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LiHD – Váš perfektný systém

EDC_Akkuflyer_2018_Kompetenzteil_sk-SK.indd   1 27.03.18   11:35



Nová generácia LiHD. 
Vďaka novej LiHD Technológii pokrýva Metabo, ako jediný výrobca na svete, celú 
výkonovú radu – od 400 až 3.200 Wattov – od štandardných strojov až po jedinečné 
systémové riešenia. Aplikácie, ktoré boli doteraz výsadou iba najsilnejších káblových 
strojov, sú teraz možné aj bez kábla.

Nové LiHD akumulátory sú teraz k dispozícii s kapacitami 4.0 Ah, 5.5 Ah a 8.0 Ah. 

Toto zvládnu LiHD akumulátory:
�� S dvomi LiHD 8.0 Ah akumulátormi a akumulátorovým kombikladivom  

KHA 36-18 LTX môžete búrať pri plnom nasadení až 35 minút.
�� S jedným LiHD 8.0 Ah akumulátorom a akumulátorovým rázovým skrutkovačom 

SSW 18 LTX 600 môžete zaskrutkovať do dreva až 100 skrutiek Ø 8 x 450 mm.
�� S dvomi LiHD 8.0 Ah akumulátormi a akumulátorovou uhlovou brúskou  

WB 36-18 LTX 230 môžete výsek v T-nosníku prerezať za 3 minúty.
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Výkonné.
Kombinácia nových vysokovýkonných článkov a úplne 
novovyvinutých komponentov LiHD akumulátorov sa 
starajú o to, že máte k dispozícii maximálny výkon po 
extrémne dlhý čas.
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Prostredníctvom novej LiHD Technológie dosahuje Metabo pri akumulátorových 
strojoch úroveň výkonu, ktorá je priamo porovnateľná s výkonom káblových strojov. 
Je to kombináciou rôznych prvkov, ktoré Vám ponúkajú viac výkonu, životnosti a 
času chodu. Nezávisle na tom, ktorý akumulátor od Metaba si vyberiete.

Vedúca technológia. 

Viac výkonu 
vďaka novým článkom LiHD-Technológie v spojení s 
novovyvinutým akumulátorom
�� prívodným koľajniciam so schopnosťou zvládať  

vysoký prúd a zväčšeným kontaktom
�� 3-krát zlepšenou vodivosťou vďaka  

konektorom článkov zo špeciálnej  
zliatiny medi

Dlhšia životnosť 
a extrémna robustnosť:
�� Optimálna ochrana proti vnútornému znečisteniu vďaka 

kompletnému zapúzdreniu a ucelenému ochrannému lakovaniu 
elektroniky, ako aj optimálnemu tesneniu krytu konštrukcie.

�� Ochrana článkov prostredníctvom gumených tlmičov.
�� Menej časté nabíjanie vďaka viac využiteľnej energie článku.
�� Vonkajšie pogumovanie akumulátora sa stará o bezpečné a 

protikĺzne postavenie a slúži aj ako ochrana proti nárazom
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Dlhší čas chodu
�� Viac aktívneho materiálu v článkoch 
�� Použitie vysokokvalitných materiálov (striebro a meď)

8.0 Ah
Maximálny výkon a maximálny čas chodu

5.5 Ah
Maximálny výkon

4.0 Ah
Kompaktný a silný
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Perfektný súlad– jeden systém.

Zaručene.

Potrebujete pre každú úlohu ideálne náradie? V našom sortimente akumulátorového 
náradia nenájdete iba všetky štandardné stroje, ale takisto aj radu unikátnych 
strojov, špeciálne prispôsobených Vašim potrebám. 

3-ročná záručná doba na akumulátor na 
všetky Li-Power a LiHD akumulátory bez 
obmedzenia nabíjacích cyklov.

Ultra-M-Technológia
Perfektná súhra stroja, 
akumulátora a nabíjačky.

100 % kompatibilita
so všetkými Metabo 
18-Voltovými 
akumulátorovými 
strojmi, včera, dnes  
a aj v budúcnosti.
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Power Tools Battery Pack
185

Perfektný súlad– jeden systém.
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Jednoducho - inteligentná 
kombinácia. 
Ktorú prácu musíte vyriešiť dnes? 
Prostredníctvom nášho Pick+Mix 
systému si môžete zostaviť Vašu 
požadovanú kombináciu. 
Zaplatíte iba za to, čo naozaj 
potrebujete. 

Obj. číslo 602353840

Akumulátorová Príklepová vŕtačka  
SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min

Obj. číslo 602192840

Akumulátorová Príklepová 
vŕtačka  
SB 18 LTX Impuls 
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min

Obj. číslo 602102840

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LT
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min

Obj. číslo 602334840

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LT BL Q 
60 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

Bezuhlíkový motor

Obj. číslo 602205840

Akumulátorový Rázový  
skrutkovač 1/2"  
SSW 18 LTX 400 BL
400 Nm / 0-2.150 /min

Obj. číslo 602396840 

Akumulátorový Rázový 
skrutkovač 1/4"  
SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm / 2.900 /min

Dodávané od  
mája 2018

Obj. číslo 601306840

Akumulátorová Uhlová brúska s 
plochou hlavou  
WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min Obj. číslo 613077840

Akumulátorová Uhlová brúska 
WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min

Akumulátorový Hoblík  
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min

Akumulátorová Nitovacia pištoľ 
NP 18 LTX BL 5.0 
2,4 - 5 mm / 10.000 N

Dodávané od  
mája 2018

Obj. číslo 602082840Obj. číslo 619002840

Obj. číslo 602111850

Akumulátorové Stavebné svietidlo 
BSA 14.4 – 18 LED
2.600 lm

Obj. číslo 600370000

Akumulátorová Tyčová lampa 
SLA 14.4-18 LED
440 lm 

Obj. číslo 602269850

Akumulátorová Chvostová píla 
ASE 18 LTX 
0 - 2.700 /min / 30 mm 

Obj. číslo 602266840

Akumulátorová Chvostová píla 
SSE 18 LTX Compact
0-3.100 /min / 13 mm

Vŕtanie / Skrutkovanie

Rezanie / Brúsenie

Skrtukovanie

Špeciálne aplikácie

Doplnkové produkty

Rezanie

Preprava a skladovanie
MetaLoc II  
s penovou vložkou
Obj. číslo 626449000

Podvozok pre MetaLoc  
a AS 18 L PC
Obj. číslo 630174000

Taška na náradie (malá)
Obj. číslo 657006000

Taška na náradie (veľká)
Obj. číslo 657007000

Akumulátory
18 V/Li-Power 5,2 Ah
Obj. číslo 625592000

18 V/LiHD 4,0 Ah
Obj. číslo 625367000**

18 V/LiHD 5,5 Ah
Obj. číslo 625368000**

18 V/LiHD 8,0 Ah
Obj. číslo 625369000**

Nabíjačky
Rýchlonabíjačka
ASC Ultra
Obj. číslo 627265000

Nabíjačka
ASC 30 – 36 V
Obj. číslo 627044000

Basis-Sety

Basis-Set Li-Power 2x 5,2 Ah 
1x nabíjačka ASC 30-36 V
Obj. číslo 685065000

Basis-Set LiHD  
1x 4,0 Ah, 1x 5,5 Ah
1x nabíjačka ASC 30-36 V  
Obj. číslo 685136000**

Basis-Set LiHD 2x 8,0 Ah
1x nabíjačka ASC Ultra
Obj. číslo 685131000**

Basis-Set LiHD 4 x 8,0 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra  
Obj. číslo 685135000**

** Dodávané od mája 2018

** Dodávané od mája 2018

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor
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Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor
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Obj. číslo 602242850

Akumulátorové Dúchadlo 
AG 18
2,6 m3/min / 74 m/s

Obj. číslo 606176850

Akumulátorový Ventilátor  
AV 18
3,8 m/s / Ø 42 cm

Obj. číslo 602021850

Akumulátorový Vysávač 
AS 18 L PC
7,5 l / 2.100 l/min

Obj. číslo  600777850

Akumulátorové Stavebné rádio 
R 12-18 BT
s Bluetooth

Akumulátorové Miešadlo  
RW 18 LTX 120 
40 l / 0-750 /min

Obj. číslo 601207850

Akumulátorová Kartušová pištoľ 
KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N

Obj. číslo 601163850Obj. číslo 613022850 

Akumulátorová Pásová píla 
MBS 18 LTX 2.5 
63,5 mm / 174 m/min

Obj. číslo 601754840

Akumulátorová Fréza na hrany 
KFM 18 LTX 3 RF
Úkos 45° / Polomer 2 + 3 mm

Obj. číslo 600404840

Akumulátorová Uhlová brúska 
W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 mm / 8.000 /min

Obj. číslo 613087840

Akumulátorová Uhlová brúska 
WB 18 LTX BL 180
Ø 180 mm / 8.200 /min

Obj. číslo 613102840

2x 18V Akumulátorová Uhlová 
brúska  
WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min Obj. číslo 600639850

Akumulátorová Priama brúska 
GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min

Obj. číslo 613025850

2x 18V Akumulátorová Stolová 
okružná píla  
TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min

Obj. číslo 619001850

Akumulátorová Skracovacia a 
úkosová píla 
KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /minObj. číslo 601405840

Akumulátorová Priamočiara píla 
STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min 

Obj. číslo  601002840

Akumulátorová Priamočiara píla 
STA 18 LTX 100 
100 mm / 550 - 2.800 /min

Obj. číslo 613021840

Akumulátorový Multitool  
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Obj. číslo 600463850

Akumulátorové Nožnice na 
živý plot  
AHS 18–55 V 
53 cm / 2.700 /min 

Obj. číslo 602174840

Akumulátorová Uhlová brúska 
W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min 

Obj. číslo 601857840

Akumulátorová Ručná 
okružná píla  
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min

Obj. číslo 602195840

Akumulátorový Rázový 
skrutkovač 1/2"  
SSW 18 LTX 200
210 Nm / 0 - 2.300 /min Obj. číslo 620049840

Akumulátorový Skrutkovač  
SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min

Obj. číslo 602198840

Akumulátorový Rázový 
skrutkovač 1/2"  
SSW 18 LTX 600
600 Nm / 0-1.600 /min Obj. číslo 620048840

Akumulátorový Skrutkovač  
SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min

Obj. číslo 620047840

Akumulátorový Skrutkovač  
SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min 

Obj. číslo 600211840 Obj. číslo 600211900

Akumulátorové Kombikladivo 
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus

Akumulátorové kombikladivo 
KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus

Obj. číslo 600796840

2x 18V Akumulátorové 
Kombikladivo  
KHA 36-18 LTX 32 
3,1 J / SDS-plusObj. číslo 600210840

Akumulátorové Kombikladivo  
KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus 

Obj. číslo 602350840 

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min

Obj. číslo 602325840

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom 
BS 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min

Naše najpredávanejšie 
produkty

Obj. číslo 602355840

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min

Obj. číslo 602351840 

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LTX BL Q I 
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Obj. číslo 603828840 

Akumulátorový Rezač závitov 
GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min

Obj. číslo 602191840

Akumulátorová Vŕtačka so 
skrutkovačom  
BS 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motorBezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor
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Príslušenstvo pre akumulátorové stroje

Basis Sety Označenie Obj. číslo

Basis-Set 2 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685064000

Basis-Set 3 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685063000

Basis-Set 2 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685065000

Basis-Set 3 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685062000

Basis-Set 3 x 5.2 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685068000

Basis Set 4 x 5.2 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc 685106000

Basis-Set LiHD 1 x 4.0 + 1 x 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685136000*

Basis-Set 2 x LiHD 4.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685130000*

Basis Set 3 x LiHD 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685133000*

Basis-Set 2 x LiHD 5.5 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685077000*

Basis-Set 3 x LiHD 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685069000*

Basis Set 2 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685131000*

Basis Set 3 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685134000*

Basis Set 4 x LiHD 8.0 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc 685135000*

Akumulátory

18 V/2.0 Ah 625596000

18 V/4.0 Ah 625591000

18 V/5.2 Ah 625592000

18 V/LiHD 4.0 Ah 625367000*

18 V/LiHD 5.5 Ah 625368000*

18 V/LiHD 8.0 Ah 625369000*

36 V/LiHD 6.2 Ah 625344000

Nabíjačky  

Rýchlonabíjačka ASC Ultra 627265000

Nabíjačka ASC 30–36 V 627044000

Nabíjacia stanica ASC multi 8, 14,4-36 V, »AIR COOLED« 627291000

Preprava

MetaLoc veľkosť II (prázdny) 626431000

MetaLoc veľkosť II, s penovou vložkou 626449000

MetaLoc veľkosť III (prázdny) 626432000

MetaLoc veľkosť IV (prázdny) 626433000

Podvozok 630174000

Taška na náradie (malá) 657006000

Taška na náradie (veľká) 657007000

* Dodávané od  
mája 2018 

* Dodávané od  
mája 2018 
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Rezanie / Brúsenie
Bez uhlovej brúsky sa nedá robiť takmer nič. Metabo ponúka 
široký sortiment rôznych typov. Od priemerov kotúčov 115 až do 
230 mm. Od 750 až do 2.400 Wattov. S káblom alebo bez kábla. 
A určite presne tú, ktorú potrebujete.

Vŕtanie / Skrutkovanie
Naše stroje presvedčujú kompaktným dizajnom, mimoriadnou 
výkonnosťou a mnohostrannými možnosťami nasadenia. 
Užitočná výbava, ako Quick-Systém, funkcia rezania závitov 
alebo integrované odsávanie prachu v akumulátorovom kladive 
sú ozajstnými riešiteľmi problémov.

Rezanie
Či drevo, umelé hmoty, hliník alebo kov - presné rezanie 
potrebuje perfektne zosúladenú kombináciu strojov a 
príslušenstva. Či potrebujete ručne vedené alebo stacionárne 
píly: máme pre Vás vhodné akumulátorové riešenie.

Opracovávanie nereze
Nerez je náročný materiál, čo sa týka jeho opracovania. Preto 
vyvinulo Metabo kompletný sortiment špeciálnych strojov. Jedno, 
či uhlovú brúsku na nerez, pásový pilník, pásovú brúsku na rúry, 
hladičku alebo brúsku na kútové zvary – kompletnú paletu strojov 
na opracovávanie nereze v akumulátorovom prevedení ponúka 
iba Metabo. 

Špeciálne aplikácie
Každé remeslo ma iné výzvy. Preto sme my v Metabe pre 
kovoobrábací priemysel a dielne, ako aj stavby a renovácie, 
vyvinuli celé rady kompetenčných produktov a špeciálnych 
riešení, ktoré potrebujete iba na určité typy použití. Ale keď 
ich potrebujete, pracujete s nimi značne rýchlejšie a lepšie.

od strany 12

od strany 24

od strany 28

od strany 30

od strany 33

EDC_Akkuflyer_2018_Kompetenzteil_sk-SK.indd   11 27.03.18   11:37



12

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY SO SKRUTKOVAČMI TRIEDY LT

�� Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez 
skľučovadla

�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce
�� S praktickými závesnými hákmi a držiakom bitov, s možnosťou upevnenia 

vpravo alebo vľavo

�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 
3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LT Obj. číslo.: 602102840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle vŕtanie a skrutkovanie

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do ocele 13 mm

Ø vŕtania do mäkkého dreva 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,8 kg

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY SO SKRUTKOVAČMI

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 Quick Obj. číslo.: 602217840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Závesné háky, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka,  
(bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahká, kompaktná akumulátorová vŕtačka 
so skrutkovačom s extrémne krátkou 
konštrukciou pre mnohostranné nasadenie

�� Vreteno s vnútorným šesťhranom pre 
skrutkovacie bity pre prácu bez skľučovadla

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie 
miesta práce

�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, 
chránený proces nabíjania a 3-ročnú 
záručnú dobu na akumulátor

Max. krútiaci moment tvrdý 48 Nm

Ø vŕtania do ocele 10 mm

Ø vŕtania do mäkkého dreva 20 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Šírka upínania skľučovadla 1 - 10 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,3 kg

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LT Quick Obj. číslo.: 602104840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle 
vŕtanie a skrutkovanie

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do ocele 13 mm

Ø vŕtania do mäkkého dreva 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,9 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LT BL Obj. číslo.: 602325840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka,  
(bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková vŕtačka so skrutkovačom s 
kompaktnou konštrukciou pre univerzálne a 
náročné práce

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do ocele 13 mm

Ø vŕtania do mäkkého dreva 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,5 kg

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LT BL Q Obj. číslo.: 602334840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do ocele 13 mm

Ø vŕtania do mäkkého dreva 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,5 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX BL I Obj. číslo.: 602350840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, MetaLoc kufrík,  
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu pri vŕtaní 
a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2 kg

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX Quick Obj. číslo.: 602193840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky,  
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle 
vŕtanie a skrutkovanie

Max. krútiaci moment tvrdý 110 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2 kg

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie pevne usadených skrutiek a 
navŕtavanie na hladké povrchy

�� Robustná skriňa prevodovky zo zliatiny hliníka pre optimálny odvod tepla 
a dlhú životnosť

�� Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehrievaním
�� Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez 

skľučovadla

�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce
�� S praktickými závesnými hákmi a skladom bitov, s možnosťou upevnenia 

vpravo alebo vľavo
�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 

3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY SO SKRUTKOVAČMI TRIEDY LTX

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX Impuls Obj. číslo.: 602191840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, Závesné háky, MetaLoc kufrík, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 110 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2 kg

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle 
vŕtanie a skrutkovanie

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX BL Q I Obj. číslo.: 602351840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2 kg

18-Voltová Akumulátorová 3-rýchlostná vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX-3 BL I Obj. číslo.: 602354840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková 3-rýchlostná vŕtačka so 
skrutkovačom s maximálnym výkonom pre 
najťažšie nasadenia

�� 3. rýchlosť s vysokým počtom otáčok (max. 
3.800 /min) pre rozšírenú oblasť nasadenia a 
ešte rýchlejšie vŕtanie

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3.800 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,1 kg

18-Voltová Akumulátorová 3-rýchlostná vŕtačka so skrutkovačom BS 18 LTX-3 BL Q I Obj. číslo.: 602355840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková 3-rýchlostná vŕtačka so 
skrutkovačom s maximálnym výkonom pre 
najťažšie nasadenia

�� 3. rýchlosť s vysokým počtom otáčok (max. 
3.800 /min) pre rozšírenú oblasť nasadenia a 
ešte rýchlejšie vŕtanie

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 600 / 0 - 2050 / 0 - 3.800 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,1 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltový Akumulátorový Rezač závitov GB 18 LTX BL Q I Obj. číslo.: 603828840

�� Plnohodnotná akumulátorová vŕtačka so 
skrutkovačom s jedinečnou, patentovanou 
funkciou rezania závitov

�� Rýchle vŕtanie a čistenie závitov bez potreby 
prerušenia práce vďaka automatickému 
prepínaniu smeru otáčok

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo na rezanie závitov M4-M6, Rýchlovymeniteľné skľučovadlo na rezanie závitov 
M8-M12, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, bez akumulátorov, bez nabíjačky

Max. krútiaci moment mäkký 60 Nm

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Najväčší priemer závitu M4 - M12

Voľnobežný počet otáčok 0 - 600 / 0 - 2.050 /min

18-Voltová Akumulátorová Vŕtačka BE 18 LTX 6 Obj. číslo.: 600261840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Vidlicový kľúč, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka 
do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Akumulátorová vŕtačka s vysokým počtom 
otáčok so šikovnou konštrukciou a najvyš-
šou presnosťou pre vŕtanie do kovu

�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie 
miesta práce

�� Robustná skriňa prevodovky zo zliatiny 
hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú 
životnosť

�� Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre 
prehrievaním

Max. krútiaci moment 4 Nm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 6 mm / 12 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 4.000 /min

Šírka upínania skľučovadla 1 - 10 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,2 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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�� Vysokovýkonný príklepový mechanizmus pre najlepšie výsledky práce
�� Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez 

skľučovadla
�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce

�� S praktickými závesnými hákmi a skladom bitov, s možnosťou upevnenia 
vpravo alebo vľavo

�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 
3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LT BL Obj. číslo.: 602316840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková príklepová vŕtačka s kompakt-
nou konštrukciou pre univerzálne a náročné 
práce

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní 

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 13 mm / 13 mm / 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Max. počet úderov 31.950 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,5 kg

18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LTX Impuls Obj. číslo.: 602192840

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle 
vŕtanie a skrutkovanie

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, Závesné háky, MetaLoc kufrík, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 110 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LT Obj. číslo.: 602103840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo, Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 60 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 13 mm / 13 mm / 38 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Max. počet úderov 27.200 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,9 kg

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle vŕtanie a skrutkovanie 

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LTX BL I Obj. číslo.: 602352840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková príklepová vŕtačka s maximál-
nym výkonom pre najťažšie nasadenia

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LTX BL Q I Obj. číslo.: 602353840

�� Bezuhlíková príklepová vŕtačka s maximál-
nym výkonom pre najťažšie nasadenia

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SB 18 LTX Quick Obj. číslo.: 602200840

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy

�� Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle 
vŕtanie a skrutkovanie 

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky,  
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 110 Nm

Ø vŕtania do muriva 16 mm

Ø vŕtania do betónu / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

�� Vysokovýkonný príklepový mechanizmus pre najlepšie výsledky práce
�� Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez 

skľučovadla
�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce

�� S praktickými závesnými hákmi a skladom bitov,
�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 

3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Príklepová vŕtačka SBE 18 LTX Obj. číslo.: 600845840

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus, Prídavná rukoväť, Doraz hĺbky vŕtania, MetaLoc kufrík

�� Výkonná príklepová vŕtačka pre rovnako 
silné vŕtanie do muriva ako s káblovým 
strojom

�� Metabo S-automatic bezpečnostná spojka: 
mechanické oddelenie pohonu pri zablo-
kované nasadeného nástroja pre bezpečnú 
prácu

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 18 mm / 13 mm / 30 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 1000 / 0 - 3.000 /min

Max. počet úderov 57.000 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

18-Voltová Akumulátorová 3-rýchlostná príklepová vŕtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Obj. číslo.: 602357840

Obsah dodávky: Rýchlovymeniteľné skľučovadlo, Rýchlovymeniteľný držiak bitov, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Bezuhlíková 3-rýchlostná príklepová vŕtačka 
s maximálnym výkonom pre najťažšie 
nasadenia

�� 3. rýchlosť s vysokým počtom otáčok (max. 
3.800 /min) pre rozšírenú oblasť nasadenia a 
ešte rýchlejšie vŕtanie

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy

�� Systém Metabo Quick: Rýchla výmena 
upnutia nástroja a použitého nástroja pre 
flexibilnú prácu 

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3.800 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,3 kg

18-Voltová Akumulátorová 3-rýchlostná príklepová vŕtačka SB 18 LTX-3 BL I Obj. číslo.: 602356840

�� Bezuhlíková 3-rýchlostná príklepová vŕtačka 
s maximálnym výkonom pre najťažšie 
nasadenia

�� 3. rýchlosť s vysokým počtom otáčok 
(max. 3.800 /min) pre rozšírenú oblasť 
používania a ešte rýchlejšie vŕtanie

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri vŕtaní a skrutkovaní

�� Pripojiteľná funkcia Impuls pre vyťahovanie 
pevne usadených skrutiek a navŕtavanie na 
hladké povrchy  

Obsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdrom, Prídavná rukoväť, Závesné háky a sklad bitov, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. krútiaci moment tvrdý 120 Nm

Ø vŕtania do muriva / ocele / mäkkého dreva 16 mm / 13 mm / 65 mm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3.800 /min

Max. počet úderov 32.300 /min

Šírka upínania skľučovadla 1,5 - 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,3 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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�� Kompaktná a ľahká konštrukcia pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
�� Presné skrutkovanie vďaka nastaviteľnému hĺbkovému dorazu a tichej 

ozubenej spojke
�� Hĺbkový doraz kompletne odnímateľný pre prácu s výhľadom
�� Vario (V)-Elektronika pre prácu s počtom otáčok presne prispôsobeným na 

daný materiál

�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce
�� S praktickými závesnými hákmi, voliteľne upevniteľnými vpravo alebo 

vľavo
�� Možnisť vybavenia zásobníkom skrutiek SM 5-55 (obj. číslo 631618000) pre 

rýchle, presné skrutkovanie v sérii

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ

18-Voltový Akumulátorový Skrutkovač SE 18 LTX 2500 Obj. číslo.: 620047840

Obsah dodávky: Hĺbkový doraz, Magnetický držiak bitov 1/4‘‘ (6,35 mm), Skrutkovacie bity veľkosť 2/25 mm, Závesné háky, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Skrutkovač s vysokým krútiacim momentom pre pripevňovanie sádrokartónových a sádritých 
vlaknitých platní na drevené a kovové konštrukcie

Upínanie nástroja Vnútorný šesťhran 1/4“ (6,35 mm) 

Max. krútiaci moment mäkký 9 Nm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 2.500 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,4 kg

18-Voltový Akumulátorový Skrutkovač SE 18 LTX 4000 Obj. číslo.: 620048840

Obsah dodávky: Hĺbkový doraz, Magnetický držiak bitov 1/4‘‘ (6,35 mm), Skrtukovacie bity veľkosť 2/25 mm, Závesné háky, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Skrutkovač vhodný na upevňovanie sádrokartónových platní na drevo a kov, ako aj sádrovitých 
vláknitých platní na spodné kovové konštrukcie

Upínanie nástroja Vnútorný šesťhran 1/4“ (6,35 mm) 

Max. krútiaci moment mäkký 7 Nm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 4.000 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,3 kg

18-Voltový Akumulátorový Skrutkovač SE 18 LTX 6000 Obj. číslo.: 620049840

Obsah dodávky: Hĺbkový doraz, Magnetický držiak bitov 1/4‘‘ (6,35 mm), Skrutkovacie bity veľkosť 2/25 mm, Závesné háky, 
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Špecialista v suchej výstavbe pre sádrokartónové platne: vysoký počet otáčok pre rýchly 
postup práce

Upínanie nástroja Vnútorný šesťhran 1/4“ (6,35 mm) 

Max. krútiaci moment mäkký 5 Nm

Voľnobežný počet otáčok 0 - 6.000 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,3 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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�� Práca s vysokým krútiacim momentom bez spätného úderu
�� Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie miesta práce
�� Robustná skriňa prevodovky zo zliatiny hliníka pre optimálny odvod tepla 

a dlhú životnosť

�� S praktickými závesnými hákmi a skladom bitov, podľa potreby 
upevniteľnými vpravo alebo vľavo

�� Ultra-M-Technológia: najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 3-ročná 
záručná doba na akumulátory

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ

18-Voltový Akumulátorový Rázový skrutkovač SSW 18 LTX 200 Obj. číslo.: 602195840

Obsah dodávky: Závesné háky a sklad bitov, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� 3 stupne nastavenia počtu otáčok / krútiaceho momentu pre mnohostranné oblasti nasadenia

Max. počet úderov 3.000 /min

Max. krútiaci moment 210 Nm

Upínanie nástroja Vonkajší štvorhran 1/2“ (12,70 mm) 

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,4 kg

18-Voltový Akumulátorový Rázový skrutkovač SSW 18 LTX 400 BL Obj. číslo.: 602205840

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri každom nasadení

�� Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre 
prehrievaním

�� Vysoký krútiaci moment pri zároveň 
obzvlášť kompaktnej konštrukcii

�� 12 stupňov nastavenia počtu otáčok / 
krútiaceho momentu pre široké spektrum 
nasadenia

Obsah dodávky: Závesné háky, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Max. počet úderov 4.250 /min

Max. krútiaci moment 400 Nm

Upínanie nástroja Vonkajší štvorhran 1/2“ (12,70 mm) 

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,7 kg

18-Voltový Akumulátorový Rázový skrutkovač SSW 18 LTX 600 Obj. číslo.: 602198840

Obsah dodávky: Závesné háky, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Extrémne výkonný pre ťažké skrutkovacie práce

Max. počet úderov 2.200 /min

Max. krútiaci moment 600 Nm

Upínanie nástroja Vonkajší štvorhran 1/2“ (12,70 mm) 

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,1 kg

18-Voltový Akumulátorový Rázový skrutkovač SSD 18 LTX 200 BL  Obj. číslo.: 602396840

�� Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rýchly postup práce a najvyššiu efektivitu 
pri každom nasadení

�� Automatic Power Shift (APS) podporuje prácu 
so samovrtnými skrutkami: automatické 

zníženie uťahovacieho momentu po vŕtaní 
s cieľom zabránenia pretočeniu

�� 12 stupňov nastavenia počtu otáčok / 
krútiaceho momentu pre široké spektrum 
nasadenia

Obsah dodávky: Závesné háky, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, bez akumulátorov, bez nabíjačky

Max. počet úderov 4.000 /min

Max. krútiaci moment 200 Nm

Upínanie nástroja Vnútorný šesťhran 1/4“ (6,35 mm) 

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,3 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE

Dodávané od 
mája 2018 

EDC_Akkuflyer_2018_Produktteil_sk-SK_End.indd   21 27.03.18   11:37



22

�� Kombikladivo pre vŕtanie s príklepom, vŕtanie bez príklepu a sekanie
�� Vario (V)-Elektronika pre prácu s počtom otáčok presne prispôsobeným na 

daný materiál
�� Metabo S-automatic bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu 

pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu

�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 
3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ KOMBIKLADIVO

18-Voltové Akumulátorové Kombikladivo KHA 18 LTX Obj. číslo.: 600210840

Obsah dodávky: Príklepové skľučovadlo pre nástroje s uchytením SDS-plus, Pogumovaná prídavná rukoväť, Doraz hĺbky 
vŕtania, Nosný popruh, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� LED pracovné svetlo pre optimálny výhľad na miesto vŕtania 

Max. úderová energia (EPTA) 2,2 J

Ø vŕtania do betónu s príklepovými vrtákmi 24 mm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 25 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,9 kg

Obsah dodávky: Príklepové skľučovadlo pre nástroje s uchytením SDS-plus, Rýchloupínacie skľučovadlo pre nástroje s 
uchytením valcovou stopkou, Pogumovaná prídavná rukoväť, Doraz hĺbky vŕtania, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka 
(bez akumulátorov, bez nabíjačky)

18-Voltové Akumulátorové KOmbikladivo KHA 18 LTX BL 24 Quick Obj. číslo.: 600211840

�� Extrémne ľahké a šikovné akumulátorové 
kladivo s integrovaným odsávaním

�� Metabo Quick: rýchlejšia výmena 
skľučovadla bez potreby použitia náradia 
pre prácu s vrtákmi s uchytením SDS-plus, 
ako aj s valcovou stopkou

�� Bezprašné vŕtanie s kompaktným 
odsávacím zariadením ISA 18 LTX 24 
(Príslušenstvo)

Max. úderová energia (EPTA) 2.2 J

Ø vŕtania do betónu s príklepovými vrtákmi 24 mm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 25 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,4 kg

Obsah dodávky: Integrované odsávacie zariadenie ISA 18 LTX 24, Vymeniteľná odsávacia hlava, Príklepové skľučovadlo pre 
nástroje s uchytením SDS-plus, Rýchloupínacie skľučovadlo pre nástroje s uchytením valcovou stopkou, Pogumovaná prídavná 
rukoväť, Doraz hĺbky vŕtania, Umelohmotný kufrík (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

18-Voltové Akumulátorové Kombikladivo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Obj. číslo.: 600211900

�� Extrémne ľahké a šikovné akumulátorové 
kombikladivo s integrovaným odsávaním

�� Metabo Quick: rýchlejšia výmena 
skľučovadla bez potreby použitia náradia 
pre prácu s vrtákmi s uchytením SDS-plus, 
ako aj s valcovou stopkou

�� Bezprašné vŕtanie s kompaktným 
odsávacím zariadením ISA 18 LTX 24

Max. úderová energia (EPTA) 2.2 J

Ø vŕtania do betónu s príklepovými vrtákmi 24 mm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 25 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,5 kg

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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36-Voltové Akumulátorové Kombikladivo KHA 36 LTX 32 Obj. číslo.: 600795840

�� Vlastnosti pozrite KHA 36 LTX 32
�� 100 %-ná kompatibilita k 18-Voltovej triede: Silná 36-Voltová prevádzka s dvomi 

18-Voltovými akumulátormi Metabo

�� Metabo VibraTech (MVT): integrovaný 
systém tlmenia vibrácií a prídavná rukoväť 
pre zníženie vibrácií pre ochranu zdravia

�� Ergonomický tvar skrine pre sekanie bez 
prídavnej rukoväte

�� Metabo Quick: rýchlejšia výmena 
skľučovadla bez potreby použitia náradia 
pre prácu s vrtákmi s uchytením SDS-plus, 
ako aj s valcovou stopkou 

Max. úderová energia (EPTA) 3,1 J

Ø vŕtania do betónu s príklepovými vrtákmi 32 mm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 30 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,9 kg

Max. úderová energia (EPTA) 3,1 J

Ø vŕtania do betónu s príklepovými vrtákmi 32 mm

Ø vŕtania do ocele / mäkkého dreva 13 mm / 30 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,7 kg

Obsah dodávky: Príklepové skľučovadlo pre nástroje s uchytením SDS-plus, Rýchloupínacie skľučovadlo pre nástroje s uchytením valcovou stopkou, 
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT), Doraz hĺbky vŕtania, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Obsah dodávky: Príklepové skľučovadlo pre nástroje s uchytením SDS-plus, Rýchloupínacie skľučovadlo pre nástroje s uchytením valcovou stopkou,  
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT), Doraz hĺbky vŕtania, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka

2x18-Voltové Akumulátorové Kombikladivo KHA 36-18 LTX 3 Obj. číslo.: 600796840

VŔTANIE / SKRUTKOVANIE
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18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska W 18 LTX 125 Quick Obj. číslo.: 602174840

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

�� Štíhla konštrukcia pre nenamáhavú prácu v obmedzených priestoroch 
alebo nad hlavou

�� Metabo Quick pre beznástrojovú výmenu rezného alebo brúsneho kotúča 
prostredníctvom rýchloupínacej matice

�� Beznástrojovo prestaviteľný ochranný kryt, zabezpečený proti otočeniu
�� Otočný akumulátor pre lepšiu prácu v obmedzených priestoroch
�� Odnímateľný ochranný filter proti prachu ako ochrana motora pred hrubými 

časticami

�� Ochrana proti preťaženiu chráni motor pred prehrievaním
�� Elektronický jemný nábeh pre prácu bez spätného úderu
�� Ochrana proti opätovnému nábehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu 

stroja po obnovení dodávky elektrického prúdu
�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 

3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska s plochou hlavou WF 18 LTX 125 Quick Obj. číslo.: 601306840

Obsah dodávky: 1 lamelový brúsny kotúč Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Ochranný kryt, Oporná príruba, 
Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Extrémne plochá hlava prevodovky 
umožňuje prácu v ostrých uhloch až do 43°

�� Kompaktná konštrukcia pre rýchle 
odstraňovanie zváracích trosiek, hrdze 
alebo lakov v úzkych miestach, ako sú napr. 
rámové konštrukcie

�� Nenamáhavá práca aj na zvaroch v ťažkých 
polohách vďaka úzkemu obvodu uchopenia

Najmenší dosiahnuteľný uhol 43 °

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska W 18 LTX 115 Quick Obj. číslo.: 602170850

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu,  (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

Ø brúsnych kotúčov 115 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

REZANIE / BRÚSENIE
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18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WB 18 LTX BL 125 Quick Obj. číslo.: 613077840

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Jedinečný zapúzdrený bezuhlíkový motor 
Metabo s optimálnou ochranou proti 
prachu pre rýchly postup práce a najvyššiu 
efektivitu

�� Elektronické bezpečnostné vypnutie znižuje 
spätný úder pri zablokovaní kotúča - pre 
najvyššiu ochranu používateľa

�� Rýchly brzdný systém pre najvyššiu ochranu 
používateľa: zastaví kotúč do 2 sekúnd po 
vypnutí a zabráni vytočeniu matice pri 
procese brzdenia

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 9.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WPB 18 LTX BL 125 Quick Obj. číslo.: 613075840

�� Jedinečný zapúzdrený bezuhlíkový motor 
Metabo s optimálnou ochranou proti 
prachu pre rýchly postup práce a najvyššiu 
efektivitu

�� Elektronické bezpečnostné vypnutie znižuje 
spätný úder pri zablokovaní kotúča - pre 
najvyššiu ochranu používateľa

�� Bezpečnostný vypínač s funkciou 
okamžitého vypnutia: bezpečná manipulácia 
vďaka ergonomicky integrovanému spínaču 
s protišmykovou úpravou

�� Rýchly brzdný systém pre najvyššiu ochranu 
používateľa: zastaví kotúč do 2 sekúnd po 
vypnutí a zabráni vytočeniu matice pri 
procese brzdenia

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 9.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WP 18 LTX 125 Quick Obj. číslo.: 613072890

�� Bezpečnostný vypínač s funkciou okamžitého vypnutia: bezpečná manipulácia vďaka 
ergonomicky integrovanému spínaču s protišmykovou úpravou

Napätie akumulátora 18 V

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

REZANIE / BRÚSENIE
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18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WB 18 LTX BL 180 Obj. číslo.: 613087840

�� Rovnaká hĺbka rezania ako veľká 
káblová uhlová brúska s Ø 230 mm; ideálne 
pre rezné práce na streche

�� Jedinečný zapúzdrený bezuhlíkový motor 
Metabo s optimálnou ochranou proti 
prachu pre rýchly postup práce a najvyššiu 
efektivitu

�� Elektronické bezpečnostné vypnutie znižuje 
spätný úder pri zablokovaní kotúča - pre 
najvyššiu ochranu používateľa

�� Rýchly brzdný systém pre najvyššiu ochranu 
používateľa: zastaví kotúč do 2 sekúnd po 
vypnutí a zabráni vytočeniu matice pri 
procese brzdenia

Obsah dodávky: Oporná príruba, Dvojdierová matica, Ochranný filter proti prachu, Dvojdierový kľúč, MetaLoc kufrík, (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

Ø brúsnych kotúčov 180 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.200 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WB 18 LTX BL 150 Quick Obj. číslo.: 613078840

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Jedinečný zapúzdrený bezuhlíkový motor 
Metabo s optimálnou ochranou proti 
prachu pre rýchly postup práce a najvyššiu 
efektivitu

�� Elektronické bezpečnostné vypnutie znižuje 
spätný úder pri zablokovaní kotúča - pre 
najvyššiu ochranu používateľa

�� Rýchly brzdný systém pre najvyššiu ochranu 
používateľa: zastaví kotúč do 2 sekúnd po 
vypnutí a zabráni vytočeniu matice pri 
procese brzdenia

�� Metabo Quick pre beznástrojovú 
výmenu rezného alebo brúsneho kotúča 
prostredníctvom rýchloupínacej matice

Ø brúsnych kotúčov 150 mm

Voľnobežný počet otáčok 9.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

18-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska W 18 LTX 150 Quick Obj. číslo.: 600404840

Obsah dodávky: Ochranný kryt pre rezanie-Clip, Ochranný kryt, 2 rezné kotúče Flexiarapid Inox (150x1,6x22,2mm), Oporná príruba,  
Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Svetovo prvá akumulátorová uhlová brúska s priemerom kotúča 150 mm pre silné rezanie až 
do hĺbky 45 mm

�� Metabo Quick pre beznástrojovú výmenu rezného alebo brúsneho kotúča prostredníctvom 
rýchloupínacej matice

Ø brúsnych kotúčov 150 mm

Voľnobežný počet otáčok 8.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

�� Štíhla konštrukcia pre nenamáhavú prácu v obmedzených priestoroch 
alebo nad hlavou

�� Beznástrojovo prestaviteľný ochranný kryt, zabezpečený proti otočeniu
�� Otočný akumulátor pre lepšiu prácu v obmedzených priestoroch
�� Odnímateľný ochranný filter proti prachu ako ochrana motora pred hrubými 

časticami

�� Ochrana proti preťaženiu chráni motor pred prehrievaním
�� Elektronický jemný nábeh pre prácu bez spätného úderu
�� Ochrana proti opätovnému nábehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu 

stroja po obnovení dodávky elektrického prúdu
�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 

3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

REZANIE / BRÚSENIE
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�� Svetovo prvá veľká uhlová brúska (Ø 230 
mm) s akumulátorovým pohonom pre silné 
rezanie a brúsenie nezávisle od elektrickej 
siete

�� Akumulátory s ukazovateľom kapacity pre 
kontrolu stavu nabitia

�� Jedinečný zapúzdrený bezuhlíkový motor 
Metabo s optimálnou ochranou proti 
prachu pre rýchly postup práce a najvyššiu 
efektivitu

�� Elektronické bezpečnostné vypnutie znižuje 
spätný úder pri zablokovaní kotúča - pre 
najvyššiu ochranu používateľa

�� Široké spektrum nasadenia vďaka extrémne 
veľkej hĺbke rezania až 77 mm

�� Bezpečnostný vypínač pre najvyššiu 
ochranu používateľa

�� Rýchly brzdný systém pre najvyššiu ochranu 
používateľa zastaví kotúč veľmi rýchlo po 
vypnutí

�� Otočná hlavná rukoväť: vysoká bezpečnosť a 
lepšia manipulácia pri rezaní

�� Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) 
pre tlmenie vibrácií pre ochranu zdravia

�� Možnosť pripevnenia prídavnej rukoväte na 
tri rôzne polohy

Ø brúsnych kotúčov 230 mm

Voľnobežný počet otáčok 6.600 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 6,1 kg

36-Voltová Akumulátorová Uhlová brúska WPB 36 LTX BL 230 Obj. číslo.: 613101660

�� Rovnaké vlastnosti ako WPB 36 LTX BL 230
�� 100 %-ná kompatibilita k 18-voltovej triede: Silná 36-voltová prevádzka s dvomi 18-Voltovými 

akumulátormi Metabo

Ø brúsnych kotúčov 230 mm

Voľnobežný počet otáčok 6.600 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 6,5 kg

2x 18-Voltová AKumulátorová Uhlová brúska WPB 36-18 LTX BL 230 Obj. číslo.: 613102840

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Dvojdierová matica, Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT), Dvojdierový 
kľúč, Umelohmotný kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Dvojdierová matica, Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT), Dvojdierový 
kľúč, 2 LiHD Akumulátory (36 V/6,2 Ah), Rýchlonabíjačka ASC Ultra »AIR COOLED«, Umelohmotný kufrík

REZANIE / BRÚSENIE
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�� Robustný motor zaručuje dlhú životnosť
�� Odnímateľný ochranný filter proti prachu ako ochrana motora pred 

hrubými časticami
�� Elektronický jemný nábeh pre prácu bez spätného úderu
�� Ochrana proti preťaženiu chráni motor pred prehrievaním
�� Ochrana proti opätovnému nábehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu 

stroja po obnovení dodávky elektrického prúdu

�� Otočný akumulátor pre lepšiu prácu v obmedzených priestoroch
�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 

3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ OPRACOVÁVANIE NEREZE 18-VOLTOV

18 Voltová Akumulátorová Uhlová brúska W 18 LTX 125 Quick Inox Obj. číslo.: 600174850

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Rýchloupínacia matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu,  (bez 
akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Počet otáčok a krútiaci moment presne prispôsobené na opracovávanie nereze a chladný 
výbrus s perfektným dokončením

Ø brúsnych kotúčov 125 mm

Voľnobežný počet otáčok 5.000 /min

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

18-Voltový Akumulátorový Pásový pilník BF 18 LTX 90 Obj. číslo.: 600321850

Obsah dodávky: Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, Rameno brúsneho pásu 1 (pre šírku pásu 6 a 13 mm), 
Imbusový kľúč, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Výkonný, kompaktný akumulátorový 
pásový pilník pre brúsenie, satinovanie 
a odhrotovávanie na ťažko prístupných 
miestach

�� Beznástrojová výmena brúsnych pásov a 
nastaviteľné vedenie pásu

�� O 270° výkyvný brúsny predstavec pre 
perfektné prispôsobenie sa každej pracovnej 
pozícii

Šírka brúsneho pásu 6 - 19 mm

Dĺžka brúsneho pásu 457 mm

Užitočná dĺžka brúsneho ramena 90 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,6 kg

18-Voltová Akumulátorová Brúska na kútové zvary KNS 18 LTX 150 Obj. číslo.: 600191850

Obsah dodávky: Ochranný kryt, Oporná príruba, Dvojdierová matica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, 
Dvojdierový kľúč, Imbusový kľúč, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Veľmi plochá akumulátorová brúska na 
kútové zvary na opracovávanie nerezových 
zvarov v úzkych miestach

�� Aretácia vretena pre rýchlu výmenu kotúčov
�� Ochranný kryt prestaviteľný a odnímateľný 

bez potreby použitia náradia 

�� O 270° výkyvné rameno brúsneho pásu 
pre perfektné prispôsobenie sa každej 
pracovnej pozícii

�� Bezúdržbový pohon remeňom pre dlhú 
životnosť

Voľnobežný počet otáčok 3.800 /min

Priemer kotúčov 150 mm

Závit vretena M 14 

Hmotnosť (s akumulátorom) 3 kg

OPRACOVÁVANIE NEREZE
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18-Voltová Akumulátorová Pásová brúska na rúry RB 18 LTX 60 Obj. číslo.: 600192850

Obsah dodávky: Ochranný filter proti prachu, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Kompaktná akumulátorová pásová brúska 
na rúry pre rýchle, flexibilné opracovávanie 
nerezových rúr

�� Veľký uhol obopnutia až 190° pre veľký 
výložnú plochu

�� Beznástrojová výmena brúsnych pásov a 
nastaviteľné vedenie pásu

Rýchlosť pásu pri voľnobehu 9,2 m/s

Rozmery brúsneho pásu 30 x 533 mm

Max. priemer rúry 60 mm

Uhol obopnutia 190 °

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,3 kg

18-Voltová Akumulátorová Hladička S 18 LTX 115 Obj. číslo.: 600154850

Obsah dodávky: Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu, Vidlicový kľúč, Imbusový kľúč, (bez akumulátorov, bez 
nabíjačky)

�� Kompaktná akumulátorová hladička 
pre brúsenie, satinovanie, kefovanie a 
leštenie do vysokého lesku nereze a iných 
materiálov

�� Aretácia vretena a beznástrojová upínacia 
matica pre rýchlu výmenu valcov

�� Držiak s prídavnou rukoväťou pre rôzne 
body upevnenia, prestaviteľné bez potreby 
použitia náradia

�� Upínací tŕň valcov s tichým chodom a 
možnosťou tvarovania pre rovnomerný 
výbrus

Voľnobežný počet otáčok 3.000 /min

Závit vretena M 14 

Priemer brúsneho telieska 100 - 200 mm

Šírka brúsneho telieska 50 - 100 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,1 kg

OPRACOVÁVANIE NEREZE
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18-Voltová Akumulátorová Okružná píla KS 18 LTX 57 Obj. číslo.: 601857840

�� Silná, ľahká akumulátorová okružná píla pre 
univerzálne nasadenie na stavbách

�� Spodná platňa zo zliatiny hliníka priamo 
nasaditeľná do vodiacich líšt Metabo a iných 
výrobcov

�� Dobehová brzda zastaví pílový kotúč 
obzvlášť rýchlo a tým zvyšuje bezpečnosť

�� Uhlovo presné šikmé rezy až do 50°, s 
praktickým západkovým bodom pri 45°

�� 0°-ová poloha, dostaviteľná pre najvyššiu 
presnosť rezu

�� Dobre viditeľný ukazovateľ rezu pre rezanie 
podľa rysky

�� Rukoväť s protikĺznym pogumovaním pre 
bezpečné vedenie

�� Možnosť pripojenia vysávača

Max. hĺbka rezu pri 90° 57 mm

Ø pílového kotúča x vŕtanie 165 x 20 mm

Voľnobežný počet otáčok 4.600 /min

Max. rýchlosť rezania 40 m/s

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,4 kg

Obsah dodávky: Tvrdokovový pílový kotúč (18-zubový), Paralelný doraz, Imbusový kľúč, MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do 
kufríka (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Vario (V)-Elektronika pre prácu s počtom zdvihov presne prispôsobenými 
na opracovávaný materiál

�� Metabo Quick pre výmenu pílových plátkov bez potreby použitia náradia
�� Široké spektrum nasadenia vďaka rozsiahlemu programu pílových plátkov 

Metabo

�� Prestaviteľný doraz hĺbky rezania pre optimálne využitie pílového plátku a 
mnohostranné možnosti nasadenia napr. pri ponorných rezoch

�� Ultra-M-Technológia pre najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 
3-ročnú záručnú dobu na akumulátor

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ CHVOSTOVÉ PÍLY

18-Voltová Akumulátorová Chvostová píla ASE 18 LTX Obj. číslo.: 602269850

Obsah dodávky: Imbusový kľúč, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Štíhla, ľahká píla s pogumovanou rukoväťou 
pre pohodlné rezanie v každej pracovnej 
polohe

�� Robustná skriňa prevodovky zo zliatiny 
hliníka, pogumovaná pre optimálnu 
manipuláciu

�� Pílový látok otočný 180° pre pohodlnú prácu 
nad hlavou

Voľnobežný počet zdvihov 0 - 2.700 /min

Zdvih pílového kotúča 30 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,6 kg

18-Voltová Akumulátorová Chvostová píla SSE 18 LTX Compact Obj. číslo.: 602266840

Obsah dodávky: MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahká, extrémne šikovná píla pre jedno- a 
obojručnú obsluhu

�� Obzvlášť vhodná pre prácu na ťažko 
prístupných miestach

�� Rozšírené spektrum nasadenia vďaka 
jedinečnému upínaniu Quick pre 
pílové plátky do chvostových, ako aj do 
priamočiarych píl

�� Intregrované LED pracovné svetlo pre 
optimálne osvetlenie miesta rezu

Voľnobežný počet zdvihov 0 - 3.100 /min

Zdvih pílového kotúča 13 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,7 kg

REZANIE
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18-Voltová Akumulátorová Priamočiara píla STA 18 LTX 140 Obj. číslo.: 601405840

Obsah dodávky: Ochranná platňa z umelej hmoty, Ochranná platňa proti poškriabaniu, MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez 
nabíjačky)

�� Extrémne silná priamočiara píla s VTC-
Elektronikou pre rýchle rezy do mäkkého 
dreva až do 140 mm

�� Nanajvýš šikovná vďaka malému obvodu 
uchopenia a protikĺznemu pogumovaniu

�� Jednoduché narezávanie vďaka nábehovej 
automatike s automatickým zrýchľovaním 
počtu kmitov

�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Plnovlnná 
elektronika pre prácu s počtom kmitov 
presne prispôsobeným na opracovávaný 
materiál, ktoré zostanú konštantné aj po 
zaťažení

Hĺbka rezania v dreve 140 mm

Voľnobežný počet kmitov 1000 - 3.000 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,8 kg

18-Voltová Akumulátorová Priamočiara píla STAB 18 LTX 100 Obj. číslo.: 601003840

�� Žehličková rukoväť s pogumovaným protikĺznym povrchom

Hĺbka rezania v dreve 100 mm

Voľnobežný počet kmitov 0 - 2.800 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,5 kg

Obsah dodávky: Podpory odsávania, Ochranná platňa proti poškriabaniu, Pílový plátok, Imbusový kľúč, MetaLoc  kufrík, 
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

AKUMULÁTOROVÉ PRIAMOČIARE PÍLY

Spoločné vlastnosti
�� Precízne rezanie s počtom kmitov presne prispôsobeným na 

opracovávaný materiál vďaka variabilnému počtu kmitov, zdvihu kmitov a 
nízko ležiacemu, odpruženému vedeniu pílového plátku

�� Metabo Quick pre výmenu pílových plátkov bez potreby použitia náradia s 
automatickým vyhadzovaním

�� Jednoduché šikmé rezy vďaka spodnej platni so západkovými bodmi 
prestaviteľnej bez potreby použita náradia

�� Pripojiteľná funkcia vyfukovania pilín sa stará o voľný výhľad na miesto 
rezu

�� Ultra-M-Technológia: najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 3-ročná 
záručná doba na akumulátory

18-Voltová Akumulátorová Priamočiara píla STA 18 LTX 100 Obj. číslo.: 601002840

�� Nanajvýš šikovná vďaka malému obvodu uchopenia a protikĺznemu pogumovaniu

Hĺbka rezania v dreve 100 mm

Voľnobežný počet kmitov 550 - 2.800 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,4 kg

Obsah dodávky: Podpory odsávania, Ochranné sklo, Ochranná platňa proti poškriabaniu, Pílový plátok, Imbusový kľúč,  
MetaLoc kufrík, MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

REZANIE
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18-Voltová Akumulátorová Skracovacia a úkosová píla KGS 18 LTX 216 Obj. číslo.: 619001850

Obsah dodávky: Tvrdokovový pílový kotúč (40-zubový), 2 integrované rozšírenia stola, Pozdĺžny doraz, Zvierka materiálu, 
Náradie pre výmenu pílového kotúča, Odsávací vak, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Silná akumulátorová skracovacia a úkosová 
píla pre montážne práce s vysokým rezným 
výkonom

�� Až do 720 rezov v lamináte 195 x 8 mm na 
jedno nabitie akumulátora (8,0 Ah)

�� Funkcia poťahu pre široké obrobky
�� Kompaktná stroj s ľahkou hmotnosťou, 

vhodný aj pre jednoručnú prepravu
�� Motorová brzda pre rýchle zastavenie 

pílového kotúča do 3 sekúnd
�� Robustná konštrukcia zo zliatiny hliníka pre 

najtvrdšie nároky
�� Efektívne interné odsávanie pilín 

prostredníctvom odsávacieho lievika a 
odsávacie vaku

�� Rýchle a presné nastavenie štandardných 
uhlov prostredníctvom západkových bodov

�� Laser ukazujúci miesto rezania a LED 
pracovné svetlo s vypínacou automatikou 
šetriacou energiu

�� Plynule vyťahovateľné rozšírenia stola, 
odnímateľné pre spodne ležiace panely, 
lišty a podobne

�� Vysoké, bočne posúvateľné dorazy pre 
bezpečné rezanie

�� Hĺbkový doraz pre jednoduché vyrábanie 
drážok

�� Hlava píly skloniteľná doľava, s dodatočným 
rozsahom uhlov pre zadné rezy

Max. šírka rezu 90°/45° 305 / 205 mm

Max. hĺbka rezu 90°/45° 65 / 36 mm

Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo 47 / 47 °

Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo 47 / 2 °

Pílový kotúč 216 x 30 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 13,6 kg

�� Extrémne ľahká akumulátorová stolová 
okružná píla s posuvnou funkciou pre 
maximálnu mobilitu

�� Výkonný bezuhlíkový motor Metabo pre 
rezanie so silným výkonom, porovnateľným 
s káblovým strojom

�� Integrované odsávanie s prachovým 
cyklónom pre bezprašnú prácu bez 
vysávača

�� Rýchla výmena medzi podlahovou 
a stacionárnou pílou prostredníctvom 
integrovaného sklápateľného podstavca

�� Vlastnosti ako 36-Voltová Akumulátorová Stolová okružná píla  
TS 36 LTX BL 254

�� 100 %-ná kompatibilita k 18-voltovej triede: Silná 36-voltová prevádzka 
s dvomi 18-voltovými akumulátormi Metabo

Max. výška rezu 90/45° 87 / 50 mm

Voľnobežný počet otáčok 5.000 /min

Max. rýchlosť rezania 66 m/s

Pílový kotúč 254 x 30 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 34,5 kg

Obsah dodávky: Tvrdokovový pílový kotúč s meniteľnými zubami (40-zubový), Podstavec, Gumené kolieska Paralelný doraz, Uhlový doraz,  
Predĺženie stola. Rozšírenie stola, Posuvné drievko, Prachový cyklón, Textilné odsávacie vrecko (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

2x 18-Voltová Akumulátorová Stolová okružná píla TS 36-18 LTX BL 254 Obj. číslo.: 613025850

36-Voltová Akumulátorová Stolová okružná píla TS 36 LTX BL 254 Obj. číslo.: 613024850

REZANIE
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18-Voltová Akumulátorová Priama brúska GA 18 LTX G Obj. číslo.: 600639850

Obsah dodávky: Upínacia klieština 6 mm, Ochranná gumená hlavica, Prídavná rukoväť, Ochranný filter proti prachu,  
Vidlicový kľúč, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Vysoký krútiaci moment a kompaktný tvar vďaka robustnej planétovej prevodovky

Voľnobežný počet otáčok 6.000 /min

Priemer upínacieho hrdla 43 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

�� Aretácia vretena pre jednoduchú výmenu nástrojov
�� Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní nasadeného 

nástroja pre bezpečnú prácu
�� Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému 

spusteniu po prerušení prúdu
�� Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehrievaním

�� Odnímateľný gumový ochranný kryt pre komfortnú a bezpečnú prácu
�� Štíhly dizajn pre optimálnu manipuláciu
�� Precízna klieština pre presný rotačný pohyb
�� Ultra-M-Technológia: najvyšší výkon, chránený proces nabíjania a 3-ročná 

záručná doba na akumulátory

Spoločné vlastnosti

PRIAMA BRÚSKA

18-Voltová Akumulátorová Priama brúska GA 18 LTX Obj. číslo.: 600638840

Obsah dodávky: Upínacia klieština 6 mm, Ochranná gumená hlavica, Ochranný filter proti prachu, Vidlicový kľúč,  
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Voľnobežný počet otáčok 25.000 /min

Priemer upínacieho hrdla 43 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,1 kg

18-Volová Akumulátorová Priama brúska GPA 18 LTX Obj. číslo.: 600621890

Obsah dodávky: Upínacia klieština 6 mm, Ochranná gumená hlavica, Ochranný filter proti prachu, Vidlicový kľúč,  
MetaLoc vložka do kufríka, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Posuvný spínač s funkciou okamžitého vypnutia: bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky 
integrovanému spínaču s protišmykovou úpravou

Voľnobežný počet otáčok 25.000 /min

Priemer upínacieho hrdla 43 mm

Upínacie vŕtanie upínacej klieštiny 6.35 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,1 kg

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
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18-Voltová Akumulátorová Fréza na hrany KFM 18 LTX 3 RF Obj. číslo.: 601754840

Obsah dodávky: 2 tvrdokovové otočné nože úkos 45°, 2 tvrdokovové otočné nože polomer R2, 2 tvrdokovové otočné nože 
polomer R3, Vodiaci doraz, Skrutkovač Torx 15, Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT), Ochranný filter proti prachu, 
MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Svetovo prvá akumulátorová fréza na 
kovové hrany pre úkosy 45° až do 4 mm a 
polomery od 2 a 3 mm

�� Bezoxidová a bezostrapková vrchná plocha 
ako optimálny príprava pre nanášanie 
práškových a lakových vrstiev pre 
maximálny ochranu proti korózii

�� One-touch Controller: patentované 
nastavenie hĺbky frézovania bez potreby 
použitia náradia po 0,1-mm krokoch; 

západkové body pre krátke časy 
nastavovania, proti prestaveniu hĺbky 
frézovania pri práci

�� Štíhla frézovacia hlava pre prácu v rúrach 
a vŕtaniach od Ø 13 mm a na vonkajších 
obrysoch

Voľnobežný počet otáčok 7.000 /min

Max. výška zrážania 45° 4 mm

Max. polomer R3 

Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania 0,1 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,1 kg

 18-Voltová Akumulátorová Nitovacia pištoľ NP 18 LTX BL 5.0  Obj. číslo.: 619002840

Obsah dodávky: 4 prídržné násadky, Závesné háky, MetaLoc vložka do kufríka, MetaLoc kufrík

�� Akumulátorová nitovacia pištoľ pre 
mimoriadne rýchle nitovanie porovnateľné 
so vzduchovou nitovačkou

�� Dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru 
a robustnej presnej prevodovke

�� S prídržnými násadkami pre jednoručné 
ovládanie - vložený nit drží v ľubovoľnej 
polohe

�� Priehľadná zberná nádoba pre ľahké 
vyprázdňovanie zvyškov nitov

�� Rýchla výmena násadky pre rôzne priemery 
nitov vďaka zabudovanému nástroju

�� Bezpečná práca vďaka robustnej ochrane rúk
�� LED svietidlo pre optimálne osvetlenie 

pri nitovaní, s možnosťou vypnutia pri 
reflexných povrchoch

�� Robustná oska pre nenamáhavú prácu s 
pružinovým mechanizmom

Priemer nitu 2,4 - 5 mm

Nastavenie sily 10.000 N

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,2 kg

18-Voltové Akumulátorové Miešadlo RW 18 LTX 120 Obj. číslo.: 601163850

Obsah dodávky: Miešadlo RS-R2 Ø 120 mm (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Akumulátorové miešadlo pre silné miešanie 
na stavbe

�� Robustný rukoväťový kovový rám pre 
ochranu pred poškodeniami

�� Vario-Constamatic (VC)-Elektronika 
pre prácu s počtom otáčok presne 
prispôsobeným na opracovávaný materiál, 
ktoré zostanú konštantné aj po zaťažení

�� Akumulátor je uložený v chránenom 
priestore na vrchnej strane a stará sa o 
perfektné vyváženie pri miešaní

�� Elektronický jemný nábeh pre prácu bez 
striekania

Voľnobežný počet otáčok 0 - 750  /min

Max. priemer miešadla 120 mm

Max. odporúčané miešané množstvo 40 l

Upínanie nástroja Vnútorný závit M14

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,2 kg

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Dodávané od 
mája 2018 
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18-Voltová Akumulátorová Pásová píla MBS 18 LTX 2.5 Obj. číslo.: 613022850

Obsah dodávky: Pílový pás 14/18 TPI, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahká akumulátorová pásová píla pre 
presné, bezostrapkové rezy v kove, hliníku a 
umelej hmote

�� Kompaktná konštrukcia pre rezanie na ťažko 
prístupných miestach a nad hlavou

�� Bezvibračný chod pílového pásu pre presné 
rezya pohodlnú prácu

�� Metabo Quick pre rýchlku výmenu pílového 
pásu bez potreby použitia náradia

�� Možnosť nasadenia komerčne štandardných 
pílových pásov v zodpovedajúcich 
rozmeroch 

Max. šírka rezu 63,5 mm

Dĺžka pílového pásu 835 mm

Šírka pílového pásu 13 mm

Rýchlosť pílového pásu 174 m/min

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,1 kg

18-Voltový Akumulátorový Hoblík HO 18 LTX 20-82 Obj. číslo.: 602082840

Obsah dodávky: 1 sada otočných hobľovacích nožov, Paralelný doraz, Nastavovacia šablóna, Adaptér na vyhadzovanie pilín, 
Textilné vrecko na odsávanie, MetaLoc kufrík (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahký, šikovný akumulátorový hoblík pre 
hobľovanie, falcovanie a zrážanie hrán

�� Plynule nastaviteľná hĺbka hobľovania a 
falcovania

�� Frézovaná spodná platňa zo zliatiny hliníka s 
V-drážkou pre jednoduché zrážanie hrán

�� Paralelný doraz pre presné vedenie hoblíka
�� Oblasť úchopu s protikĺznym pogumovaním
�� Možnosť pripojenia vysávača

�� Strmeň na pätke hoblíka pre odstavenie 
stroja a na ochranu obrobku

�� Jednoduchá výmena robustných 
tvrdokovových otočných nožov

Šírka hobľovania 82 mm

Nastaviteľná hĺbka hobľovania 0 - 2 mm

Najväčšia hĺbka zrážania hrán 9 mm

Voľnobežný počet otáčok 16.000 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,5 kg

18-Voltový Akumulátorový Multitool MT 18 LTX Obj. číslo.: 613021840

Obsah dodávky: Ponorný pílový plátok 32 mm HCS (drevo), Delta brúsna platňa 93 mm so suchým zipsom, 5 brúsnych papierov so suchým zipsom 93 mm P 80,  
5 brúsnych papierov so suchým zipsom 93 mm P 120, Adaptér na odsávanie, Multiadaptér, MetaLoc kufrík, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Oscilačný akumulátorový multitool s 
vysokým výkonom porovnateľným s 
káblovým strojom

�� Nepostrádateľný pri výstavbe interiérov 
pri rezaní, brúsení, škrabaní, rašpľovaní 
najrôznejších materiálov

�� Upínanie nástrojov pre maximálnu 
kompatibilitu pre OIS-, Starlock- a ostatné 
príslušenstvo

�� Metabo Quick rýchla výmena náradia pre 
pohodlnú výmenu príslušenstva šetriace 
čas

�� Rýchly a silný vďaka kombinácii veľkého 
uhla oscilácie až 3,2° a VTC-Elektroniky s 
konštantným počtom kmitov aj pri zaťažení

�� Extra svetlé dvojité LED svetlo pre dobrý 
výhľad na oblasť práce

Počet kmitov pri voľnobehu 7000 - 18.000 /min

Uhol oscilácie vľavo / vpravo 1,6 °

Brúsna platňa, rozmery od rohu k rohu 93 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,8 kg

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
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�� Extrémne vysoká výtlačná sila, vhodné aj pre spracovanie obzvlášť 
viskóznych materiálov

�� Plynulé nastavenie výtlačnej rýchlosti pre presnú prácu
�� Metabo Quick: rýchla výmena medzi kartušami a plastovými sáčkami bez 

potreby použitia náradia

�� Žiadne dokvapkávanie vďaka automatickému spätnému chodu ozubenej 
tyče

�� Optimálne zhodnotenie materiálu vďaka takmer úplnému vytlačeniu

Spoločné vlastnosti

AKUMULÁTOROVÉ KARTUŠOVÉ PIŠTOLE

18-Voltová Akumulátorová Kartušová pištoľ KPA 18 LTX 400 Obj. číslo.: 601206850

Obsah dodávky: 400 ml rúra, Výtlačný tanier pre fóliové sáčky, Výtlačný tanier pre kartuše, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)  

Výtlačný tlak 7259 N / 7,0 kg

Veľkosť pripojenia 400 ml

Rýchlosť posuvu pri voľnobehu 1 - 10 mm/s

Hmotnosť (s akumulátorom) 2,8 kg

18-Voltová Akumulátorová Kartušová pištoľ KPA 18 LTX 600 Obj. číslo.: 601207850

Obsah dodávky: 600 ml rúra, Výtlačný tanier pre fóliové sáčky, Výtlačný tanier pre kartuše, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

Výtlačný tlak 7259 N / 7,0 kg

Veľkosť pripojenia 600 ml

Rýchlosť posuvu pri voľnobehu 1 - 10 mm/s

Hmotnosť (s akumulátorom) 3 kg

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
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18-Voltový Akumulátorový Vysávač AS 18 L PC Obj. číslo.: 602021850

Obsah dodávky: Sacia hadica (Ø 27 mm / 3,0 m), Rúnový filtračný sáčik, Sacia dýza (120 mm široká), Štrbinová dýza, Nosný 
popruh, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahký kompaktný akumulátorový vysávač 
pre mobilné použitie na vysávanie 
a odsávanie prachu a pilín

�� Vysávač na suché vysávanie s 
priemyselným osvedčením, certifikovaný 
podľa noriem EÚ pre triedu prachu L

�� PressClean: manuálne čistenie filtra 
prostredníctvom silného prúdu vzduchu 
pri stlačení vypínača na vypínači počas 
prestávok v práci

�� S integrovanou funkciou vyfukovania 
pre vyfukovanie, sušenie a vyvedenie 
odpadového vzduchu

�� Eco-Modus pre dlhší čas chodu na jedno 
nabitie akumulátora, Boost-Modus pre 
maximálny výkon

�� Veľký rohový vypínač pre jednoduché 
zapínanie a vypínanie aj nohou

Max. vzduchový výkon 2100 l/min

Podtlak 120 hPa (mbar)

Plocha filtra 3600 cm²

Objem nádrže 7,5 l

Hmotnosť (s akumulátorom) 7,4 kg

Univerzálna Akumulátorová Ručná lampa ULA 14.4-18 LED Obj. číslo.: 600368000

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Kompaktná a šikovná pre mnohostranné 
nasadenie

�� Výkonná LED ručná lampa pre rovnomerné, 
svetlé pracovné svetlo

�� Hlava lampy výkyvná a aretovateľná v 
12 polohách

�� Robustná skriňa zo zliatiny hliníka pre 
nasadenie na stavbe

�� Otočné háky pre zavesenie lampy

Max. doba svietenia na jedno nabitie akumu-
látora

18V / LiHD 4,0Ah: 12,7h
18V / LiHD 8,0Ah: 25,4h 

Hmotnosť (bez akumulátora) 0,39 kg

Akumulátorová Tyčová lampa SLA 14.4-18 LED Obj. číslo.: 600370000

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Kompaktná a šikovná pre mnohostranné 
nasadenie

�� Robustná skriňa zo zliatiny hliníka pre 
nasadenie na stavbe

�� Otočné háky pre zavesenie lampy

�� Výkonná LED tyčová lampa pre 
rovnomerné, svetlé pracovné svetlo

�� Hlava lampy otočná a výkyvná o 180° pre 
takmer neobmedzené polohy svietenia

Max. doba svietenia na jedno nabitie 
akumulátora

18V / LiHD 4,0Ah: 9,1h
18V / LiHD 8,0Ah: 18,2h 

Hmotnosť (bez akumulátora) 0,46 kg

Akumulátorové Stavebné svietidlo BSA 14.4-18 LED Obj. číslo.: 602111850

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Výkonné akumulátorové stavebné svietidlo 
s 18-imi LED svetlami pre veľkoplošné 
a rovnomerné pracovné svetlo, ktoré je 
vhodné aj pre opracovávanie vrchných plôch

�� Robustné s dlhou životnosťou aj pre 
náročné nasadenie na stavbe

�� Veľmi svetlé a príjemné svetlo, veľmi 
podobné dennému svetlu, s 2 stupňami 
svietenia

�� Minimálny vznik tepla: svietidlo je iba 
vlažné, pre bezpečnú manipuláciu v trvalom 
nasadení

�� Svuetidlo je rýchlo a plynule výkyvné o 180°
�� Možnosť zavesenia svietidla na stenu alebo 

pripojenie na statív

Max. doba svietenia na jedno nabitie 
akumulátora

18V / LiHD 4,0Ah: 5,4h
18V / LiHD 8,0Ah: 10,8h 

Hmotnosť (bez akumulátora) 2,5 kg

DODATKOVÉ PRODUKTY
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18-Voltové Akumulátorové Nožnice na živý plot AHS 18-55 V Obj. číslo.: 600463850

Obsah dodávky: Úschovný kryt, (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Nože so špeciálnou geometriou pre nízke 
opotrebovanie a tým až o 200% dlhšiu 
životnosť

�� Čistý rez vďaka obojstranné diamantom 
rezaným zubom nožov v uhle 30°

�� Vysoký výkon rezu vďaka dvojstupňovej 
podsadenej prevodovke

�� Bezpečnosť vďaka elektronickej rýchlobrzde 
nožov (v 0,3 sekunde)

Hrúbka rezu 18 mm

Dĺžka rezu 53 cm

Počet rezov pri voľnobehu 2.700 /min

Hmotnosť (s akumulátorom) 3,8 kg

Spoločné vlastnosti
�� Prevádzka so všetkými zásuvnými akumulátormi Metabo od 12 do 18 

Voltov alebo s možnosťou sieťovej prevádzky
�� Robustná plastová skriňa s triedou ochrany IP 54 – s ochranou proti 

striekajúcej vode, prachotesná, odolná voči nárazu
�� Programové úložiská pre AM/FM

�� Zasúvateľný sieťový kábel
�� Digitálny DSP-Tuner s osvetleným LCD-Displejom a automatickým 

hľadaním kanálov
�� Flexibilná anténa

�� Robustné a kompaktné stavebné rádio AM/FM

�� Robustné a kompaktné stavebné rádio AM/FM s funkciou 
Bluetooth pre bezdrôtové počúvanie hudby zo smartfónu alebo 
tabletu

AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÉ RÁDIÁ

Akumulátorové Stavebné rádio R 12-18

Akumulátorové Stavebné rádio R 12-18 BT

Obj. číslo.: 600776850

Obj. číslo.: 600777850

Max. doba chodu na jedno nabitie 
akumulátora

18V / LiHD 4,0Ah: 18h
18V / LiHD 8,0Ah: 32h 

Rádiová frekvencia AM 522 - 1620 kHz

Rádiová frekvencia FM 87.5 - 108 MHz

Hmotnosť (bez akumulátorov) 1,85 kg

Obsah dodávky: Sieťový kábel, bez akumulátorov

Akumulátorový Power Adaptér PA 14.4-18 LED-USB Obj. číslo.: 600288000

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Kompaktný multifunkčný adaptér, 
použiteľný ako nabíjacia stanica, zdroj 
energie a lampa

�� 2 rýchle USB pripojenia pre nabíjanie 
a prevádzkovanie USB prístrojov (max. 
nabíjací prúd 2 A)

�� Svetlé LED svetlo pre blízky dosah
�� LED-Powersvetlo ukazuje prevádzku, 

automatické vypnutie po 7 hodinách
�� Akumulátorový systém Metabo: Prevádzka 

so všetkými Li-Power a LiHD zásuvnými 
akumulátormi so 14,4 a 18 Voltmi

DODATKOVÉ PRODUKTY
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Akumulátorová Vyhrievaná bunda HJA 14.4-18 Obj. číslo

Veľkosť XS 657025000

Veľkosť S 657026000

Veľkosť M 657027000

Veľkosť L 657028000

Veľkosť XL 657029000

Veľkosť XXL 657030000

Veľkosť XXXL 657031000

�� Hodnotná akumulátorová vyhrievaná bunda 
pre prácu a voľný čas - teplá, pohodlná a 
mnohostranná

�� Šesť vyhrievacích zón môže súčasne alebo 
oddelene ohrievať v troch stupňoch ohrevu

�� Teplé ruky prostredníctvom dvoch 
ohrievaných vreciek bundy

�� Extrémne odolná pri nosení vďaka materiálu 
odolnému voči vetru, vode a roztrhnutiu

�� Vonkajší materiál zo 100% bavlny, vnútorný 
materiál a vypchávka zo 100% polyesteru

�� Dobre dosiahnuteľná taška na akumulátor 
vľavo vzadu na bočnom šve

�� Akumulátorový systém Metabo: Prevádzka 
so všetkými Li-Power a LiHD zásuvnými 
akumulátormi so 14,4 a 18 Voltmi

Obsah dodávky: PowerAdapter PA 14.4-18 LED-USB, bez akumulátorov, bez nabíjačky

18-Voltové Akumulátorové Dúchadlo AG 18 Obj. číslo.: 602242850

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Ľahké akumulátorové dúchadlo pre 
vyfukovanie pilín na obrobku, pracovnom 
mieste, dodávke a pod.

�� Nastavovacie koliesko na predvoľbu 
3 stupňov rýchlosti vzduchu pre flexibilné 
nasadenie

Množstvo vzduchu 1 / 1,55 / 2,6 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu 74 m/s

Hmotnosť (s akumulátorom) 1,87 kg

18-Voltový Akumulátorový Ventilátor AV 18 Obj. číslo.: 606176850

Obsah dodávky: (bez akumulátorov, bez nabíjačky)

�� Hodnotný akumulátorový ventilátor pre 
flexibilné nasadenie

�� Čas chodu na jedno nabitie akumulátora až 7 
hodín (pri 5,2 Ah)

�� Rýchlosť vzduchu voliteľná v 3 stupňoch
�� Tichá prevádzka aj na najvyšší stupeň

Rýchlosť vzduchu 1,8 / 2,8 / 3,8 m/s

Max. počet otáčok 1.300 /min

Priemer rotora 355 mm

Hmotnosť (s akumulátorom) 4,55 kg

DODATKOVÉ PRODUKTY
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

S 2000 zamestnancami, 25 vlastnými dcérskymi spoločnosťami 
a 100 importérmi na všetkých kontinentoch sme na správnom 
mieste po celom svete - a vždy tam, kde nás potrebujete. 

Metabo - vždy vo Vašej blízkosti
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