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8890601 EXTOL PREMIUM

8895009X EXTOL PREMIUM

príkon 1600W
2 rýchlosti
regulácia otáčok I. 180-380minˉ¹
II. 300-650minˉ¹
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart)
pre miešanie zmesí do 80kg
uchytenie M14

príkon 1100W
max. prepravný objem 18500l/hod
priechodnosť častíc do 20mm
max. výtlak 8m, max. hĺbka ponoru 7m
priemer výtlačného hrdla 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
dĺžka prívodného kábla 10m
antikorový plášť

Miešadlo určené k rozmiešaniu stavebných hmôt ako
napr. malty, omietky, lepidla, ďalej farieb a lakov,
ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá (napr. acetón).
Súčasťou náradia je regulátor pre prispôsobenie otáčok
vzhľadom k viskozite miešanej zmesi.

Antikorové kalové čerpadlo pre stredne
náročnú prevádzku, vhodné k rýchlemu
odčerpaniu znečistenej vody zo zatopených
pivníc, jám, studní či bazénov.

darček

18 500 l/hod

EX TOL PREMIUM

Rukavice pracovné

89,00 €

koža/syntetika, 12“

antikorové kalové čerpadlo

403126 EXTOL CRAFT

405233 EXTOL CRAFT

412114 EXTOL CRAFT

príkon 900W
priemer 125mm
voľnobežné otáčky 11000 minˉ¹
bezpečnostný spínač
polohovateľná rukoväť

príkon 1200W
priemer kotúča/otvoru 185/20mm
voľnobežné otáčky 4500 minˉ¹
max. hĺbka rezu: 65mm (90°)
43mm (45°)
nastaviteľný uhol rezu 0-45°

príkon 110W
objem nádobky 800ml
priemer trysky 0,8mm
max. prietok 300 ml/min
max. viskozita 60din/sec

Brúska uhlová

39,00 €

Píla kotúčová

Pištoľ striekacia

25,40 €

Kotúčová píla určená pre rovné
rezy v dreve a ďalších doskových
materiáloch.

Na ľahké rezacie a brúsne práce,
obrusovanie zvarovacích švov a pod.

63,00 €

Použiteľná je aj pre rezanie drevených
dosiek, plastov, hliníkových profilov.

8896111 HERON

8795610 EXTOL INDUSTRIAL

max. výkon 2,3kW (230V), počet fáz 1, účinník 1
AC menovitý prúd 8,7A/230V, DC menovitý prúd 8,3A/12V
motor: benzínový, štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah 163ccm,
štartovanie ručné, max. výkon motora 4,0kW (5,5HP)/4000minˉ¹
objem nádrže 15l, rozmery 45x44x59cm
hmotnosť (bez náplní) 42,85kg

akumulátor 40V Li-ion 2,5Ah
priemer kosenia 300mm
max. hrúbka struny 1,6mm
voľnobežné otáčky 7500minˉ¹
teleskopická rukoväť 96-125cm
celková nastaviteľná dĺžka 123-154cm
4 stupne sklonu žacej hlavy
otočiteľná žacia hlava o 180°

Elektrocentrála rámová benzínová

Kosačka strunová akumulátorová

Ľahká pištoľ, ideálna pre náročnejšie striekanie farieb.
Vyšší výkon dovoľuje používať hustejší typ farieb, čím je
možné zrýchliť prácu.

AKU

kvalitný akumulátor obsahuje
značkové články SAMSUNG
a je pogumovaný pre zvýšenie
odolnosti proti poškodeniu
Veľmi tichá strunová akumulátorová kosačka,
určená na udržiavanie malometrážneho
záhradného trávnika, na úprave okrajov
a kosenie trávy v ťažko prístupných miestach.
Vysokokapacitný akumulátor umožňuje
dlhodobú prácu a veľký výkon.

40V Li-ion

145,00 €

380,00 €

Elektrocentrála je určená na používanie
v stavebníctve a pri montážnych
prácach, ale taktiež ako zdroj elektrickej
energie pre mobilné servisné strediská,
prípadne pre rekreačné účely.

AKU kosačka s výkonným akumulátorom

8872108 EXTOL PREMIUM

8872105 EXTOL PREMIUM

422002 EXTOL CRAFT

205mm
max. prestrih pr.20mm

200mm
max. prestrih pr.6mm

max. príkon 200W
priemerný príkon 65W
pracovná teplota 200°C
tavné tyčinky pr. 11,2mm

Nožnice záhradnícke

2,3kW / 230V

extol.sk

Čerpadlo ponorné kalové

Miešadlo stavebné

107,00 €

kompletný
zoznam predajní
nájdete na

Nožnice záhradnícke úzke

Pištoľ lepiaca tavná

kapacita dávkovania lepidla 15 g/min

7,95 €

7,20 €

7,65 €

Akcia prebieha vo vybraných predajniach na celom Slovensku v termíne uvedenom na hlavičke letáku alebo do vypredania skladových zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasnej nedostupnosti akciového tovaru na predajni.
Zákazník má možnosť si chýbajúci tovar doobjednať, resp. si vopred telefonicky preveriť jeho dostupnosť. Zmena cien vyhradená, uvedené ceny sú s DPH. Obrázky sú ilustračné. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

26002 EXTOL CRAFT

401163 EXTOL CRAFT

8891151 EXTOL PREMIUM

pr.73mm
hĺbka vrtu 50mm
dĺžka strmeňa 100mm

príkon 550W
pravý/ľavý chod
otáčky 0-3000minˉ¹
počet úderov 0-48000minˉ¹

2x akumulátor 12V Li-ion, 1,5Ah
otáčky: I. 0-350minˉ¹ / II. 0-1350minˉ¹
max. krútiaci moment: I. 21Nm / II. 14Nm
elektronická dobehová brzda
nabíjanie akumulátora 1,5h
LED osvetlenie

Vrták korunkový SDS-plus
s SK plátkami

9,35 €
1803 EXTOL CRAFT

Píla do dreva dierovacia
s kalenými zubami
pr.60-67-74-81-95mm
hĺbka 38mm
stopka pr.10mm

3,98 €
106901 -02 -30 -50 EXTOL CRAFT

Kotúč rezný na kov 5ks

pr.115x1,0mm - 2,50
pr.125x1,0mm - 2,80
pr.150x1,6mm - 3,95
pr.230x1,9mm - 7,65

od 2,50 €
8703041 -42 EXTOL INDUSTRIAL

Kotúč rezný diamantový
Turbo ThinCut
pr. 115mm - 12,75
pr. 125mm - 13,50
hĺbka rezu: 20mm
šírka rezu: 1,2mm

od 12,75 €

108711 -12 -13 -14 -15 EXTOL PREMIUM

Kotúč rezný diamantový
segmentový
pr.115mm - 4,25
pr.125mm - 4,98
pr.150mm - 7,65
pr.180mm - 9,35
pr.230mm - 15,30

od 4,25 €

13937 EXTOL CRAFT

Oslička oválna
230mm

0,45 €
8821022 -23 -25 EXTOL PREMIUM

Meter zvinovací

pogumovaný s brzdou
dĺžka pásu / šírka pásu
2m/16mm - 1,39
3m/19mm - 1,75
5m/19mm - 2,40

od 1,39 €

9175 EXTOL CRAFT

Pištoľ sponkovacia
dĺžka spony 4-14mm
hrúbka spony 0,7mm
nastaviteľná sila úderu

6,35 €

Vŕtačka príklepová

Na vŕtanie do dreva, kovu,
keramiky a umelej hmoty
a príležitostné vŕtanie
s príklepom do tehly a kameňa.

príkon 750W
priemer 115mm
otáčky 11000 minˉ¹
bezpečnostný spínač
dĺžka prívodného kábla 2,5m

38,50 €

2-dielna sada
120cm

1,90 €

Frézka horná

Zúžené telo brúsky umožňuje jednoduchšie
uchopenie a lepšiu manipuláciu pri práci.

8892510 EXTOL PREMIUM

Leštička orbitálna

príkon 600W
otáčky 1500-6800minˉ¹
regulácia otáčok
orbitálna excentricita 8mm
priemer kotúča 150mm
uchytenie leštiaceho kotúča
suchým zipsom
max. priemer leštiaceho
kotúča 180mm

príkon 1200W
otáčky 10000-28000 minˉ¹
frézovanie kružníc do pr. 255mm
upínacie klieštiny 6mm / 8mm
Horná frézka na presné
vytváranie drážok, úkosov
a presných spojov v dreve
a plastoch. Fréza je vybavená
niekoľkými prvkami pre
jednoduchú a bezpečnú prácu.

79,00 €

417200 EXTOL CRAFT

Multifunkčný nástroj

príkon 250W, počet kmitov 10 000-21 000 minˉ¹
regulácia frekvencie kmitov, uhol kmitania ±3 stupne
plynulý rozbeh, dĺžka prívodného kábla 2m

78,00 €

Orbitálna leštička je určená pre leštenie
a voskovanie, napr. karosérií automobilov,
chromovaných povrchov a iných väčších
plôch.

Brúska pásová

príkon 1010W
brúsny pás 533x76mm
regulácia rýchlosti pásu
rýchlosť pásu 120-380m/min
polohovateľná rukoväť
Výkonná pásová brúska
je ideálna na rýchle
a veľmi účinné plošné
a hranové brúsenie
najrôznejších povrchov.

45,00 €

8893103 EXTOL PREMIUM

Píla priamočiara

príkon 800W
počet zdvihov 0-3000 minˉ¹
výška zdvihu 24mm
nastaviteľný uhol rezu 0-45°
3 stupne predkmitu: 1-1,25-1,5mm
beznástrojové upínanie listu
LED a laser

Píla určená na rezanie dreva,
drevotriesky, kovu a umelých hmôt.
Vďaka elektronickej regulácii otáčok,
nastaviteľnému predkmitu a stabilnej
základni táto píla umožňuje komfortnú
prácu.

príkon 2000W
plynulá regulácia teploty
pracovná teplota/prietok vzduchu:
I. 50-450°C / 250 l/min.
II. 90-600°C / 500 l/min.

33,90 €

Bohatá a kompletná
210-dielna sada
príslušenstva
umožňuje vykonávať
naozaj akúkoľvek
prácu.

Brúska priama

63,50 €

Teplovzdušná pištoľ
s plynulou reguláciou
teploty.

dodávané s príslušenstvom

8892201 EXTOL PREMIUM

Po odklopení predného ochranného krytu
je možné brúsku použiť na brúsenie užších
škár, prípadne na dobrusovanie v horšie
prístupných miestach.

UNIVERZÁLNY
systém upínania
v 30° krokoch

Multifunkčný nástroj
určený na pílenie a zarezávanie
do drevených materiálov, umelej hmoty,
sadrokartónu, mäkkých kovov, ďalej na rašpľovanie,
brúsenie a zoškrabovanie menších plôch.

8894300 EXTOL PREMIUM

Pištoľ teplovzdušná

Ideálny pre stredne ťažké vŕtanie
a skrutkovanie do kovu a dreva.

8893302 EXTOL PREMIUM

Malá praktická brúska
určená pre rezacie a brúsne
práce, rezanie obkladov,
obrusovanie zvarov a pod.

8894801 EXTOL PREMIUM

Popruhy elastické s hákmi

63,00 €

Brúska uhlová

600mm

96012 EXTOL CRAFT

12V 2x

8892021 EXTOL PREMIUM

46,80 €

4,00 €

Ľahký a výkonný dvojrýchlostný
vŕtací skrutkovač v ultra
kompaktnej veľkosti.

29,90 €

9810 EXTOL CRAFT

Tyč na rozoberanie dební
„pajser“

Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač

príkon 130W
otáčky 10 000-32 000minˉ¹
klieštiny 1,6-2,3-3,2mm
veľkosť závitu matice M8x0,75

Malá brúska určená
na jemné gravírovacie
práce, precízne opracovanie
dreva, kovu či plastov.

41,00 €

Malé rozmery umožňujú prácu aj v horšie
prístupných a stiesnených priestoroch.

8893600 EXTOL PREMIUM

Píla chvostová

príkon 650W, otáčky 800-3000minˉ¹, dĺžka kmitu 19mm
max. hĺbka rezu: do dreva 115mm
do ocele 5mm
do mäkkých kovov 20mm
nastavenie opornej pätky v rozsahu 30mm
beznástrojové upínanie pílového listu
Chvostová píla s otočným
pílovým listom o 180°

Určená na rezanie dreva, umelej hmoty, kovov,
stavebných hmôt, ďalej na prerezávanie stromov,
rezanie pri karosárskych prácach, pri demoláciách atď.

67,00 €

Pružný pílový list umožňuje prevádzať
aj oblúkové rezy a rezy v horšie prístupných
miestach (v rohoch, pozdĺž steny a pod.).

8895102 HERON

max. výkon 2,8kW (230V)
počet fáz 1, účinník 1
AC menovitý prúd 10,8A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V

max. sacia výška 7m
max. výtlačná výška 28m
max. prepravný objem 1100 l/min
priemer sacieho/výstupného
hrdla 3“/3“ (76mm)

Elektrocentrála rámová benzínová EGM 30 AVR

www.heron.sk

8896116 HERON

Čerpadlo drenážne EPH 80

motor:
benzínový, štvortaktný
obsah 208ccm, štartovanie ručné
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)

motor:
benzínový, štvortaktný
obsah 208ccm, štartovanie ručné
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)

rozmery 45x44x59cm
hmotnosť 46,3kg

rozmery 40 x 39 x 47cm
hmotnosť 26,9kg

2,8kW / 230V

1100 l/min

Výkonná ektrocentrála, vďaka svojej konštrukcii a vyššiemu výkonu je vhodná aj na napájanie
silnejších strojov v stavebníctve, prípadne pre rekreačné účely.

Čerpadlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vysokým čerpacím výkonom určené na prečerpávanie
veľkých objemov čistej úžitkovej vody napr. pri napúšťaní rybníkov, nádrží a ďalších podobných
zdrojov, pri odčerpávaní záplavovej vody zo zatopených pivníc alebo v zaplavených oblastiach, kde je
potrebné rýchlo, spoľahlivo a efektívne prečerpať veľké množstvo vody.

269,00 €

439,00 €
Keď potrebujete silu...

8873311 EXTOL PREMIUM

Nožnice na konáre
nákovové prevodové

elektrocentrály a motorové čerpadlá

414141 EXTOL CRAFT

9005310 -20 EXTOL PREMIUM

príkon 750W
max. prepravný objem 13000l/hod
prietok pre jednotlivé výtlačné výšky:
1m - 11900l/hod, 3m - 9200l/hod, 5m - 6300l/hod,
7m - 3700l/hod, 8m - 2600 l/hod
priechodnosť častíc do 35mm
max. výtlak 9m
max. hĺbka ponoru 8m
priemer výtlačného hrdla 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
dĺžka prívodného kábla 10m

dĺžka hadice 25m
1/2‘‘, vnútorný pr. 12,5mm, prac. tlak 12 bar/1,2MPa - 14,50
3/4‘‘, vnútorný pr. 19mm, prac. tlak 10 bar/1MPa - 28,00

Čerpadlo ponorné

720mm

Hadica záhradná

Malé ponorné čerpadlo určené na odčerpávanie
mierne sedimentovanej úžitkovej vody
z bazénov, jám, studní a pod.

13 000 l/min

14,80 €

4-vrstvová flexibilná hadica z mäkčeného PVC zosilnená dvojitým
štrikovaným opletom z vysokopevnostného polyesterového
vlákna zabraňujúceho prekrúcaniu
a zalamovaniu hadice, hladký povrch,
nepriehľadná duša zabraňuje tvorbe
rias.

55,00 €

14,50 €

8895600 EXTOL PREMIUM

8895405 EXTOL PREMIUM

1x akumulátor 18V Li-ion 1,5Ah
strihacia lišta (dxš) 560x60mm
max. prestrih 15mm
rýchlosť kmitov 1200minˉ¹
pogumovaná rukoväť

príkon 1000W
priemer záberu kosenia 350mm
max. priemer struny 1,6mm
voľnobežné otáčky 9000minˉ¹
dĺžka kábla 42cm

Nožnice na živý plot akumulátorové

90,00 €

18V
Li-ion

6521 EXTOL PREMIUM

Sada nástrčných kľúčov

75-dielna
račňa 1/4“ a 1/2“ 45 zubov
nástrčné kľúče 4-32mm
sviečkové kľúče 16 a 21mm
bity 33ks (PH, PZ, plochý, imbus, torx)

Kosačka strunová

Aku nožnice sú určené na malometrážne strihanie
živého plota so stredne hrubými vetvičkami.
Vďaka napájaniu z akumulátoru už nie je nutné
dávať pozor na napájací kábel, nožnice sú tak
ľahšie a manipulácia s nimi pohodlnejšia.

65,00 €

70901 -02 -03 -04 -05 EXTOL CRAFT

Lanko do kosačky nylonové

Strunová kosačka je určená
na udržiavanie záhradného
trávnika, na úpravu okrajov
trávnika a vyžínanie trávy v ťažko
prístupných miestach.

15m, kruhový profil
pr.1,3mm - 0,98
pr.1,6mm - 1,14
pr.2,0mm - 1,30
pr.2,4mm - 1,70
pr.3,0mm - 2,20

od 0,98 €

65252 EXTOL PREMIUM

6335 EXTOL PREMIUM

94-dielna
račňa 1/4“ a 1/2“ (45 zubov)
nástrčne kľúče 1/2“ a 1/4“ 4-32mm
sviečkové kľúče 1/2“ 16-21mm
bity 32ks (PH, PZ, plochý, imbus, torx)

21-dielna sada
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

Sada nástrčných
a zástrčných kľúčov

1/2“ 1/4“

1/2“ 1/4“

61,00 €

67,00 €

Kľúče očko-vidlicové
DIN3113

32,00 €

53088 EXTOL PREMIUM

4770600 FORTUM

8813138 EXTOL PREMIUM

12-dielna sada
(-)3,5-5,5-6,5mm, (+)PH1-PH2
izolované VDE 1000V (-)3,5-4-5,5mm, (+)PH1-2
skúšačka 200-250V
nylonové vrecko

200mm
pr.2,4-3,2-4,0-4,8mm

160mm

Skrutkovače magnetické

Spĺňajú normy:
IEC60900, JF-258, F-5001503

17,80 €

Kliešte nitovacie

Kliešte štikacie bočné

3,80 €

Čeľuste z mimoriadne
tvrdej CrMoV ocele.
Vďaka pákovým prevodom sa
minimalizuje potrebná sila užívateľa

11,90 €

na hliníkové, medené,
oceľové a antikorové nity

8813110 EXTOL PREMIUM

Kliešte kombinované
180mm

3,95 €

8796011 EXTOL INDUSTRIAL

8790100 EXTOL INDUSTRIAL

zvárací prúd 10-160A
zváranie MMA a TIG
napätie naprázdno 62V, príkon 5,5kVA
max. napájací prúd pre MMA 24A/istenie 32A
max. napájací prúd pre TIG 17A/istenie 25A
nastavenie zváracieho prúdu ±1A
pre elektródy do 4mm

príkon 1100W, energia úderu 1-9J
režimy: vŕtanie s príklepom, sekanie
počet príklepov 2000-4200minˉ¹
otáčky 300-720minˉ¹
max. priemer vrtáku 32mm
max. priemer vykružovania do muriva 90mm
12 polôh aretácie sekáča
antivibračná rukoväť
bezpečnostná preklzová spojka

Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-max

Invertor zvárací IGBT

Profesionálny zvárací smart invertor
tretej generácie pre MMA a TIG
metódu zvárania, riadený počítačom
s najmodernejšou mikroprocesorovou
IGBT technológiou. Prehľadný ovládací
panel s displejom pre veľmi jemné
nastavenie zváracieho prúdu.
Zváracie invertory je taktiež možno
použiť so špeciálnym zváracím káblom

249,00 €

HOT
START
ARC
FORCE
ANTI
STICK
LIFT
TIG

vybaveným hadicou pre pripojenie k zdroju ochranného plynu
argónu a TIG horákom s volfrámovou elektródou. Táto metóda
je veľmi efektívna pri zváraní ocele, antikorovej ocele, liatiny
ale aj medi, titanu, niklu alebo ich zliatin.

85012 EXTOL CRAFT

8845205 EXTOL PREMIUM

s reguláciou prietoku
tesnosť 12hod.
oceľ-antikoro-plast

s reguláciou prietoku
tesnosť 30dní
liatina-antikoro

Pištoľ na aplikáciu
polyuretánovej peny

6,95 €

Pištoľ na aplikáciu
polyuretánovej peny

8,95 €

228,00 €

Vŕtacie a sekacie kladivo pre stredne náročné vŕtanie, sekanie
a vykružovanie do betónu a muriva. Kompaktné rozmery a sila úderu
zaručujú jednoduchú manipuláciu s dostatočným vŕtacím a sekacím
výkonom. Antivibračná rukoväť umožňuje komfortnejšiu prácu a znižuje
únavu pri dlhšom používaní.

8890210 EXTOL PREMIUM

Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1250W, energia úderu 4J
režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie
s polohovaním
počet príklepov 3900minˉ¹
otáčky 800minˉ¹
pneumaticko-elektrický princíp príklepu

Vŕtacie kladivo určené na vŕtanie a stredne ťažké
sekanie do muriva, obkladu, či omietok. Pracuje
v režimoch vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie.

106,00 €

pre stredne náročné vŕtanie a sekanie

8841052 EXTOL PREMIUM

419312 EXTOL CRAFT

max. dĺžka pozdĺžneho rezu 600mm
max. dĺžka priečneho rezu 420x420mm
max. hrúbka rezaného materiálu 16mm
rezacie koliesko pr.22mm
z titan-wolfrámovej ocele
6 priemyselných ložísk
príložník s nastaviteľným uhlom 0-50°
hliníková základňa
rozmery 850x200x205mm

príkon 800W
regulácia teploty matrice 220-300°C
doba nábehu teploty <5minút

Rezačka na dlažbu

Zváračka polyfúzna

86,00 €

34,00 €

8855012 EXTOL PREMIUM

8812231 EXTOL PREMIUM

9960

18mm, hliníkový, kovová výstuž,
pogumovaný, Auto-lock

celková dĺžka 760mm
dĺžka čepele 716mm
17 SK-plátkov

10”, P8,5cm, D10cm

Nôž univerzálny olamovací

2,70 €

Pílka na pórobetón

Rukavice koža/látka

2,30 €

nosič papier, 3-dňová
30mm x 50m - 2,30
38mm x 50m - 2,90
50mm x 50m - 3,80

syntetická koža / tkanina LUREX

Rukavice

od 2,30 €

14,40 €

8865060 EXTOL PREMIUM
max. pracovný tlak 8bar
vzduchová vsuvka 1/4”
1/4” konektor rýchlospojky
2 druhy trysiek

9”, P8,5cm, D9,5cm - 3,50
10”, P9cm, D10cm - 3,50
11”, P9,5cm, D10,5cm - 3,65

od 3,50 €

7,60 €

418211 EXTOL CRAFT

8820043 EXTOL PREMIUM

8855310 EXTOL PREMIUM

príkon 2200W, pracovný tlak 8bar
sací výkon 412l/min, plniaci výkon 266l/min
max. tlak 12bar, zásobník 50l
doba naplnenia zásobníka < 1,5min

rozsah merania 0,05-80m, presnosť ±1,5mm
minimálna zobrazovaná jednotka 1mm
pamäť na 20 meraných údajov
4-riadkový podsvietený LCD
závit na upevnenie na statív 1/4“(6mm)
vodeodolný IP54, nylonové puzdro
rozmery: 120x50x29mm

dĺžka 270mm
materiál antikoro

Kompresor olejový

4,20 €

Merač vzdialenosti laserový

8865064 EXTOL PREMIUM
max. pracovný tlak 8bar
konektor rýchlospojky 1/4“

8,50 €
99325 EXTOL CRAFT

dĺžka 10m
pr. 6x8mm

6,70 €

Na pohon pneumatického náradia, nanášanie
farieb, čistenie vzduchom, hustenie pneumatík.

235,00 €

Určený na presné meranie
vzdialenosti, plochy (obsahu)
a objemu. Prístroj umožňuje sčítať
alebo odčítať namerané dĺžky,
kontinuálne merať so zobrazením
minimálnej a maximálnej hodnoty
a zo zmeraných vzdialeností
vypočítať rozmer, ktorý nie je
možné ľahko zmerať, napr. výšku
budovy na diaľku a pod.

55,00 €

odnímateľná čepeľ
z nehrdzavejúcej ocele

Sekera trampská

9,35 €

Pištoľ fúkacia s manometrom

Hadica tlaková vzduchová
s rýchlospojkami

Nožnice
na plastové rúrky a hadice

P - dĺžka prostredníka, D - šírka v dlani

8856651 -52 -53 EXTOL PREMIUM

Pištoľ ofukovacia

8848003 EXTOL PREMIUM

do priemeru 42mm (1 5/8“)

96030 -38 -50 TESA

Páska lepiaca maskovacia

Zváračka vhodná na nenáročné zváranie
termoplastov používaných pri montáži
plastového potrubia. Je vybavená
analógovou reguláciou teploty.

nylonové
puzdro
na opasok

8855322 EXTOL PREMIUM

Lovecká dýka s puzdrom

dĺžka 318mm, dĺžka čepele 193mm
materiál čepele antikoro
materiál rukoväte ABS termoplast

8,40 €

textilné
puzdro
na opasok

