
78,00 €

63,00 €

10.9.-21.10.2018

Stavba, dielňa,
dom a záhrada

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.

413103 Extol Craft
Vysokotlakový čistič
príkon 1400W
max. prevádzkový tlak 100 bar 
pracovný tlak 70 bar
max. prietok 330 l/hod. 
teplota použitej vody 5-40°C 
prívod vody 1“ (25mm) 
držiak na striekaciu pištoľ a hadicu
dĺžka hadice 5m
dĺžka prívodného kábla 5m

Určený na čistenie povrchov a plôch 
z kameňa, dreva, kovu a plastu. 
Hlavné uplatnenie nachádza pri 
umývaní dopravných prostriedkov, pri 
čistení chodníkov, terás, fasád domov, 
záhradného náradia, odstraňuje mach 
a riasy a pod., pričom sa využíva 
najmä účinku vysokého tlaku vody, 
ktorý je dostačujúci pre väčšinu 
čistiacich úkonov.

Všestranný vysokotlakový 
čistič s kovovým čerpadlom 

s piestami z tvrdenej 
nerezovej ocele.

75,00 €

414141 Extol Craft
Čerpadlo ponorné
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 9,5m

55,00 €

418201 Extol Craft
Kompresor olejový
príkon 1100W, pracovný tlak 8bar
sací výkon 154l/min, plniaci výkon 100l/min
zásobník 24l, počet valcov 1, otáčky 2800minˉ¹
2x mosadzná rýchlospojka na pripojenie hadíc
tlakomer zobrazujúci tlak vo vzdušníku
tlakový spínač, redukčný ventil 
pretlakový a vypúšťací ventil

105,00 €

422000 Extol Craft
Pištoľ lepiaca tavná
max. príkon 70W
priemerný príkon 25W
pracovná teplota 200°C 
doba aktivácie 3-5min
kapacita dávkovania lepidla 4,5 g/min 
tavné tyčinky pr. 7,2mm

3,75 €

6525 Extol PrEmium
Sada nástrčných a zástrčných 
kľúčov
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)
nadstavce, adaptéry

80049 Extol Craft
Nôž univerzálny olamovací
18mm
hliníkový, kovová výstuž
pogumovaný
Auto-lock

1,95 €

8894300 Extol PrEmium
Brúska pásová
príkon 1010W
brúsny pás 533x76mm
regulácia rýchlosti pásu
rýchlosť pásu 120-380m/min
polohovateľná rukoväť

8897210 Extol PrEmium
Zváračka polyfúzna
príkon 800W
digitálna regulácia teploty matrice 260-300°C 
doba nábehu teploty <15minút

47,00 €

9175 Extol Craft
Pištoľ sponkovacia
dĺžka spony 4-14mm
hrúbka spony 0,7mm
nastaviteľná sila úderu

6,35 €

402319x Extol Craft
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 18V NiCd, 1,3Ah
max. krútiaci moment 30Nm
16 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie 
otáčky: I. 0-350minˉ¹ / II. 0-1250minˉ¹ 
elektronická dobehová brzda 
skľučovadlo 0,8-10mm 3/8“-24 UNF 
nabíjanie akumulátora 1h
LED osvetlenie

Extol PrEmium

Bity s magnetickým 

nadstavcom
33-dielna sada

8845206 Extol PrEmium
Pištoľ na aplikáciu 
polyuretánovej peny
regulácia prietoku s jemným nastavením
tesnosť 30dní
oceľ-antikoro-hliník-plast

12,75 €
Malé ponorné čerpadlo určené 
na odčerpávanie mierne sedimentovanej 
úžitkovej vody z bazénov, jám, studní a pod.

Používa sa na zváranie všetkých termoplastov používaných 
pri montáži plastového potrubia (napr. PP-R, PE, PP, PVDF). 
Pracovné plochy nadstavcov sú potiahnuté antiadhéznym 
materiálom.

Zváračka plastových 
rúr, vybavená presnou 
elektronickou reguláciou 
teploty a systémom 
rýchleho druhého štartu.

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

Výkonná pásová brúska, ideálna na rýchle a veľmi 
účinné plošné a hranové brúsenie najrôznejších 
povrchov, ako drevo, plast alebo kov. 

darček

výkonný skrutkovač s dvomi akumulátormi
76,00 € 18V

  2x akumulátor
1-hodinová nabíjačka

Výkonný dvojrýchlostný skrutkovač 
do domácnosti vhodný pre vŕtanie a skrutkovanie 
do kovu a dreva. Dva akumulátory a 1-hodinová 
nabíjačka umožňujú plynulejšiu prácu.

Na dodávku stlačeného vzduchu: na pohon 
pneumatického náradia, nanášanie farieb, 
čistenie vzduchom, hustenie pneumatík.

100 bar  330 l/hod

13 000 l/hod

kompletný 
zoznam predajní 
nájdete na

naradie.extol.sk



profesionálny zvárací smart invertor

MMA 
TIG

od 12,50 €

8703041 -42 Extol industrial
Kotúč rezný diamantový Turbo ThinCut
hĺbka rezu 20mm, šírka rezu 1,2mm
výška segmentu 10mm 
Ø 115mm  - 12,50
Ø 125mm - 13,50

od 4,95 €

8803031 -32 -33 -35 Extol PrEmium
Kotúč rezný diamantový 
Turbo plus
   Ø115mm -   4,95
  Ø125mm -   5,35
  Ø150mm -   8,00
Ø 230mm - 17,80

8808102 Extol PrEmium
Kotúč rezný 
na oceľ a antikoro
Ø 125x1,0mm

0,65 €

108530 Extol Craft
Tanier unášací so suchým zipsom 
Ø 125mm
max. otáčky 10000minˉ¹
úchyt M14 (pre uhlové brúsky) 

adaptér z M14 
na valcovú stopku pr.8mm

2,95 €

2,45 €

2,80 €

3,80 €

216006 -08 -09- -10 -12 
Plátno brúsne, korund 10ks
230x280mm 
  P40 - 3,80 
  P60 - 3,80 
  P80 - 3,80
P100 - 3,80
P120 - 3,80

8855302 Extol PrEmium
Lovecká dýka
dĺžka 270mm
dĺžka čepele 150mm
materiál antikoro

6,80 €
8871020 -21 -22 -27 Extol PrEmium
Sekera, drevená slovenská násada
  600g, 400mm - 6,55
  800g, 500mm - 7,45 
1000g, 600mm - 8,50 
1400g, 800mm - 11,70

od 6,55 €

8812201 -02 Extol PrEmium
Pílka na drevo
400mm - 4,20 
450mm - 4,50

od 4,20 €
8812101 Extol PrEmium
Pílka na kov
300mm
hrúbka rámu 6,7mm

5,90 €

8892500 Extol PrEmium
Leštička uhlová
príkon 1100W, priemer nosného kotúča 180mm 
otáčky 1000-3000minˉ¹, digitálna regulácia otáčok v krokoch po 100ot/min 
závit vretena M14

74,00 €

Multifunkčný nástroj 
určený na pílenie a zarezávanie 

do drevených materiálov, umelej hmoty, 
sadrokartónu, mäkkých kovov (meď, hliník, 

nekalené klince), ďalej na rašpľovanie, 
brúsenie a zoškrabovanie menších plôch. 

45,00 €

8892201 Extol PrEmium
Brúska priama
príkon 130W 
otáčky 10 000-32 000minˉ¹ 
klieštiny 1,6-2,3-3,2mm 
veľkosť závitu upínacej matice M8x0,75 
max. priemer brúsneho telesa 35mm

Malá brúska určená na jemné 
gravírovacie práce, precízne 
opracovanie dreva, kovu 
či plastov. Pre svoje malé 
rozmery umožňuje prácu 
aj v horšie prístupných 
a stiesnených priestoroch. 

Bohatá a kompletná sada 
príslušenstva umožňuje 

vykonávať naozaj akúkoľvek 
prácu.

210-dielne príslušenstvo

41,00 €
404121 Extol Craft
Brúska priama s transformátorom
príkon 400mA/ 18V 
otáčky 15000minˉ¹ 
klieština 3,2mm 
veľkosť závitu upínacej matice M8x0,75 
LED osvetlenie

Minibrúska určené na jemné 
brúsenie, odhrotovanie, 
frézovanie, gravírovanie, leštenie 
a na jemné vŕtanie s použitím 
zodpovedajúcich nástrojov.

17,00 €

Na suché aj 
mokré rezanie.

Na suché aj 
mokré rezanie.

Na rezanie betónu, muriva, 
kameňa, tehál, žuly, dlaždíc, 
obkladov, mramoru, bridlice, 
kremeňa, skla, porcelánu, 
keramiky a strešných krytín.

1,35 €

260024 -26 -28 -30 -32 Extol Craft
Kotúč lamelový šikmý, korund
Ø 125mm
max. otáčky 12200minˉ¹ 
P40 - 1,35 
P60 - 1,35 
P80 - 1,35 
P100 - 1,35

269,00 €

8798222 Extol industrial
Káble zváracie s rýchlokonektorom 35-50
2ks, zváracie kliešte a uzemňovacia svorka, 
3m/25mm2, max. 200A
materiál: meď, pre 8796011, 8796012

49,00 €

417201 Extol Craft
Spájkovačka hrotová
príkon 60W 
dĺžka s hrotom 24cm 
hmotnosť 90g

6,35 €

8856106 -10 -16 Extol PrEmium
Pásky sťahovacie biele 100ks
3,6x200mm, max. pr.50mm
max. nosnosť 18kg - 1,50
4,8x250mm, max. pr.65mm
max. nosnosť 22kg - 2,65
4,8x400mm, max. pr.105mm
max. nosnosť 22kg - 4,20

od 1,50 €
8856156 -62 Extol PrEmium
Pásky sťahovacie čierne 100ks
3,6x200mm, max. pr.50mm
max. nosnosť 18kg - 1,50
4,8x300mm, max. pr.82mm
max. nosnosť 22kg - 2,95

od 1,50 €
93101 Extol Craft
Sada visacích zámkov 
na spoločný kľúč
3 zámky 38mm
6 spoločných kľúčov

4,95 €

95052 tEsa
Páska lepiaca hliníková
50mm x 50m
hr. 0,030mm

13,90 €

8796012 Extol industrial
Invertor zvárací IGBT
zvárací prúd 10-200A, napätie naprázdno 63V, príkon 6kVA
zváranie MMA a TIG, pre elektródy do 5mm 
max. napájací prúd pre MMA 26A/istenie 32A 
max. napájací prúd pre TIG 17A/istenie 25A 
nastavenie zváracieho prúdu ±1A 
zaťažiteľ garantovaný 200A/30%
                145A/60%, 110A/100% 
funkcie: Hot Start, Arc Force, Anti-Stick, Lift Tig

HOT
sTarT

arC
FOrCE

aNTI
sTICK

LIFT
TIG

Profesionálny zvárací prístroj tretej generácie 
pre MMA a TIG metódu zvárania, riadený 
počítačom, v ktorých je použitá najmodernejšia 
mikroprocesorová IGBT technológia. 
Invertory sú vybavené prehľadným ovládacím 
panelom s displejom so zobrazenou nastavenou 
hodnotou zváracieho prúdu. Vďaka sofistikovanej 
elektronike je možné veľmi jemne nastaviť zvárací 
prúd s presnosťou jedného ampéra. 

17006 Extol Craft
Kartáč miskový 
vlnitý, oceľový drôt 0,3mm
Ø 100mm
max. otáčky 12500minˉ¹
úchyt M14

17008 Extol Craft
Kartáč hrnčekový M14 
vrkočový, oceľový drôt 0,5mm
Ø 80mm
max. otáčky 12500minˉ¹
úchyt M14

dodávané s príslušenstvom

417200 Extol Craft
Multifunkčný nástroj
príkon 250W  
počet kmitov 10 000-21 000 minˉ¹  
regulácia frekvencie kmitov  
uhol kmitania ±3 stupne  
plynulý rozbeh 

systém upínania
v 30° krokoch

UNIVERZÁLNY

nylónové 
puzdro na opasok

Na rýchle rezanie 
stavebných materiálov 
a železobetónu.

Leštičku je možné, 
s použitím brúsneho 

papieru na nosnom kotúči 
či iným kotúčom, použiť  aj 
na odstránenie povrchovej 

úpravy, napr. farby, laku, 
korózie, patiny a pod. Je vybavená systémom 

pozvoľného rozbehu a elektronickým 
systémom udržovania stálej rýchlosti.

Leštička je určená 
na leštenie za sucha napr. 
automobilov, podláh, 
chrómovaných povrchov, 
taktiež na voskovanie alebo 
odstraňovanie vodného 
kameňa. 

Na spájanie izolačných 
rúrok, izoluje proti 
žiaru aj chladu, odolná 
voči nafte a kyselinám.

použiteľná pri teplotách 
-50 až +150°C



72,00 €

67,00 €

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

8896132 HEron
Elektrocentrála benzínová Industrial EGI 68-3
max. výkon 6,8kW/400V / 5,5kW/230V, 3-fázová, účinník 3fáz./1fáz.: 0,8/1 
AC menovitý prúd 11A/400V, 21,7A/230V, DC menovitý prúd 8,3A/12V

motor: štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah: 439ccm, štartovanie 
ručné, max. výkon 11,2kW (15HP)/3600 minˉ¹ 

rozmery 68x54x55 cm, hmotnosť (bez náplní) 82,15kg

439,00 €
Keď potrebujete silu... elektrocentrály a motorové čerpadlá

heron.sk

Vybavený madlami a kolieskami pre jednoduchú manipuláciu.
917,00 €

6,8kW / 400V
5,5kW / 230V

8895105 HEron
Čerpadlo kalové EMPH 80 W
max. sacia výška 8m, max. výtlačná výška 26m, max. prepravný objem 1300 l/min 
priemer sacieho/výstupného hrdla 3“/3“ (76mm), priechodnosť častíc do 25mm 
motor: benzínový, štvortaktný jednovalec s obsahom 208ccm, štartovanie ručné 
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)/4000minˉ¹ 
rozmery 56 x 45 x 44cm, hmotnosť (bez náplní) 47,95kg

Robustné čerpadlo so zosilnenou konštrukciou 
a veľkým výkonom, určené pre ťažké nasadenie 
pri odčerpávaní silne znečistenej vody z výkopov, 
nádrží, priestorov zatopených pri záplavách a pod. 

Umožňuje čerpať čistú aj kalnú 
vodu s obsahom pevných častíc 
do priemeru 25 mm.449,00 €

1 300 l/min

Silný motor a trojfázový alternátor - ak potrebujete silný trojfázový zdroj 
alebo dva jednofázové zdroje s vysokým príkonom.

8896116 HEron
Elektrocentrála rámová benzínová EGM 30 AVR
max. výkon 2,8kW / 230V
1-fázová, účinník 1
AC menovitý prúd 10,8A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V

motor: 
benzínový, štvortaktný
obsah 208ccm
štartovanie ručné
max. výkon 4,8kW (6,5HP)/4000minˉ¹

rozmery 45x44x59cm
hmotnosť (bez náplní) 46,3kg

2,8kW / 230V

od 1,90 €

11110 -23 -11 -22 Extol Craft
Plachta zakrývacia PE štandard
2x3m - 1,90
3x4m - 3,80 
3x5m - 4,95
4x5m - 6,70

8875000 Extol PrEmium
Hrable nastaviteľné 
s teleskopickou násadou
dĺžka 80-158cm
šírka 18-59cm
kovové

13,00 €

8895013 Extol PrEmium
Čerpadlo ponorné
príkon 900W, max. prepravný objem 13000l/hod 
priechodnosť častíc do 1-8-35mm
max. výtlak 9m, max. hĺbka ponoru 7m 
priemer výtlačného hrdla 1 1/2“ 
dĺžka napájacieho kábla 10m

Čerpadlo na odčerpávanie sedimentovanej 
vody pre stredne náročnú prevádzku.

8893600 Extol PrEmium
Píla chvostová
príkon 650W, otáčky 800-3000minˉ¹ 
dĺžka kmitu 19mm, nastavenie opornej pätky v rozsahu 30mm 
beznástrojové upínanie pílového plátku

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

411013 Extol Craft
Pištoľ teplovzdušná
príkon 2000W, dva výkonové stupne:  
 I. 1000W, 350°C, 300 l/min  
II. 2000W, 500°C, 500 l/min 

Teplovzdušná pištoľ určená na nahrievanie 
povrchov za účelom odstránenia náterov 
(farieb, lakov), na sušenie čerstvo 
nanesených náterov, na tvarovanie 
a zváranie plastov a asfaltových krytín 
na povoľovanie lepených spojov, letovanie, 
rozmrazovanie, čistenia atď.

17,50 €109,00 €

85011 Extol Craft
Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny
regulácia prietoku, tesnosť 12hod.
oceľ-antikoro-plast
plastová trubička
plastová špička

5,30 €

8856603 -04 -05 Extol PrEmium
Rukavice pracovné
koža/syntetika
240mm - 9,50
253mm - 9,50
258mm - 9,50

9,50 €
9965 
Rukavice koža/látka
250mm

1,80 €

97321 Extol Craft
Okuliare ochranné
číre, univerzálna veľkosť, polykarbonátový zorník 
odolný proti poškriabaniu
spĺňa normu EN 166

1,45 €
8890610 Extol PrEmium
Miešadlo stavebné dvojmetlové
príkon 1800W  
2 rýchlosti  
regulácia otáčok  I. 150-350minˉ¹  
      II. 350-600minˉ¹  
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart) 
max. objem miešanej zmesi 90l  
ochrana proti preťaženiu  
dĺžka prívodného kábla 3,8m 

Miešadlo určené k rozmiešaniu stavebných hmôt ako napr. malty, omietky, 
lepidla, ďalej farieb a lakov, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá (napr. 
acetón). Dvojrýchlostná prevodovka v kombinácii so silným motorom 
umožňuje miešanie hustejších zmesí a väčších objemov. Dve protibežné 
miešacie metly zabezpečujú dokonalé premiešanie a tiež zabraňujú 
otáčaniu nádoby pri miešaní hustejších zmesí.

203,00 €

8841022 Extol PrEmium
Rezačka na dlažbu Heavy Duty
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 600mm, max. dĺžka priečneho rezu 420x420mm, 
max. hrúbka rezaného materiálu 19mm, rezacie koliesko 22mm
8 priemyselných ložísk
príložník s nastaviteľným uhlom 0-45°
rozmery 855x335x270mm

8847212 Extol PrEmium
Šnúra murárska, cievka
pr.1,7mm
dĺžka 50m
žltá

1,25 €

Chvostová píla s otočným pílovým 
listom o 180°.
Pružný pílový list 
umožňuje prevádzať 
nielen priame 
a oblúkové rezy, ale taktiež aj rezy 
v horšie prístupných miestach.

Nastaviteľná 
priechodnosť 
častíc do 35mm.

8 kvalitných zapuzdrených 
ložísk pre presné vedenie rezu.

Systém jednoduchého 
prepínania medzi 
rezaním a lámaním.

13 000 l/hod



profesionálne 
dielenské náradie

53140 Extol Craft
Skrutkovač na bity magnetický
1/4“
dĺžka 100mm

1,20 €

4700031 fortum
Sada nástrčných kľúčov 
Multi-lock™
19-dielna
račňa 1/4“ 48 zubov  
nástrčné kľúče 1/4“ 4-14mm 
           (5/32“-9/16“) (E5-E18)  
nadstavce

9,90 €
8819257 Extol PrEmium
Skrutkovače magnetické
7-dielna sada
ploché, krížové PH

10,50 €

16,00 €

6333 Extol PrEmium
Kľúče očko-vidlicové
DIN3113
12-dielna sada
6-22mm

9,90 €

66001 Extol Craft
Kľúče imbusové s guľôčkou
9-dielna sada
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
plastový držiak

3,50 €

4770613 fortum
Kliešte nitovacie pákové
dĺžka 360mm
pr.2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm

3425 Extol Craft
Meradlo posuvné kovové
0-150mm
rozdelenie 1/20
presnosť 0,05mm

9,00 €

8791151 Extol industrial
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 14,4V Li-ion, 1,5Ah  
otáčky: I. 0-350minˉ¹ /II. 0-1350minˉ¹  
max. krútiaci moment: I. 33Nm / II. 16Nm  
18 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie  
elektronická dobehová brzda  
skľučovadlo 2-13mm  
nabíjanie akumulátora 1,5h  
LED osvetlenie 

Ľahký a výkonný dvojrýchlostný 
vŕtací skrutkovač v ultra 
kompaktnej veľkosti s vysokým 
uťahovacím momentom, ideálny aj 
pre ťažšie vŕtanie a skrutkovanie 
do kovu a dreva.

84,00 €

402400 Extol Craft
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
1x akumulátor 12V Li-ion, 1,3Ah  
otáčky: I. 0-400minˉ¹  / II. 0-1500minˉ¹  
max. krútiaci moment: 18Nm  
21 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie  
elektronická dobehová brzda  
skľučovadlo 0,8-10mm  
LED osvetlenie 
Praktický a ľahký vŕtací skrutkovač, 
určený na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, 
kovu a plastov. Vďaka Li-ion akumulátoru 
je možné skrutkovač kedykoľvek dobíjať 
bez znižovania kapacity akumulátora. 
Li-ion akumulátor stráca energiu vplyvom 
samovybíjania veľmi pomaly a vydrží dlho 
nabitý.

37,00 €
8890012 Extol PrEmium
Vŕtačka príklepová
príkon 750W  
pravý/ľavý chod 
otáčky 0-3000 minˉ¹ 
počet úderov 0-28000 minˉ¹ 
rozsah skľučovadla 1,5-13mm

Výkonná príklepová vŕtačka, vhodná 
na vŕtanie, skrutkovanie a vŕtanie 
do muriva a pórobetónu.

44,00 €

401163 Extol Craft
Vŕtačka príklepová
príkon 550W  
pravý/ľavý chod  
otáčky 0-3000minˉ¹  
počet úderov 0-48000minˉ¹  
rozsah skľučovadla 1,5-13mm

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

v plastovom puzdre

29,50 €
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 s polohovaním.

106,00 €

401232 Extol Craft
Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1050W, energia úderu 5J 
režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie s polohovaním  
počet príklepov 4000minˉ¹, otáčky 900minˉ¹ 
pneumaticko-elektrický princíp príklepu

84,00 €

11190 Extol Craft
Vrtáky do kovu
19-dielna sada
Ø 1-10mm
podbrúsená špička
plastové puzdro

7,60 €
20055 Extol Craft
Vrták stupňovitý TiN
Ø 4-32mm, 15 otvorov
stupňovanie 2mm
stopka pr. 10mm
dĺžka 101mm

9,95 €

9,30 €

26002 Extol PrEmium
Vrták korunkový SDS-plus 
s SK plátkami
Ø 73mm
hĺbka vrtu 50mm
dĺžka strmeňa 100mm

53146 Extol Craft
Skrutkovače magnetické 
s plastovým stojanom
49-dielna sada
skrutkovače: ploché, krížové PH
hodinárske skrutkovače: ploché, 
PH, TORX
magnetický skrutkovač na bity 
1/4“x75mm
bity 1/4“ 25mm: ploché, PH, PZ, 
HEX, TORX, štvorec

plastový stojan s možnosťou 
zavesenia na stenu

53085 Extol Craft
Skrutkovače elektrikárske 1000V, VDE
7-dielna sada
ploché, krížové PH
skúšačka
plastový kufrík

43100 Extol ligHt
Lampa čelová Cree LED s vysokou svietivosťou
3W, 120 lúmenov, max. dosvit 100m, životnosť LED 100000 hodín
3 režimy svietenia: 100%-50%-blikanie,bočný výstražný červený pruh
napájanie 3x1,5V AAA
polohovateľná v rozsahu 90°
vodeodolná

umožňuje nastavenie šírky 
a intenzity svetelného kužeľa8,50 €

Profil fortum multilock™, 
charakteristický dvanástimi 
zaoblenými vnútornými 
výstupkami, je možné použiť 
takmer na všetky známe typy 
skrutiek. 

V porovnaní s konvenčnými 
orechmi sa jednoduchšie 
nasadzuje, umožňuje uchopiť 
aj silne poškodené matice 
a zamedzuje vzpriečeniu matíc 
v orechu.

41,00 € od 4,20 €

4780203 -05 -07 fortum
Meter zvinovací pogumovaný 
s magnetom a autostopom
dĺžka pásu / šírka pásu:
       3m / 19mm - 4,20
       5m / 19mm - 5,00
    7,5m / 25mm - 8,40

24,00 €na hliníkové, medené, oceľové 
a antikorové nity

funkcia
ZOOM

kufor s príslušenstvom

2x Li-ion Li-ion

12V14,4V


