akkumulátorral)
Lézer az ismétlődő pontos vágásokért•	
Akkumulátoros szabadság kompakt •	
kialakítással

18 V gérvágó 

Szállítás terjedelme:
1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító,  
porgyűjtő zsák, kulcs

ÚJ

R18JS-0

RRS1801M

RWSL1801M

EMS190DCL
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5133002093
Feszültség (V) 18
Tár kapacitása (db) 105
Szög típusa (mm) 1,2
Maximális szögbelövési kapacitás (szög/perc) 60
Súly akkumulátorral (kg) 2,93

5133001903
Feszültség (V) 18
Befogótüske (mm) 22
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 7500
Tárcsa mérete (mm) 115
Súly akkumulátorral (kg) 2,58

5133001632
Feszültség (V) 18
Oszcilláló mozgás (˚) 3
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-20000
Súly akkumulátorral (kg) 1,33

5133001834
Feszültség (V) 18
Nagynyomású cső hossza (mm) 711
Alacsony nyomású cső hossza (mm) 756
Max. nyomás (bar) 10,3
Súly akkumulátorral (kg) 1,71

AirStrike™ technológia •	
Kompresszor nélkül használható•	
Egyes szögbelövés és egymás utáni •	
szögbeütés 
18–as (1,2 mm-es) szögekkel használható •	
16-tól 51 mm hosszúságig
Akár 600 szög lőhető be az RB18L15 •	
18 V 1,5 Ah akkumulátorral és akár 1600 
az RB18L40 18 V 4,0 Ah akkumulátorral 
(50 mm-es szög puhafában)
Kettős LED világítás•	
A belövési mélység szerszám nélkül állítható•	

18 V szögbelövő

Szállítás terjedelme:
500 x 32 mm–es szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható 
övcsipesz

3 pozícióban állítható pótfogantyú•	
Kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű •	
állításért
Tengelyreteszelés a könnyű tárcsa- és tartozék •	
cseréért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért

Elérhető: 1 x 1,3 Ah akkumulátorral és töltővel
R18AGL13S · Cikkszám: 5133002192

18 V sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
1 x csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, pótfogantyú

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó •	
fejjel
A tartozékok gyors cseréje•	
LED fény a nehezen belátható helyek •	
megvilágítására
Változtatható sebesség•	
Univerzális tartozék adapter kompatibilissé •	
teszi más márkák tartozékainak használatához

18 V többfunkciós gép

Szállítás terjedelme:
1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 
1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális 
tartozék adapter

Kerekek és nagy terjedelmű tárgyak gyors •	
felfújása
Tartozékok tárolása a gép felületén•	
Gyors leeresztési mód•	
Digitális kijelzés automatikus •	
kikapcsolással a kívánt nyomás elérésekor
Tömlő tárolása feltekert állapotban•	

18 V pumpa és kompresszor

Szállítás terjedelme:
Nagynyomású cső, alacsony nyomású cső, 3 x fúvóka

R18N18G-0

R18AG-0

RMT1801M

R18I-0
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5133000197
Feszültség (V) 18
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10000
Csiszolótalp mérete (mm) 125
Oszcillációs átmérő (mm) 1,6
Súly (kg) 1,28

5133000191
Feszültség (V) 18
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Csiszolótalp mérete (mm) 140x100
Oszcillációs átmérő (mm) 1,8
Súly (kg) 0,83

5133000195
Feszültség (V) 18
Gyalulási szélesség (mm) 50
Gyalulási mélység (mm) 0-0,4 
Falcolási mélység (mm) 12,7
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10000
Súly (kg) 1,7

5133000077
Feszültség (V) 18
Tartály kapacitás (ml) 173
Súly akkumulátorral (kg) 1,39

Csiszolótalp átmérő: 125 mm•	
Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
használathoz
Quick-fix tépőzáras csiszolópapír•	
Marokfogantyú a kényelmesebb munkáért•	

18 V 125 mm excentrikus csiszoló

Szállítás terjedelme:
3 x csiszolópapír

Csiszolótalp mérete: 140 x 100 mm•	
Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
használatért
Quick-fix tépőzáras csiszolópapír•	

18 V deltacsiszoló nagy csiszolótalppal

Szállítás terjedelme:
Különböző csiszolópapírok

Élhorony az öntvény alaplapban a nagyobb •	
pontosság érdekében
Gyalulási mélység beállítás 0 - 0,4 mm•	
Első pótfogantyú a kiválóbb •	
irányíthatóságért
Párhuzamvezető a pontos gyalulásért•	
DustTech™ beépített porelszívás-•	
technológia a maximálisan hatékony 
porgyűjtésért

18 V gyalu

Szállítás terjedelme:
2 x megfordítható TCT gyalukés, párhuzamvezető, 
porgyűjtő zsák, kulcs

Száraz anyagok felszívására alkalmazható•	
Legyen az bárhol, gyors tisztítást biztosít•	
Gyors szűrő csere•	
A tartály könnyű tisztítása•	
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért

18 V kézi porszívó

Szállítás terjedelme:
Rés tisztítófej és kefe

CRO180MHG

CCC180MHG

CPL180MHG

CHV182M
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5133000214
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 265
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-3000
Ütések száma (ütés/perc) 3500
Súly akkumulátorral (kg) 2,09

5133001168
Feszültség (V) 18
Max. nyomaték (Nm) 220
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3200
Súly akkumulátorral (kg) 1,63

5133000614
Feszültség (V) 18
Hangszóró átmérő (mm) 90
Hangszóró kimenet (W) 3
Frekvencia (Hz) 87.5 - 108 FM
Súly akkumulátorral (kg) 1,05

5133001636
Feszültség (V) 18
Izzó típusa Halogén
Súly akkumulátorral (kg) 0,72

265 Nm nyomaték a nagy igénybevételű •	
csavarozáshoz
Változtatható sebesség kapcsoló a kiváló •	
irányításért
1/2” négyszög meghajtás•	
Ütőmechanizmus a hosszú és nagy átmérőjű •	
csavarok behajtásához
LED fény •	

Elérhető: 1 x 1,3 Ah akkumulátorral, töltővel, 3 db 
dugókulccsal (17 mm, 19 mm, 21 mm), táskában 
BIW180-L13S · Cikkszám: 5133002178

18 V ütvecsavarozó

Kulcsnélküli 6,35 mm (1/4'') hatszögbefogás•	
Ütőmechanizmus a hosszú és nagy átmérőjű •	
csavarok behajtásához
3 x LED lámpa a munkaterület jobb •	
megvilágításáért
Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért•	
Változtatható sebesség, forgásirányváltás•	

18 V ütvecsavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x bit, 1 x 5/8’’ dugókulcs adapter

Aux bemenet - MP3,CD lejátszó, stb. •	
kompatibilis
Kényelmes üzemmód választás (rádió vagy aux •	
bemenet)
Ki/bekapcsolás a hangerő állító gombbal•	
10 előre beállítható állomás•	
Kézi és automatikus hangolás•	
Kihajtható flexibilis antenna•	
Az elemek töltöttségének kijelzése•	
90 mm átmérőjű hangszóró•	

18 V mp3 kompatibilis rádió

Szállítás terjedelme:
2 x AAA elem

Forgatható fej a kiváló megvilágításért•	
Egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért•	
Finoman tolható kapcsoló a nagyobb •	
kényelemért
4000 Lux a kiváló megvilágításért•	

18 V lámpa

Szállítás terjedelme:
Izzó

BIW180M

RID1801M

CDR180M

RFL180M
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5133000154
Feszültség (V) 18
Üresjárati fordulatszám ford/perc 4500
Tárcsaátmérő (mm) 102
Befogó tüske mérete (mm) 16
Vágási kapacitás 45˚ (mm) 16
Vágási kapacitás 90˚ (mm) 22
Súly akkumulátorral (kg) 2,6

5133000192
Feszültség (V) 18
Kinyomó seb. terh. nélkül (mm/s) gyors 5,5
Kinyomó seb. terh. nélkül (mm/s) lassú 1
Max. kinyomó erő (kg) 225
Tubus kapacitása (ml) 310
Súly (kg) 1,7

5133000155
Feszültség (V) 18
Tartály kapacitása (ml) 1000
Festékfelhordás (m²/perc) 10
Felület (l/óra) 20
Súly akkumulátorral (kg) 2,36

5132000100
Méret (mm) 355 x 203 x 279

Erőteljes 18 V motorral vágja a kerámiát, •	
gránitot, márványt és téglát
Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért•	
102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt •	
peremmel a precíz és törmelékmentes vágásért
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa cseréért•	
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért
Kulcs tárolása a gépen•	
102 mm gyémánt vágótárcsával és víztartállyal •	
szállítva

18 V csempevágó

Szállítás terjedelme:
102 mm gyémánttárcsa, imbuszkulcs, víztartály 

Több, mint 200 tubus kinyomása egy •	
akkutöltéssel
A kapcsoló rögzítése megakadályozza a •	
véletlenszerű indítást
Változtatható sebesség állítás az átfolyás •	
szabályozásához
Könnyen kioldható kinyomótüske a gyors •	
újratöltéshez
A tartós hajtómű és tubustartó biztosítja a gép •	
hosszú élettartamát
Tubustartón elhelyezett kiszúró tüske a tubus •	
kinyitásához

18 V kinyomópisztoly

A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé •	
teszi bármely sarok könnyed festését a 
tartályban lévő festék teljes felhasználásával, 
ezáltal csökkentve a veszteséget
Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró •	
rendszernek köszönhetően akár hígítás nélkül 
permetezhető a szórt anyag
Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő •	
- vízszintes lapos sugár, függőleges lapos 
sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb 
borítottság elérése érdekében
Bármilyen festékkel használható•	

18 V akkumulátoros festékszóró

Szállítás terjedelme:
Kerek fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, 
viszkozitás mérő edény, tisztító készlet

Dupla nylon falú nehéz igénybevételre tervezve•	
Erős hordfogantyú és vállpánt•	
Fém szegecsekkel megerősítve•	
Külső és belső zsebek a szerszámok és •	
tartozékok tárolására
Kényelmes, puha hordfogantyúk•	
Fémmel megerősített felsőrész•	

Elérhető:	460	x	305	x	305	mm	méretben	UTB4	•	
Cikkszám: 5132002553

Szerszámtáska

LTS180M

CCG1801MHG

P620

UTB 2



Az egyes nyomaték fokozatok elektronikus •	
beállítása
LED a nehezen belátható munkaterületekhez•	
3 fokozatú töltésszintjelző•	
Nagy fúrási átmérő, akár 32 mm fában•	
Kétfokozatú hajtómű •	
Lithium+ akkumulátor technológia még •	
több erőt, hosszabb működési időt biztosít, 
tartósabb, mint az ezt megelőző lítium-ion 
akkumulátorok
Finoman tolható kapcsoló, sebességfokozat •	
váltó kapcsoló, akkumulátor retesz az 
üzemeltető kényelméért

5133001900
Feszültség (V) 14,4
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 45
Tokmány (mm) 13
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 32/13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (for/perc) 0-400/0-1450
E-Torque elektronikus nyomatékállítás 20 
Súly akkumulátorral (kg) 1,62

Szállítás terjedelme:
2 x 14,4 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, 1 órás töltő, szerszámtáska

Az akkumulátor külön is rendelhető: RB14-L15  
Cikkszám: 5133002157

14,4 V lithium+ 
fúrócsavarozó 
E-Torque - elektronikus 
nyomatékszabályzással

ÚJ R14DDE-LL15S
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5133000243
Feszültség (V) 14,4
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 37
Tokmány (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 440/1600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 32/13
Nyomatékszabályozás 24
Súly akkumulátorral (kg) 1,65

5133000216
Feszültség (V) 14,4
Max. nyomaték (Nm) 37
Tokmány (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 0-440/0-1600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 32/13
Nyomatékszabályozás 24
Súly (kg) 1,9

5133000602
Feszültség (V) 14,4
Max. nyomaték (Nm) 18
Tokmány (mm) 10
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-750
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 25/10
Nyomatékszabályozás 24
Súly (kg) 1,72

13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség és fék a teljes •	
irányíthatóságért
Automatikus tengelyretesz a gyors bit cseréért•	
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz •	
és alkalmazáshoz
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a •	
bitek gyors eléréséhez

14,4 V lítium-ion kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
2 x 1,4 Ah lítium-ion akkumulátor, 1 x kétvégű csavarozó 
bit, töltő, szerszámtáska

13 mm kulcsnélküli tokmány•	
Változtatható sebesség és fék a teljes •	
irányíthatóságért
Automatikus tengelyretesz a gyors bit cseréért•	
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz •	
és alkalmazáshoz
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a •	
bitek gyors eléréshez

14,4 V NiCd kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
2 x 1,7 Ah NiCd akkumulátor, 1 x kétvégű csavarozó bit, 
töltő, szerszámtáska

Könnyű és kompakt, ideális a szűk, nehezen •	
hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
Változtatható sebesség és fék a teljes •	
irányíthatóságért
Gyors 24 fokozatú nyomatékállítás•	
10 mm kulcsnélküli tokmány•	
Mágneses bittartó a könnyű tárolásért és a •	
bitek gyors eléréséhez

14,4 V NiCd fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
2 x 1,3 Ah NiCd akkumulátor, 1 x kétvégű csavarozó bit, 
töltő, szerszámtáska

a gépekkel használható tartozékok a katalógus 35-36. oldalán találhatóak

LCD14022

CDD14022NF

CDD14012N
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5133001156
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 25
Tokmány (mm) 10
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 715
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 25/10
Nyomatékszabályozás 22
Súly akkumulátorral (kg) 1,08

5133001154
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Oszcilláló mozgás (˚) 3
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 20000
Súly akkumulátorral (kg) 1,07

5133001836
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 20000
Oszcillációs átmérő (mm) 1,2
Csiszolótalp mérete (cm²) 124
Súly akkumulátorral (kg) 0,76

5133001160
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Üresjárati löketszám (ford/perc) 3200
Löket hossz (mm) 13
Max. vágási kapacitás fában (mm) 60
Súly akkumulátorral (kg) 1,17

10 mm kulcsnélküli tokmány•	
22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló •	
csavarozásért minden alkalmazásban
Könnyű és kompakt - kiváló az egész házban•	
LED lámpa a munkafelület megvilágításához•	
Töltésszintjelző•	
Gripzone+ finoman barázdált fogantyú•	

Elérhető: 2 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel 
RCD12012L · Cikkszám: 5133001158

12 V lithium+ fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme: 
1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, szerszámtáska

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó •	
fejjel
A tartozékok gyors cseréje•	
LED fény a nehezen belátható helyek •	
megvilágítására
Változtatható sebesség•	
Univerzális tartozék adapter kompatibilissé •	
teszi más márkák tartozékainak 
használatához

12 V lithium+ többfunkciós gép

Szállítás terjedelme:
1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x bemerülő 
fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 
6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter, 
szerszámtáska

MicroFiltration™ beépített porelszívó rendszer •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a •	
nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
Háromszög alaplap kialakítás a nehezen •	
hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
Könnyű és kompakt kialakítás a nehezen •	
hozzáférhető területekhez
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor •	
töltöttségi szintjét

12 V lithium+ deltacsiszoló

Szállítás terjedelme:
1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 6 x tépőzáras 
csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz, 3 x tépőzáras 
csiszolópapír deltacsiszolóhoz, szerszámtáska

Kettő az egyben fűrész, a változtatható •	
fűrészlap állás lehetővé teszi mind 
szablyafűrész, mind a szúrófűrész módban 
történő munkavégzést
Változtatható sebesség•	
LED fény a munkaterület megvilágításához•	
Töltésszintjelző•	
Biztonsági reteszelő zár a balesetek elkerülése •	
érdekében

12 V lithium+ multifűrész

Szállítás terjedelme:
1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x fém fűrészlap, 
1 x fa fűrészlap, 1 x szúrófűrészlap, szerszámtáska

RCD12011L

RMT12011L

R12PS-L13S

RRS12011L
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5133001800
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 30
Tokmány mérete (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 0-400/0-1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 25/10
Nyomatékszablyozás 22
Súly akkumulátorral (kg) 1,02

5133001802
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 60
Max. nyomaték (Nm) 30
Tokmány mérete (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1/2 fokozat (ford/perc) 0-400/0-1500
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 25/10
Nyomatékszablyozás 22
Súly akkumulátorral (kg) 1,02

5133000248
Feszültség (V) 12
Töltési idő (perc) 45
Max. nyomaték (Nm) 12
Tokmány mérete (mm) 10
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-600
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 20/10
Nyomatékszablyozás 24
Súly (kg) 1,1

5133000223
Feszültség (V) 12
Max. nyomaték (Nm) 12
Tokmány mérete (mm) 10
Max. fúrási átmérő fában/acélban (mm) 20/10
Nyomatékszablyozás 24
Súly (kg) 1,5

Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és •	
kompakt kialakítással
10 mm kulcsnélküli tokmány•	
22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló •	
csavarozásért
LED lámpa a munkaterület megvilágításáért•	
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor •	
töltöttségi szintjét

12 V lithium+ kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme: 
1 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, 1 x kétvégű csavarozó 
bit, töltő, szerszámtáska

Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és •	
kompakt kialakítással
10 mm kulcsnélküli tokmány•	
22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló •	
csavarozásért
LED lámpa a munkaterület megvilágításáért•	
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor •	
töltöttségi szintjét

12 V lithium+ kétsebességes fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme: 
2 x 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor, töltő, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, szerszámtáska

10 mm kulcsnélküli tokmány•	
Könnyű és kompakt, kiváló a nehezen •	
hozzáférhető munkaterületekhez
24 fokozatú nyomatékváltó a kiváló •	
csavarozáshoz minden időben
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért
Bitek tárolása a gép felületén•	

12 V fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x 1,2 Ah lítium-ion akkumulátor, 1 x kétvégű csavarozó 
bit, töltő, szerszámtáska

10 mm kulcsnélküli tokmány•	
24 fokozatú nyomatékállítás a kiváló •	
csavarozásért a munkafolyamat teljes ideje 
alatt
Bitek kényelmes tárolása a gép felületén•	

12 V NiCd fúrócsavarozó nyomatékszabályozással

Szállítás terjedelme:
2 x 1,3 Ah NiCd akkumulátor, 8-10 órás töltő, 1 x kétvégű 
csavarozó bit, szerszámtáska

R12DD-L13S

R12DD-LL13S 

LSDT1201

CSDT1202N
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5133001961
Feszültség (V) 4
Töltési idő (óra) 10
Max. nyomaték (Nm) 5
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 180
Szerszámbefogás 1⁄4˝ Hex
Súly akkumulátorral (kg) 0,4

5133000139
Feszültség (V) 4
Töltési idő (óra) 10
Max. nyomaték (Nm) 5
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 180
Szerszámbefogás 1⁄4˝ Hex
Nyomatékszabályozás 12
Súly akkumulátorral (kg) 0,47

5133000088
Feszültség (V) 4
Töltési idő (óra) 10
Max. nyomaték (Nm) 5
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 180
Szerszámbefogás 1⁄4˝ Hex
Nyomatékszabályozás 12
Súly (kg) 0,47

5133000141
Feszültség (V) 4
Tölétési idő (óra) 10
Max. nyomaték (Nm) 5
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 180
Szerszámbefogás 1⁄4˝ Hex
Nyomatékszabályozás 12
Súly akkumulátorral (kg) 0,47

A mellékelt 1x Hex4,1x PZ2 tartozékok kiválóak •	
a lapra szerelt bútorok összeszereléséhez
Akár 5 Nm nyomaték•	
Akár 92 csavar becsavarása töltésenként•	
Szuper erős LED fény a munkaterület •	
megvilágítására
Hatszögbefogás a könnyű bit cseréért•	
Beépített akkumulátorral•	

4 V szuperkompakt csavarozó

Szállítás terjedelme:
1 x Hex4, 1 x PZ2 tartozékok, töltő

12 fokozatú nyomatékállítás•	
LED lámpa a nehezen belátható •	
munkaterületek megvilágítására
Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes •	
munkavégzésért
Biztonságos QuickChange™ tokmány •	
automatikus tengelyretesszel az egy kézzel 
történő bitcseréért
Beépített akkumulátorral•	

4 V lítium-ion csavarozó

Szállítás terjedelme:
6 darabos bit szett, töltő, táska

12 fokozatú nyomatékállítás•	
LED lámpa a nehezen belátható •	
munkaterületek megvilágítására
Csúszásmentes kapcsológomb a •	
kényelmes munkavégzésért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még •	
nagyobb kényelemért
Biztonságos QuickChange™ tokmány •	
automatikus tengelyretesszel az egy kézzel 
történő bitcseréért
Beépített akkumulátorral•	

4 V lítium-ion fúrócsavarozó

Szállítás terjedelme:
12 darabos bit szett, töltő, táska

12 fokozatú nyomatékállítás•	
LED lámpa a nehezen belátható •	
munkaterületek megvilágítására
Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes •	
munkavégzésért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a •	
még nagyobb kényelemért
Biztonságos QuickChange™ tokmány •	
automatikus tengelyretesszel az egy 
kézzel történő bitcseréért
Beépített akkumulátorral•	

4 V lítium-ion akkumulátoros csavarozó tartozék készlettel

Szállítás terjedelme:
Kézitáska 30 x csavarozó bittel, töltő

ÚJ

R4SD-L13C

CSD4107BG

CSD40LI

CSD4130GN
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1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor
1x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor + töltő
2x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor + töltő

1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor + töltő 
1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor
2x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor + töltő

1x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion •	

akkummulátor + töltő
1x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion •	

akkummulátor
1x 18 V (2,6 Ah) lítium-ion •	

akkummulátor

1x 18 V (1,7 Ah) NiCd •	

akkumulátor + töltő
1x 18 V (1,7 Ah) NiCd •	

akkumulátor
2x 18 V (1,7 Ah) NiCd •	

akkumulátor + töltő

1x 14 V (1,7 Ah) NiCd •	

akkumulátor
1x 14 V (1,4 Ah) lítium-ion •	

akkummulátor
14 – 18 V lítium-ion és NiCd •	

akkumulátor töltő

1x 12 V (1,3 Ah) Lithium+ •	

akkummulátor
1x 12 V (1,2 Ah) lítium-ion •	

akkummulátor
1x 12 V (1,7 Ah) NiCd •	

akkumulátor

5133001907

RB18L40
5133001912

RBC18L40
5133001916

RBC18LL40

5133001910

RBC18L15
5133001905

RB18L15
5133001914

RBC18LL15

5133001908

RBC18L13
5133001904

RB18L13
5133001906

RB18L26

5132000041

BCP1817M
5132000049

BPP1817M
5133000213

BCP18172SM

5132000003

BPP1417
5133001102

BPL1414
5133001127

BCL14181H

5133001732

BSPL1213
5132000046

BPL1220
5132000002

BPP1217
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5133002067
Névleges teljesítmény (W) 1200
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fok. (ford/perc) 0-1200/0-3200
Ütések száma 1/2 fok. (ütés/perc) 0-19200/0-51200
Max. fúrási átmérő - fában (mm) 25/50
Max. fúrási átmérő - acélban (mm) 8/16
Max. fúrási átmérő - falazatban (mm) 18/22
Súly (kg) 3,15

5133002058
Névleges teljesítmény (W) 1010
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1/2 fok. (ford/perc) 0-1200/0-3200
Ütések száma 1/2 fok. (ütés/perc) 0-19200/0-51200
Max. fúrási átmérő - fában (mm) 25/50
Max. fúrási átmérő - acélban (mm) 13/8
Max. fúrási átmérő - falazatban (mm) 16/20
Súly (kg) 3,05

5133002018
Névleges teljesítmény (W) 800
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-3000
Ütések száma (ütés/perc) 0-51000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm) 34/13/16
Súly (kg) 1,8

5133002016
Névleges teljesítmény (W) 680
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-3000
Ütések száma ütés/perc 0-51000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm) 34/13/16
Súly (kg) 1,7

Erőteljes 1200 W ütvefúró két sebesség•	
fokozattal•	
Változtatható sebesség, forgásirányváltás a •	
teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a •	
kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű •	
tartásért
Fém hajtóműház•	
Fém tokmány automatikus reteszeléssel•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1200 W kétsebességes ütvefúró

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 
szerszámkoffer

Változtatható sebesség, forgásirányváltás a •	
teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a •	
kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű •	
tartásért
Fém hajtóműház•	
Fém tokmány automatikus reteszeléssel•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1010 W kétsebességes ütvefúró

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 
szerszámkoffer

Változtatható sebesség, forgásirányváltás a •	
teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a •	
kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű•	
Egyhüvelyű tokmány (automatikusan •	
reteszelhető)
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

800 W ütvefúró

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 
szerszámkoffer

Változtatható sebesség, forgásirányváltás a •	
teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a •	
kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű•	
Egyhüvelyű tokmány (automatikusan •	
reteszelhető)

680 W ütvefúró

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 
szerszámkoffer

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

RPD1200-K

RPD1010-K 

RPD800-K

RPD680-K
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5133001832
Névleges teljesítmény (W) 500
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-3000
Ütések száma ütés/perc 0-50000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm) 25/13/13
Súly (kg) 1,6

5133000809
Névleges teljesítmény (W) 850
Tokmány mérete (mm) 13
Tokmány típusa SDS-plus
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-1100
Ütések száma ütés/perc 0-4000
Ütőenergia (J) 2,2
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm) 32/13/24
Súly (kg) 3

5133000526
Névleges teljesítmény (W) 710
Tokmány típusa SDS-plus
Tokmány mérete (mm) 13
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-1100
Ütések száma ütés/perc 0-4000
Max. fúrási átmérő fában/acélban/falazat (mm) 32/13/24
Ütőenergia (J) 2
Súly (kg) 3

Változtatható sebesség, forgásirányváltás a •	
teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a •	
kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú •	

500 W ütvefúró

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

Változtatható fúrási sebesség és irányváltás•	
Vésési funkció•	
Ütésleállító funkció fában, acélban, kerámiában •	
történő fúráshoz és csavarozáshoz
Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám •	
beszorulása esetén
Csúszásmentes sebességkapcsoló gomb•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

850 W SDS-plus kombi fúrókalapács

Szállítás terjedelme:
Körben elfordítható pótfogantyú, 1 x 13 mm cserélhető 
tokmány, 1 x fúrószár, mélységmérő, szerszámkoffer

Változtatható fúrási sebesség és irányváltás•	
Vésési funkció•	
Ütésleállító funkció fában, acélban, •	
kerámiában történő fúráshoz és 
csavarozáshoz
Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám •	
beszorulása esetén
Csúszásmentes sebességkapcsoló gomb•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

710 W SDS-plus kombi fúrókalapács

Szállítás terjedelme:
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 
szerszámkoffer

a gépekkel használható tartozékok a katalógus 36. oldalán találhatóak

RPD500-G

ERH850RS

ERH710RS
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5133002219
Névleges teljesítmény (W) 680
Lökethossz (mm) 23
Üresjárati löketszám (ford/perc) 500-3100
Max. vágási kapacitás fában (mm) 105
Max. vágási kapacitás acélban (mm) 12
Súly (kg) 2,2

5133002217
Névleges teljesítmény (W) 600
Lökethossz (mm) 23
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 500-3100
Max. vágási kapacitás fában (mm) 85
Max. vágási kapacitás acélban (mm) 9
Súly (kg) 2

5133002215
Névleges teljesítmény (W) 500
Lökethossz (mm) 19
Üresjárati löketszám (ford/perc) 0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm) 75
Max. vágási kapacitás acélban (mm) 6
Súly (kg) 1,8

5133002223
Névleges teljesítmény (W) 500
Lökethossz (mm) 19
Üresjárati löketszám (ford/perc) 0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm) 72
Max. vágási kapacitás acélban (mm) 6
Súly (kg) 1,8

A gép karcsú kialakításának, a beépített •	
porelfújásnak és LED fénynek köszönhetően a 
vágási vonal mindenkor jól látható
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST •	
funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú 
ingelőtolás rendszerrel
Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlap-•	
befogás, megkönnyíti a penge helyes 
befogását
Süllyesztett fűrészlap lehetővé teszi egészen a •	
védőburkolat melletti vágást
Visszahajtható vezetőszárny segíti a pontos •	
egyenes vonalban történő vágást

680 W szúrófűrész

Szállítás terjedelme:
1 x fafűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap, 1 x porelvezető 
adapter, szerszámkoffer

A gép karcsú kialakításának, a beépített •	
porelfújásnak és LED fénynek köszönhetően a 
vágási vonal mindenkor jól látható
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST •	
funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú 
ingelőtolás rendszerrel
Hüvelykujjal kapcsolható fordulatszám-•	
szabályozás
Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlap-•	
befogás, megkönnyíti a penge helyes 
befogását

600 W szúrófűrész

Szállítás terjedelme:
1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter, 
szerszámkoffer

A gép karcsú kialakításának, a beépített •	
porelfújásnak és LED fénynek köszönhetően a 
vágási vonal mindenkor jól látható
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST •	
funkcióval és a PROSTROKE 4 fokozatú 
ingelőtolás rendszerrel
Kompakt forma és kialakítás ergonómikus •	
fogantyúval
Levehető porelfúvó csonk•	

500 W szúrófűrész

Szállítás terjedelme:
1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

Kompakt forma és kialakítás ergonómikus •	
fogantyúval
Nagy pontosságú vágás•	
Szerszám nélküli fűrészlap csere•	
Levehető porelfúvó csonk•	

500 W szúrófűrész

Szállítás terjedelme:
1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

RJS1050-K

RJS850-K

RJS750-G

RJS720-G
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5133001788
Névleges teljesítmény (W) 1600
Fűrészlap mérete (mm) 190
Befogó tüske mérete (mm) 16
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 66
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 50
Ferdevágás tartománya (°) 45
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000
Súly (kg) 3,9

5133001786
Névleges teljesítmény (W) 1400
Fűrészlap mérete (mm) 190
Befogó tüske mérete (mm) 16
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 66
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 50
Ferdevágás tartománya (°) 45
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000
Súly (kg) 3,9

5133001784
Névleges teljesítmény (W) 1250
Fűrészlap mérete (mm) 190
Befogó tüske mérete (mm) 16
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 66
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 50
Ferdevágás tartománya (°) 45
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000
Súly (kg) 3,7

5133000367
Névleges teljesítmény (W) 800
Lökethossz (mm) 28
Üresjárati löketszám (löket/perc) 500-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm) 150
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) 12
Max. vágási kapacitás acélban (mm) 10
Súly (kg) 2,8

Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a •	
kényelmes ismétlődő vágásokért
Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap •	
ferdevágáshoz
Állítható vágási mélység•	
Beépített lézer mutatja a vágási vonalat a •	
pontosság érdekében 
A gép felületén tárolható kulcs•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1600 W 66 mm körfűrész lézerrel

Szállítás terjedelme:
1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, 1 x 2 
darabos vezetősín, kulcs, szerszámkoffer

Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a •	
kényelmes ismétlődő vágásokért
Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap •	
ferdevágáshoz
Állítható vágási mélység•	
Beépített lézer mutatja a vágási vonalat a •	
pontosság érdekében 
A gép felületén tárolható kulcs•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1400 W 66 mm körfűrész lézerrel

Szállítás terjedelme:
1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs, 
szerszámkoffer

Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a •	
kényelmes ismétlődő vágásokért
Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap •	
ferdevágáshoz
Állítható vágási mélység•	
A gép felületén tárolható kulcs•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1250 W 66 mm körfűrész 

Szállítás terjedelme:
1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

Változtatható löketszám•	
Fém hajtóműház a tartósságért•	
Szerszámnélküli fűrészlap-befogás•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

800 W szablyafűrész

Szállítás terjedelme:
3 x fűrészlap, szerszámkoffer

RWS1600-K

RWS1400-K

RWS1250-G

ERS80VHG
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5133001152
Névleges teljesítmény (W) 600
Tárcsa átmérő (mm) 115
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12000
Súly (kg) 2

5133000542
Névleges teljesítmény (W) 750
Tárcsa átmérő (mm) 115
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Súly (kg) 2,3

5133000544
Névleges teljesítmény (W) 750
Tárcsa átmérő (mm) 125
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Súly (kg) 2,4

5133000366
Névleges teljesítmény (W) 850
Tárcsa átmérő (mm) 125
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Súly (kg) 2,8

Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
Erőteljes 600 W motor nagy nyomatékot •	
szolgáltató hajtóművel
Két pozícióban állítható pótfogantyú jobb vagy •	
bal kézzel történő használatért
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	

600 W 115 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors •	
és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is •	
alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

750 W 115 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a •	
gyors és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására •	
is alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

750 W 125 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal•	
Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
180° fokban elfordítható hátsó fogantyú•	
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors •	
és könnyű állításért
Három pozícióban állítható, kulcs tárolására •	
is alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

850 W 125 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, 
szerszámtáska

EAG600RS

EAG750RS

EAG750RB

EAG8512RHG
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5133000546
Névleges teljesítmény (W) 950
Tárcsa átmérő (mm) 115
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Súly (kg) 2,5

5133000548
Névleges teljesítmény (W) 950
Tárcsa átmérő (mm) 125
Befogó tüske mérete (mm) 22
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Súly (kg) 2,5

5133000550
Névleges teljesítmény (W) 2000
Tárcsa átmérő (mm) 230
Tengelybemenet M14
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6000
Súly (kg) 6

5133000704
Névleges teljesítmény (W) 2300
Tárcsa átmérő (mm) 355
Befogó tüske mérete (mm) 25,4
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3800
Súly (kg) 16

Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors •	
és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is •	
alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

950 W 115 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, 
szerszámtáska

Reteszelhető kapcsoló a folyamatos •	
munkavégzéshez
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors •	
és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is •	
alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

Elérhető: gyémánttárcsával EAG950RB-DF
Cikkszám: 5133002272•	

950 W 125 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, 
szerszámtáska

Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal•	
180 fokban elfordítható hátsó fogantyú•	
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors •	
és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is •	
alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért•	
Livetool Indicator™•	

2000 W 230 mm sarokcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú, 
szerszámkoffer

Gérvágás tartománya 0°-45° fokig•	
A rögzítés gyorsan kioldható•	
Szikraterelő•	
Fogantyú segítségével könnyen állítható a •	
gérvágás tartománya
Védőburkolat a biztonságos munkavégzésért•	
Kulcsok tárolása a gép felületén•	
Gumi talpak a stabilitásért•	
Cserélhető szénkefék•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

355 mm fémdaraboló

Szállítás terjedelme:
355 mm tárcsa, leszorító

VÁGÁSI
KaPaCITÁSSzögvas: 90°/45°137/100 mmZártszelvény: 90°/45°119x119/106x106 mmCső: 90°/45°
115 mm

EAG950RS

EAG950RB

EAG2000RS

ECO2335HG
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5133001818
Névleges teljesítmény (W) 200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10000-20000
Oszcillációs mozgás (°) 3
Súly (kg) 1,6

5133000554
Névleges teljesítmény (W) 1400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 14000-31500
Befogógyűrű kapacitása (mm) 6, 6,35 és 8
Beszúrás kapacitása (mm) 55

5133000352
Névleges teljesítmény (W) 750
Gyalulási kapacitás - szélesség (mm) 82
Gyalulási kapacitás - mélység (mm) 2
Falcolási mélység (mm) 0-12
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 16000
Súly (kg) 3,2

5133000350
Névleges teljesítmény (W) 600
Gyalulási kapacitás - szélesség (mm) 82
Gyalulási kapacitás - mélység (mm) 1,5
Falcolási mélység (mm) 0-8
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 16000
Súly (kg) 3,1

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó •	
fejjel
A tartozékok gyors cseréje•	
Változtatható sebesség•	
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű •	
tartásért

200 W többfunkciós gép

Szállítás terjedelme:
1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 
1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális 
tartozék adapter, szerszámtáska

Pontos magasság beállítás a precíz irányításért •	
és ismétlődő marásért
Magasság állítás asztali fokozatban•	
Erőteljes 1400 wattos motor lágyindítással •	
és változtatható sebességgel az egyszerű 
kezelésért
A folyamatos forgácslefúvás biztosítja a vágási •	
vonal láthatóságát
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1400 W felsőmaró

Szállítás terjedelme:
Sablonvezető, porelszívó adapter, 1 x 6 mm befogógyűrű, 
1 x 6.35 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm befogógyűrű, 
1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető, szerszámkoffer

Hármas osztású horony az öntvény alaplapban •	
a nagyobb pontosság érdekében
Kettős élvezető a pontos gyalulásért•	
Gumibevonattal ellátott váltókapcsoló •	
a jobb vagy baloldalon történő 
porelvezetéshez
Csúszásmentes kapcsoló a •	
biztonságosabb vezérlésért
DustTech™ beépített portechnológia a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

750 W gyalu

Szállítás terjedelme:
2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs, 
szerszámkoffer

0,5 mm horony az öntvény alaplapban a •	
nagyobb pontosság érdekében
Váltókapcsoló a jobb vagy baloldalon történő •	
porelvezetéshez
Csúszásmentes kapcsoló a •	
biztonságosabb vezérlésért
Támaszték, hogy a munkadarab ne •	
sérüljön, amikor a gép üzemen kívül van
DustTech™ beépített portechnológia a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

600 W gyalu

Szállítás terjedelme:
2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

RMT200-S

ERT1400R

EPN7582NHG

EPN6082CHG
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5133000530
Névleges teljesítmény (W) 180
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6000-12000
Oszcillációs átmérő (mm) 2
Súly (kg) 1,4

5133000528
Névleges teljesítmény (W) 80
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12000
Oszcillációs átmérő (mm) 1,6
Csiszolótalp (mm) 99 x 149
Súly (kg) 0,9

5133001144
Névleges teljesítmény (W) 300
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 7000-12000
Oszcillációs átmérő (mm) 2,4
Csiszolólap (mm) 125
Súly (kg) 1,7

DustTech™ beépített porszívó rendszer a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, •	
deltacsiszoló, legyezőcsiszoló
Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a •	
nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
Háromszög talp kialakítás a nehezen •	
hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
1/3 csiszolótalp a nagy felületek gyors •	
csiszolására (mind tépőzáras, mind standard 
csiszolópapír használható)
Változtatható sebesség•	

180 W multicsiszoló

Szállítás terjedelme:
5 x tépőzáras csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x tépőzáras 
csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz, 5 x tépőzáras csiszolópapír 
legyezőcsiszolóhoz, szerszámtáska

Kompakt csiszoló fogantyú a kényelmesebb •	
munkáért
DustTech™ beépített porszívó rendszer a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Háromszög talp kialakítás a nehezen •	
hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

80 W deltacsiszoló

Szállítás terjedelme:
5 x tépőzáras csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x tépőzáras 
csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz, szerszámtáska

Erőteljes 300 W motor•	
2,4 mm átmérőjű nagy oszcillációs átmérő•	
Oszcilláló mozgás a hatékony anyaglehordás •	
érdekében
Kompakt marokfogantyú•	
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a •	
maximális porelvezetésért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

300 W rezgőcsiszoló

Szállítás terjedelme:
5 x gyorsrögzítésű csiszolólap

EMS180RV

EPS80RS

ROS300
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5133000348
Névleges teljesítmény (W) 240
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 14000
Oszcillációs átmérő (mm) 1,6
Csiszolótalp (mm) 110x114
Súly (kg) 1,6

5133000356
Névleges teljesítmény (W) 320
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6000-12000
Oszcillációs átmérő (mm) 2,2
Csiszolólap (mm) 115x229
Súly (kg) 2,2

5133000534
Névleges teljesítmény (W) 280
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 7000-12000
Oszcillációs átmérő (mm) 2
Csiszolótalp (mm) 93x185
Súly (kg) 1,7

5133000532
Névleges teljesítmény (W) 200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12000
Oszcillációs átmérő (mm) 2
Csiszolótalp (mm) 93x185
Súly (kg) 1,5

Erőteljes 240 wattos motor•	
Quick-fix gyorsrögzítésű tépőzáras és •	
leszorítós csiszolólap
Öntött alumínium talp a tartósságért•	
Csúszásmentes ki/bekapcsoló a •	
tartósságért és a könnyű használatért
Kompakt marokfogantyú a kényelmes •	
egykezes használatért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a •	
gép feszültség alatt van

240 W 1⁄4 rezgőcsiszoló

Szállítás terjedelme:
2 x 60, 2 x 100 és 2 x 150 szemcseméretű csiszolópapír, 
lyukacsos papír alaplap, porzsák, szerszámkoffer

Erőteljes 320 wattos motor•	
Quick-fix gyorsrögzítésű tépőzáras és •	
leszorítós csiszolólap
Változtatható sebesség a teljes •	
irányíthatóságért
Öntött alumínium alaplap a tartósságért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

320 W 1⁄2 rezgőcsiszoló

Szállítás terjedelme:
1 x 60, 120 és 240 szemcsézett csiszolópapír,  
lyukacsos alaplap

Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a •	
maximális porelvezetésért
Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolótalp•	
Leszorítós csiszolótalp a teljes csiszolólap •	
választék használatához
Alacsony vibráció a teljes irányíthatóságért•	
Változtatható sebesség•	
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

280 W 1⁄3 rezgőcsiszoló

Szállítás terjedelme:
2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett csiszolópapír, 
szerszámtáska

Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a •	
maximális porelvezetésért
Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolótalp•	
Leszorítós csiszolótalp a teljes csiszolólap •	
választék használatához
Alacsony vibráció a teljes irányíthatóságért•	
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

200 W 1⁄3 rezgőcsiszoló

Szállítás terjedelme:
2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett csiszolópapír

EOS2410NHG

ESS3215VHG

ESS280RV

ESS200RS
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5133000364
Névleges teljesítmény (W) 1350
Szalag sebesség (m/perc) 240-400
Csiszoló szalag szélessége (mm) 100
Csiszoló szalag mérete (mm) 610x100
Súly (kg) 6,4

5133001146
Névleges teljesítmény (W) 800
Szalag sebesség (m/perc) 150-320
Csiszolási méret (mm) 76x150
Csiszoló szalag mérete (mm) 75x533 
Súly (kg) 3,3

5133001148
Névleges teljesítmény (W) 800
Szalag sebesség (m/perc) 320
Csiszolási méret (mm) 76x150
Csiszoló szalag mérete (mm) 75x533 
Súly (kg) 3,3

Erőteljes 1350 wattos 100 mm-es •	
szalagcsiszoló a gyors és sima csiszolásért
Változtatható sebesség 240 - 400 méter/perc, •	
a feladathoz megfelelő sebesség beállításáért
Gyors szalagcsere•	
Csiszolókeret a nagyobb területek csiszolásáért•	
Erőteljes porelszívás a tiszta működésért•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1350 W 100 mm szalagcsiszoló

Szállítás terjedelme:
Csiszolószalag, porgyűjtő zsák, csiszolókeret, 2 x G 
leszorító, szerszámkoffer

Erőteljes 800 wattos motor változtatható •	
sebességgel a különböző anyagok 
csiszolásához
Csiszolókeret a nagyobb területek csiszolásáért•	
Gyors szalagcsere a könnyebb •	
szalagkövetésért
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a •	
maximális porelvezetésért
4 pozícióba állítható fogantyú•	
Livetool Indicator™ •	
A gép a szállított rögzítőkkel felfelé •	
fordítva is használható

800 W 76 mm szalagcsiszoló

Szállítás terjedelme:
1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag, 2 x G 
leszorító , csiszolókeret, távtartó, szerszámkoffer

Erőteljes 800 wattos motor a különböző •	
anyagok csiszolásához
Gyors szalagcsere a könnyebb •	
szalagkövetésért
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia •	
a maximális porelvezetésért
4 pozícióba állítható fogantyú•	
Livetool Indicator™ •	

800 W 76 mm szalagcsiszoló

Szállítás terjedelme:
1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag

EBS1310VFHG

EBS800V

EBS800
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5133002023
Névleges teljesítmény (W) 1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4800
Fűrészlap átmérő (mm) 254
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Befogótüske (mm) 30
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 58
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 84
Asztal mérete támasztó karokkal (mm) 560x170

5133002221
Névleges teljesítmény (W) 1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4800
Fűrészlap átmérő (mm) 254
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Befogótüske (mm) 30
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 58
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 84

5133002021
Névleges teljesítmény (W) 1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4500
Fűrészlap átmérő (mm) 254
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Befogótüske (mm) 30
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 58
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 84
Asztal mérete támasztó karokkal (mm) 510 (jobbra)

5133002152
Névleges teljesítmény (W) 1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4500
Fűrészlap átmérő (mm) 254
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Befogótüske (mm) 30
Max. vágási mélység 45˚ (mm) 58
Max. vágási mélység 90˚ (mm) 84
Asztal mérete támasztó karokkal 510 (jobbra)

Nagyméretű alumínium öntvény alaplap •	
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó •	
része mentén a pontos vágásokért
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és •	
ferdeszögállításért
Túlterhelés védelem •	
A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz •	
lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon 
-60° és +60° fok között
Beépített szerszámtároló•	
Összecsukható állvány •	

1800 W asztali körfűrész kihúzható alapszegéllyel 

Szállítás terjedelme:
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

Nagyméretű alumínium öntvény alaplap •	
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó •	
része mentén a pontos vágásokért
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és •	
ferdeszögállításért
Túlterhelés védelem •	
A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz •	
lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon 
-60° és +60° fok között
Beépített szerszámtároló•	
LiveTool indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1800 W asztali körfűrész állvánnyal

Szállítás terjedelme:
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

Nagyméretű alumínium öntvény alaplap•	
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó •	
része mentén a pontos vágásokért
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság és •	
ferdeszögállításért
Túlterhelés védelem •	
A ferdevágás állítása precíz szögvágást tesz •	
lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon 
-60° és +60° fok között
Beépített szerszámtároló•	
LiveTool indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

1800 W asztali körfűrész

Szállítás terjedelme:
48 fogas TCT fűrészlap

Asztali körfűrész és gérvágó egyben a •	
rendkívüli sokoldalúságért
Nagyméretű alumínium öntvény asztal •	
maximális támaszt biztosít a vágások során
Lágyindítás•	
Erőteljes 1800 W motor•	
ExactLine™ lézer technológia a pontos •	
vágásokért gérvágó üzemmódban

1800 W asztali körfűrész-gérvágó

Szállítás terjedelme:
48 fogas TCT fűrészlap 

oKTÓBErTŐl 
rENDElHETŐ

oKTÓBErTŐl 
rENDElHETŐ

oKTÓBErTŐl 
rENDElHETŐ

oKTÓBErTŐl 
rENDElHETŐ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

RTS1800ES-G

RTS1800S-G

RTS1800-G

RTMS1800-G
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5133000646
Típus olajmentes
Tartály mérete (l) 10,5
Szívás kapacitása (l/perc) 57
Max. nyomás (bar) 9
Súly (kg) 14

5133002020
Névleges teljesítmény (W) 500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2900
Tárcsa átmérő (mm) 178
Befogótüske (mm) 25,4
Max. vágási mélység (mm) 32
Ferdevágás tartománya (°) 45
Súly (kg) 15,7

5133000573
Névleges teljesítmény (W) 1400
Tartály mérete (l) 30
Szívás kapacitása (kPA) 15 (150 mBar)
Súly (kg) 7,7

Az olajmentes szivattyú karbantartást nem •	
igénylő alkalmazást biztosít a gépnek
Csatlakozó a gyors és könnyű •	
szerszámcseréért
Tároló rekesz a praktikus tartozék tárolásért•	
7,5 m feltekert cső kiszélesíti az elvégezhető •	
munkák sorát, nagyobb rugalmasságot nyújtva
Oldalsó szerszámtartó két szerszám tárolására •	
alkalmas tárolóval (a levegős szerszámokat 
külön kell megrendelni)

Kompresszor

Szállítás terjedelme:
7,5 m cső, légfúvó fej, lefújó pisztoly, gyorscsatlakozó külső 
menettel x 2, gyorscsatlakozó tömlőhöz, gumírozott
fúvóka, keréknyomás mérő, gumiszorító, tömítő szalag, 
kerékfúvó adapter, univerzális gyorscsatlakozó

Rozsdamentes vágófelület •	
Ferdeszög mérő a ferdeszögek pontos •	
beállítására 0-45° fokig
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó •	
része mentén a nagyobb stabilitásért
Állvány összecsukható lábakkal•	
17,8 cm vágótárcsa gyémánt szélekkel precíz •	
vágást biztosít, kevesebb törmelék a vágás 
során
Beépített víztartály a pormentes vágásért•	
Biztonsági csatlakozó a vizes vágások •	
biztonságáért

Vizes csempevágó

Szállítás terjedelme:
Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető, párhuzamvezető

Szennyvíz leeresztő szelep a tartály alján a •	
gyors és könnyű ürítésért
Elektromos kéziszerszám csatlakozó•	
Automatikus ki/bekapcsoló - a porszívó miután •	
csatlakoztatjuk a szerszámot 10 másodperc 
múlva automatikusan elindul és összeszedi az 
összes hulladékot, forgácsot
Felső fogantyú és széles görgők a gép könnyű •	
és stabil mozgatásáért 
Száraz és nedves szűrő•	
Fúvó funkció a gyors és hatékony törmelék •	
elfújásért

30 l vizes/száraz porszívó

Szállítás terjedelme:
3,8 m x 35 mm cső, száraz szűrő, nedves szűrő, 
univerzális porelszívó csatlakozó

EAS10A15

WS721S

VC30A
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5133000692
Névleges teljesítmény (W) 1100
Fűrészlap átmérő (mm) 210
Fűrészlap típusa 24-fogas TCT
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000
Gérvágás tartománya balra (˚) 45
Gérvágás tartománya jobbra (˚) 45
Ferdevágás tartománya balra (˚) 45
Ferdevágás tartománya jobbra(˚) 10
Súly (kg) 7,5

5133001197
Névleges teljesítmény (W) 1200
Fűrészlap átmérő (mm) 216
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000
Gérvágás tartománya balra (˚) 50
Gérvágás tartománya jobbra (˚) 50
Ferdevágás tartománya balra (˚) 47
Ferdevágás tartománya jobbra(˚) 2
Súly (kg) 13

5133001202
Névleges teljesítmény (W) 2000
Fűrészlap átmérő (mm) 254
Fűrészlap típusa 48-fogas TCT
Gérvágás tartománya balra (˚) 50
Gérvágás tartománya jobbra (˚) 50
Ferdevágás tartománya balra (˚) 47
Ferdevágás tartománya jobbra(˚) 2
Súly (kg) 16,2

5133001200
Méret (mm) 1380-tól 2904-ig
Terhelés (kg) 181
Súly (kg) 21,9

ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal •	
lézeres kijelölése
Negatív 10 fok vágása a nagyobb •	
vágási kapacitás érdekében
9 reteszelési érték•	
Támasztó karok a nagyméretű •	
faanyagok megtartására
Könnyen leolvasható kijelző panel •	
DustTech™ beépített porelszívás •	
a maximálisan hatékony 
porgyűjtésért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, •	
ha a gép feszültség alatt van

Gérvágó 210 mm fűrészlappal, lézerrel

Szállítás terjedelme:
24 fogú TCT fűrészlap, toldó, 1 x leszorító, porgyűjtő zsák, 
kulcs

ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal •	
lézeres kijelölése
2 LED a munkafelület tökéletes •	
megvilágításáért
Az integrált vezetőszán lehetővé teszi •	
a falhoz közeli munkát
Könnyen tárolható és szállítható a •	
nagyon kompakt kialakításának 
köszönhetően
DustTech™ beépített porelszívás a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Extra széles kitámasztó karok a •	
nagyobb faanyagok megtámasztásához

Gérvágó 216 mm fűrészlappal, lézerrel

Szállítás terjedelme:
48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, 
porzsák, kulcs

ExactLine Laser Technology™ - a vágási vonal •	
lézeres kijelölése
2 LED a munkaterület maximális •	
megvilágításáért
Az integrált vezetőszán lehetővé teszi •	
a falhoz közeli munkát
DustTech™ beépített porelszívás a •	
maximálisan hatékony porgyűjtésért
Erőteljes 2000 W motor, •	
4500 percenkénti fordulatot biztosít
Extra széles támasztó karok a •	
nagyméretű faanyagok megtartására
Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok•	

Gérvágó 254 mm fűrészlappal, lézerrel

Szállítás terjedelme:
48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, 
porzsák, kulcs

Gérvágókkal használható•	
Fém állvány, nehéz igénybevételre•	
Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez•	
Csúsztatható karok (támasztó konzolokhoz) •	
állítható 850,9 mm-től 2904 mm-ig
Állítható lábak az egyenetlen talajon történő •	
munkavégzéshez
Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és •	
tárolásért

Állítható állvány

Szállítás terjedelme:
2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó 
karok, meghosszabbító kar

maX. VÁGÁSIKaPaCITÁS90° gérben / 90° ferdén70 x 270 mm90° gérben / 45° ferdén48 x 270 mm45° gérben / 90° ferdén70 x 185 mm45° gérben / 45° ferdén48 x 185 mm

maX. VÁGÁSIKaPaCITÁS90° gérben / 90° ferdén120 x 50 mm90° gérben / 45° ferdén120 x 22 mm45° gérben / 90° ferdén85 x 50 mm45° gérben / 45° ferdén85 x 22 mm

maX. VÁGÁSIKaPaCITÁS90° gérben / 90° ferdén300 x 90 mm90° gérben / 45° ferdén300 x 58 mm45° gérben / 90° ferdén200 x 90 mm45° gérben / 45° ferdén200 x 58 mm

EMS1122LHG

EMS216L

EMS254L

RLS01
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5133001817
Méret (mm) 1008-tól 2160-ig
Terhelés (kg) 181
Súly (kg) 21,9

5133001778
Méret (mm) 605x625x755
Munkalap mérete (mm) 605x120x180
Terhelés (kg) 100
Munkalap anyaga bambusz
Súly (kg) 6

5133001779
Méret (mm) 605x625x790
Munkalap mérete (mm) 605x120x180
Állítható szög (˚) 0-90
Terhelés (kg) 100
Munkalap anyaga bambusz
Súly (kg) 6,5

5133001780
Méret (mm) 600x570x760-1060
Állítható szög (˚) 0-80
Két munkalap közti távolság (mm) 0-175
Terhelés (kg) 100
Munkalap anyaga alumínium

Gérvágókkal is használható•	
Fém állvány, nehéz igénybevételre•	
Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez•	
2160 mm kihúzható csúsztatható karok•	
Állítható lábak az egyenetlen talajon történő •	
munkavégzéshez
Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és •	
tárolásért

Állítható állvány

Szállítás terjedelme:
2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó 
karok, meghosszabbító kar

Kiváló, tartós és természetes munkafelület a jó •	
minőségű bambusznak köszönhetően
Mérőléc a munkafelületen•	
A szorítók több pozícióban rögzíthetők•	
A könnyű szállítás és tárolás érdekében •	
összecsukható

Összecsukható munkaasztal

Szállítás terjedelme:
4 x leszorító, kulcs

Kiváló, tartós és természetes munkafelület a jó •	
minőségű bambusznak köszönhetően
Mérőléc a munkafelületen•	
A szorítók több pozícióban rögzíthetők•	
A könnyű szállítás és tárolás érdekében •	
összecsukható

Állítható, összecsukható munkaasztal

Szállítás terjedelme:
4 x leszorító, kulcs

4 fokozatban dönthető munkafelület (0°, 25°, •	
50°, 80°)
7 fokozatban állítható magasság állítása a •	
különböző alkalmazásokhoz
Acél és alumínium munkafelület•	
Gyorsan kioldható, fel-le mozgatható •	
munkafelület
A sokoldalú felhasználás érdekében a szorítók •	
elcsúsztathatóak és számos pozícióban 
rögzíthetőek
Összecsukható munkaasztal a könnyű •	
szállításért és tárolásért

Állítható, összecsukható fém munkaasztal

Szállítás terjedelme:
8 x leszorító, kulcs

RLS02

RWB01

RWB02

RWB03



34

5133000173
Névleges teljesítmény (W) 200
Tartály kapacitása (ml) 1000
Festékfelhordás (m²/perc) 4
Áramlási sebesség (l/óra) 20,5
Kábel hossza (m) 3
Súly (kg) 2,9

5133001730
Névleges teljesítmény (W) 2000
Levegőáram (liter/perc) 250/500 
Súly (kg) 0,8

5133001137
Névleges teljesítmény (W) 2000
Levegőáram (liter/perc) 250/500 
Súly (kg) 0,7

5133000754
Névleges teljesítmény (W) 150
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10000-35000
Súly (kg) 0,58

A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé •	
teszi bármely sarok könnyed festését a 
tartályban lévő festék teljes felhasználásával
Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró •	
rendszernek köszönhetően akár hígítás nélkül 
permetezhető a szórt anyag
Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő •	
- vízszintes lapos sugár, függőleges lapos 
sugár, és kör keresztmetszetű sugár 
Ideális a külső falak, garázsajtók és •	
melléképületek festéséhez

Vezetékes festékszóró

Szállítás terjedelme:
Kör alakú fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, 
viszkozitás mérő edény, tisztító szett

Alkalmazásfüggő hőmérséklet szabályzó kerék•	
Hőfok kijelző LCD•	
Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű •	
tartozékcserét
Túlmelegedést érzékelő szenzor•	
Kétfokozatú levegőáram szabályozás•	
Praktikus akasztó•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

Hőlégfúvó lCD kijelzővel

Szállítás terjedelme:
4 x fúvóka, kaparókés, szerszámkoffer

Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű •	
tartozékcserét
Túlmelegedést érzékelő szenzor•	
Két fokozatú hőmérséklet szabályozás •	
60/600°C
Praktikus akasztó•	
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

Hőlégfúvó

Szállítás terjedelme:
2 x fúvóka

Erőteljes 150 W motor•	
Változtatható sebesség, az alkalmazások •	
széles választékához
Tengelyretesz a gyors és könnyű tartozék •	
cseréért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép •	
feszültség alatt van

150 W nagyfordulatszámú gép

Szállítás terjedelme:
115 darabos tartozék szett rugalmas szárral és leszorítóval, 
szerszámkoffer

amíG a KÉSZlET TarT

LC
D 

és

 hőmérséklet szabályozó kerék

SSP100

EHG2020LCD

EHG2000

EHT150V



35

TarToZÉKoK
Típus Név Tartalom Cikkszám

RAK125DDF 125 DB-oS 
FÚrÓCSaVaroZÓ 
BIT KÉSZlET

30 x HSS fúró bit•	

2 x lapos fúró•	

10 x falazat fúró bit•	

10 x fafúró központosító csúccsal•	

8 x nem mágneses dugókulcs•	

48 x 25 mm csavarozó bit•	

16 x 50 mm csavarozó bit•	

1 x 76 mm vezető fúró•	

5132002249

RAK100MIX 100 DB-oS FÚrÓ 
CSaVaroZÓ VEGYES 
BIT KÉSZlET

21 x HSS fúrócsavarozó fúrószár•	

3 x Lapos fafúró•	

5 x Vakolat véső•	

5 x Hegyes véső•	

43 x 25 mm csavarozó bit•	

13 x 50 mm csavarozó bit•	

4 x Csavarbehajtó•	

3 x Ütköző fúró•	

1 x Dugókulcs, mágneses bittartó•	

5132002615

RAK95DDF 95 DB-oS 
FÚrÓCSaVaroZÓ 
BIT KÉSZlET

11 x HSS fúró bit•	

6 x falazat fúró bit•	

5 x fafúró központosító csúccsal•	

3 x ütköző•	

3 x lapos fúró•	

4 x nem mágneses dugókulcs•	

43 x 25 mm csavarozó bit•	

18 x 50 mm csavarozó bit•	

1 x imbuszkulcs•	

1 x 76 mm vezető fúró•	

5132002278

RAK213AB 213 DB-oS KÉSZlET 10 x Kőzetfúró•	

100 x Tipli csavarral•	

100 x Lapos fejű csavar PZ•	

2 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bit tartó•	

5132002582

RAK60DDF 60 DB-oS 
FÚrÓCSaVaroZÓ 
BIT KÉSZlET

9 x HSS fúró bit•	

6 x falazat fúró bit•	

6 x fafúró központosító csúccsal•	

3 x ütköző•	

4 x nem mágneses dugókulcs•	

21 x 25 mm csavarozó bit•	

9 x 50 mm csavarozó bit•	

1 x 76 mm vezető fúró•	

1 x imbuszkulcs•	

5132002248

RAK59SD 59 DB-oS 
CSaVaroZÓ BIT 
KÉSZlET

37 x 25mm csavarozó bit•	

15 x 50mm csavarozó bit•	

5 x dugókulcs•	

1 x racsnis csavarozó•	

1 x 60 mm mágneses bit tartó•	

5132002251

RAK40RM 40 DB-oS VEGYES 
TarToZÉK KÉSZlET

Fémfúró Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm x 1 • Kőzetfúró
Ø 4, 5,6 mm x 1 • Fafúró Ø 4, 5, 6 mm x 1 
• Bitek • 25 mm: SL 4,5,6,7,mm x 1 •
25 mm: PH • 1 x 1,PH • 2 x 2, PH • 3x1 •
25 mm: PZ • 1 x 1, PZ • 2 x 4, PZ • 3x1 •
25 mm: T10, T15, T20 x 1, T25 x 2,T27 x
2,T30 x 1 • Dugókulcs Ø 5, 6, 7, 8 mm x1
• Mágneses bittartó Ø 10 mm 60 mm x 1 •
Adapter 1/4’’ 6 mm, 3/8 10 mm x 1

5132002264
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TarToZÉKoK
Típus Név Tartalom Cikkszám

RAK86MIX 86 DB-oS BIT 
KÉSZlET

9 x fafúró központosító csúccsal•	

9 x falazat fúró bit•	

11 x HSS D fúró•	

2 x lapos fúró•	

54 x 25 mm csavarozó bit •	

1 x 60 mm bittartó•	

5132002688

RAK75MIX 75 DB-oS VEGYES 
BIT KÉSZlET

6 x HSS fúró•	

12 x falazat fúró•	

12 x fafúró központosító csúccsal•	

30 x 25 mm csavarozó bit•	

6 x dugókulcs•	

1 x élezett marófúró•	

1 x 76 mm toldószár•	

5132002551

RAK46MIX 46 DB-oS BIT 
KÉSZlET

3 x falazat fúró •	

11 x HSS D fúró•	

31 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bittartó•	

5132002686

RAK30MIX 30 DB-oS VEGYES 
BIT KÉSZlET

9 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bittartó•	

4 x nem mágneses dugókulcs•	

5 x fafúró központosító csúccsal•	

6 x HSS fúró bit•	

5 x falazatfúró•	

5132002254

RAK17SD 17 DB-oS 
CSaVaroZÓ BIT 
KÉSZlET

16 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bit tartó•	
5132002550

RAK28SD 28 DB-oS 
CSaVaroZÓ BIT 
KÉSZlET

16 x 25 mm bitek ütvecsavarozóhoz•	

8 x 50 mm bitek ütvecsavarozóhoz•	

1 x 89 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bit tartó•	

2 x dugókulcs•	

5132002250

RAK19HSS 19 DB-oS HSS FÚrÓ 
KÉSZlET

19 x HSS fúró bit•	 5132002258

RAK07SB raK07SB 7 DB-
oS laPoS FÚrÓ 
KÉSZlET

7 x lapos fúró•	 5132002252

RAK08SDS 8 DB-oS SDS-PlUS
FalaZaT FUro BIT
KESZlET

1 x 5 mm SDS Bit•	

2 x 5,5 mm SDS Bit•	

1 x 6 mm SDS Bit•	

1 x 7 mm SDS Bit •	

1 x 8 mm SDS Bit•	

1 x 10 mm SDS Bit •	

1 x 12 mm SDS Bit•	

5132002262
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Típus Név Tartalom Cikkszám

RAK69MIX 69 DB – oS BIT 
KÉSZlET

6 x fafúró központosító csúccsal•	

6 x falazat fúró•	

11 x HSS D fúró•	

2 x lapos fúró•	

43 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bittartó•	

5132002687

RAK17SDCI 17 DB – oS BIT 
KÉSZlET

1 x 60 mm mágneses bittartó	•	1 x 25 mm
PH1	•	2 x 25 mm PH2	•	2 x 25 mm PH3 
•	1 x 25 mm PZ1	•	2 x 25 mm PZ2	•	

2 x 25 mm
PZ3	•	1 x 25 mm T15	•	3 x 25 mm T20	•	2 x
25 mm T25

5132002693

RAK40SDI 40 DB – oS BIT 
KÉSZlET

4 x 25 mm PH bit •	

6 x 25 mm PZ bit•	

14 x 25 mm TR •	

4 x 25 mm HEX •	

4 x 25 mm SL •	

2 x 50 mm PH •	

2 x 50 mm PZ •	

3 x 50 mm TR •	

1 x 60 mm mágneses bittartó•	

5132002683

RAK16FP 16 DB-oS BIT 
KÉSZlET

15 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bittartó•	
5132002679

RAK15SSDC 15 DB-oS BIT 
KÉSZlET

1 x 6 mm dugókulcs	•	1 x 7 mm dugókulcs 
•	1 x 8 mm dugókulcs	•	1 x 10 mm 
dugókulcs	•	1 x 13 mm dugókulcs	•	
2 x 25 mm PH bit	•	2 x 25 mm PZ bit	•	
1 x 25 mm SL5 bit	•	2 x 25 mm Hex t	•	
3 x 25 mm TR bit

5132002701

RAK06RB 6 DB-oS 
SZaBlYaFŰrÉSZlaP

1 x 100 mm vékony szablyafűrészlap •	

közepesen vastag fém vágásához 14TPI
5 x 6 '' (152 mm) szablyafűrészlap•	

5132002547

RAK10SD 10 DB-oS 
CSaVaroZÓ BIT 
KÉSZlET

9 x 25 mm csavarozó bit•	

1 x 60 mm mágneses bit tartó•	
5132002549

RAK31SDCI 31 DB-oS BIT 
KÉSZlET

1 x kisméretű tokmány • 2 x 25 mm PH1 bit 
• 3 x 25 mm PH2 bit • 2 x 25 mm PH3 bit 
• 2 x 25 mm PZ1 bit • 3 x 25 mm PZ2 bit 
• 1 x 25 mm PZ3 bit • 1 x 25 mm SL3 bit 
• 1 x 25 mm SL4 bit • 1 x 25 mm SL5 bit • 
1 x 25 mm SL6 bit • 1 x 25 mm Hex 3 bit • 
2 x 25 mm Hex 4 bit • 2 x 25 mm Hex 5 bit 
• 1 x 25 mm Hex 6 bit • 1 x 25 mm TR10 bit 
• 1 x 25 mm TR15 bit • 1 x 25 mm TR20 bit 
• 1 x 25 mm TR25 bit • 1 x 25 mm TR27 bit• 
1 x 25 mm TR30 bit •	1 x 25 mm TR40 bit

5132002700

RAK17SDC 17 DB-oS BIT 
KÉSZlET

1 x kisméretű tokmány • 1 x 25 mm PH1 bit 
• 1 x 25 mm PH2 bit • 1 x 25 mm PH3 bit 
• 1 x 25 mm PZ1 bit • 2 x 25 mm PZ2 bit 
• 1 x 25 mm PZ3 bit • 1 x 25 mm SL3 bit 
• 1 x 25 mm SL4 bit • 1 x 2 5mm SL5 bit • 
1 x 25 mm Hex 3 bit • 1 x 25 mm Hex 4 bit 
•1 x 25 mm Hex 5 bit • 1 x 25 mm TR15 bit 
• 1 x 25 mm TR20 bit • 1 x 25 mm TR25 bit

5132002682

RAK03SSRB FŰrÉSZlaP KÉSZlET 2 x 300 mm rozsdamentes acél fűrészlap•	

1 x 150 mm rozsdamentes acél fűrészlap•	
5132002680

RAK01JSFC FŰrÉSZlaP 1 x 4" 10TPI Flush cut fűrészlap •	 5132002696

COSB355A1 VÁGÓTÁrCSa 355 mm vágótárcsa Ryobi •	

fémdarabolóhoz
5132002684
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TarToZÉKoK
Típus Név Tartalom Cikkszám

RAK05JSBFC SZÚrÓFŰrÉSZlaP 
KÉSZlET

Fűrészlap fa és műanyag vágásához•	

1 x 4" 10TPI Flush cut fűrészlap•	

1 x 4" 10TPI fordított fogazású fűrészlap•	

1 x 4" 14TPI ívelő fűrészlap•	

5132002697

RAK10JSB FŰrÉSZlaP KÉSZlET 5 x fűrészlap •	

Fűrészlap fa és műanyag vágásához•	

1 x 4" 14TPI ívelő fűrészlap•	

3 x Bi-metal fűrészlap•	

5132002702

RAK20JB 20 DB-oS 
SZÚrÓFŰrÉSZ 
KÉSZlET

3 x 75 mm fa fűrészlap•	

12 x 100 mm fa fűrészlap•	

5 x 75 mm fém fűrészlap•	

5132002261

TSBA1 VÁGÓTÁrCSa 
CSEmPE VÁGÁSÁHoZ

1x 4'' (102mm) (ONE+)•	 5132002473

AGDD125A1 GYÉmÁNT 
VÁGÓTÁrCSa

1 x 125 mm (EAG750RB / EAG950RB)•	 5132002530

AGDD230A1 GYÉmÁNT 
VÁGÓTÁrCSa

1 x 230 mm (EAG2000RS)•	 5132002581

CSB150A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1 x 150 mm 18T (LCS180/RWSL1801M)•	 5132002579

CSB170A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1 x 170 mm 12T (EWS1150RS)•	 5132002565

CSB190A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1x 190 mm 18T (EWS1266HG/•	

EWS1366HG)•	
5132002580

RAK03SR 3 DB-oS VEZETŐSíN 
KÉSZlET

RWS1250, RWS1400, RWS1600 típusú •	

körfűrészekhez
5132002674

SB216T24A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1x 216 mm 24T TCT•	 5132002619

SB216T48A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1x 216 mm 48T TCT•	 5132002620

SB254T24A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1 x 254 mm 24T TCT•	 5132002621

SB254T48A1 KÖrFŰrÉSZlaP 1x 254 mm 48T TCT•	 5132002622
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Típus Név Tartalom Cikkszám

RAK07HS 7 DB-oS 
lYUKFŰrÉSZ 
KÉSZlET

Lyukfűrész•	

Tokmány, dugókulcs•	
5132002548

TSA10 CSISZolÓPaPír 
KÉSZlET

10 x 1/3 csiszolópapír•	

Csiszoló talp 1/3 rezgőcsiszolóhoz •	

4 x 60; 3 x 100; 3 x 150

5132002610 

SPS20A 20 DB-oS 
DElTaCSISZolÓ 
KÉSZlET

10 x csiszolónyelv•	

10 x csiszolópapír•	
5132002418

SMS30A 30 DB-oS 
CSISZolÓKÉSZlET

10 x csiszolónyelv•	

10 x multi•	

10 x 1/3'' csiszolópapír•	

5132002444

SCS10A1 10 DB-oS 
CSISZolÓTalP 
KÉSZlET

10 x csiszolótalp sarkok csiszolásához •	

(3x 60; 3x 80; 4x120 szemcsézésű)
5132002675

BSS76A2 2 DB-oS 
CSISZolÓSZalaG 
KÉSZlET

2 x 3'' colos (EBS8021/EBS800)•	 5132002596

BSS100A2 2 DB-oS 
CSISZolÓSZalaG 
KÉSZlET

2 x 4'’ colos (EBS1310)•	 5132002601

ROSP1A CSISZolÓTalP 
EXCENTEr 
CSISZolÓHoZ

1 x csiszolótalp•	 5132002246

RO125A10 10 DB-oS EXCENTEr 
CSISZolÓlaP 
KÉSZlET

10 x 125 mm•	 5132002608

PB82A2 GYalUKÉS KÉSZlET 2 x 82 mm (EPN6082/EPN7582)•	 5132002597

PB50A2 GYalUKÉS KÉSZlET 2 x 50 mm (CPL180MHG)•	 5132002602

RAK08QRB 10 DB-oS marÓ 
KÉSZlET

1 x 1/4" (6,4 mm) egyenes maró	•	1 x 
1/2" (12,7 mm) egyenes maró	•	1 x 3/4" 
(19,05 mm) egyenes maró	•	1 x 1/2" 
(12,7 mm) doboz maró	•	1 x 1/4" (6,4 mm) 
profil maró	•	1 x 3/8" (9,5 mm) profil maró 
•	1 x 1/2" (12,7 mm) fogazó maró	•	1 x 
5/32" (3,97 mm) lekerekítő maró	•	1 x 
Imbuszkulcs	•	1 x 3/8" csapágy alátét

5132002255

RAK13MT 13 DB-oS mUlTITool 
TarToZÉK KÉSZlET

1 x 3-1/2" fa / fém fűrészlap süllyesztett •	

vágásokhoz
1 x 1-1/8" fa / fém merülő fűrészlap•	

1 x kaparó kés•	

10 x csiszoló papír (3 x 60, 3 x 80, •	

4 x 120)

5132002599

RAK02MT 2 DB-oS mUlTITool 
FŰrÉSZlaP KÉSZlET

1 x 3-1/2" fa / fém fűrészlap süllyesztett •	

vágásokhoz
1 x 1-1/8" fa / fém merülő fűrészlap•	

5132002595

RAK10MT 10 DB-oS 
CSISZolÓPaPír 
KÉSZlET

3 x 60 szemcsézett•	

3 x 80 szemcsézett•	

4 x 120 szemcsézett•	

5132002600
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