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akumulátorové nářadí

Akumulátorové

nářadí
2

Řemeslnická řada Extol Premium nabízí silné vrtací šroubováky, které díky svým
parametrům naplní většinu nároků kladených na profesionální nářadí. Jsou vybaveny
extol premium
dvourychlostní planetovou převodovkou s bezpečnostní spojkou, kvalitním nízkonapěťovým motorem s permanentním magnetem a NiCd nebo Li-ion vysoce kapacitní baterií.

 řemeslo

+

Spolehlivé rychloupínací sklíčidlo se zámkem Click-Lock, rychlonabíječka a další nadstandardní prvky
dávají těmto šroubovákům vysokou užitnou hodnotu s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

 hobby

Jednoúčelové a vrtací aku šroubováky Extol Craft představují výbornou náhradu ručních
šroubováků a vrtaček do Vaší dílny či domácnosti. Ačkoli se svými parametry pohybují
zhruba na polovině výkonu modelů Extol Premium a jsou tedy určené pro kratší, méně
náročné práce, vyznačují se poctivou konstrukcí a představují špičku hobby nářadí na současném trhu. Pokud
nespěcháte a máte své nářadí rádi, bude Vám dlouho a dobře sloužit.
extol craft

+

U této kategorie oceníte nejen nízkou cenu, ale také ergonomický design a „bonusy“ v podobě kufříků
a doplňkového příslušenství.

extol premium

technologie
  Li-ion

(2

Přednosti lithiových akumulátorů:

+

vyšší koncentrace energie,
což umožňuje menší rozměry
a hmotnost baterie

+

udržují téměř konstantní
napětí i při jejich větším vybití,
tím zajišťují dobrý výkon
nářadí až do úplného vybití
baterie

+

(3

vrtací
šroubovák
aku 18V,
1500mAh

utahovák
rázový
aku 18V,
1500mAh

powered by

technology

18V

3000mAh

18V

1500mAh

lze je nabíjet za stavu
neúplného vybití, přičemž
neklesá jejich kapacita jako
u NiCd baterií

(1

+

možnost rychlonabíjení za
1 hodinu

+

s postupem času se baterie pro vaše nářadí
(používáme kvalitní
téměř nevybíjí - takže jsou
baterie Samsung)
stále připraveny k použití
(uvádí se, že během několika
měsíců se vybijí jen o 4 %)

jedna baterie

(6

rychlonabíječka
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(4

utahovák
rázový
aku, 18V,
3000mAh

(5

přímočará pila
aku 18V

akumulátorové nářadí
vrtací šroubovák aku, 18V, 1500mAh
8891110

2/4

3 490,bez DPH

sklíčidlo
s aretací
pro
snadnou
výměnu
nástrojů
dvourychlostní převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky pro
konkrétní druh práce

powered by

Li-ion
23 stupňů
kroutícího
momentu
plus stupeň
pro vrtání
- ideální pro
každé použití

2x
integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých
prostorách, LED
signalizace nabití
baterie

technology
Lehký a výkonný dvourychlostní
vrtací aku šroubovák s vysokým
utahovacím momentem i pro
náročnější vrtání a šroubování do
kovu a dřeva.

2 884,30

1h

baterie
kapacita baterie
otáčky

18V Li-ion
1500mAh
I. 0-400/min
II. 0-1100/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
polokovová 3/8“
průměr vrtáku
2-13mm
stupňů utah. momentu 23+1
max. utahovací moment 32Nm
nabíjení baterie cca
1h
hmotnost s baterií
1,5kg
8891110A

2

náhradní nabíječka

utahovák rázový aku 1/4“, 18V, 1500mAh
8891111

díky silnému utahovacímu
momentu můžete bez
problémů zašroubovat
140mm vruty

hlava se
šestihranem 1/4“ je
vybavena zámkem
pro bity a držáky
bitů s drážkou

dotažení usnadňuje
automatické
snížení rychlosti
otáčení při zvýšení
odporu a tření
dotahovaného
šroubu

Lehký a výkonný příklepový aku
utahovák s vysokým utahovacím
momentem 160Nm Vám poskytuje
výkon, který potřebujete k dokončení
široké škály utahovacích operací
- utahování a povolování vrutů
a šroubů ve dřevě, oceli i betonu.
Snadno s ním utáhnete vruty nebo
šrouby do velikosti M14.

integrovaná LED svítilna
usnadní práci v tmavých
prostorách, LED
signalizace nabití baterie

powered by

technology

2/4

3 450,bez DPH

Li-ion

1/4”

2 851,24

1h

baterie
18V Li-ion
kapacita baterie
1500mAh
otáčky
0-2500/min
počet příklepů
0-3200/min
max. utahovací moment 160Nm
L/P chod
ano
unašeč nástroje
šestihran 1/4“
max. průměr šroubu
M14
nabíjení baterie cca
1h
hmotnost s baterií
1,5kg
8891110A

náhradní nabíječka

utahovák rázový aku 1/2“, 18V, 3000mAh
přídavná rukojeť Vám
pomůže udržet stabilitu
utahováku při obtížné práci

8891220

5 550,bez DPH

integrovaná LED svítilna
usnadní práci v tmavých
prostorách

Lehký a výkonný příklepový aku
utahovák nabízí vynikající výkonnost
spolu s dlouhým prací na jedno
nabití. Utahovák spojuje otáčky
0-2200/min s rázy 0-4400/min
a dodává sílu 500Nm, kterou snadno
utáhnete nebo povolíte šrouby do
velikosti M20.

4 586,78

ergonomická rukojeť
s protiskluzovou úpravou

1/2”

ka
novin

3/5

vysokokapacitní
3000mAh baterie
Vám zajistí sílu
v každé situaci a 2,5A
nabíječka ji nabije za
1,5 hodiny

powered by

technology

Li-ion

1h

baterie
kapacita baterie
otáčky
počet příklepů
max. utahovací moment
L/P chod
unašeč nástroje
max. průměr šroubu
nabíjení baterie cca
v kufru
hmotnost s baterií

18V Li-ion
3000mAh
0-2200/min
0-4400/min
500Nm
ano
čtyřhran 1/2“
M20
1,5h
ano
2,8kg

8891220A

náhradní nabíječka
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akumulátorové nářadí
přímočará pila aku, 18V, 1500mAh
8891112

8891113

3/5

1 290,bez DPH

3 290,-

1 066,12

be z b

2/4

bez DPH

2 719,01

aterie
Li-ion

2

powered by

technology
Výkonná akumulátorová
přímočará pila, určená pro
řezání zejména do dřeva
a dřevotřísky, dále také
do kovu, umělých hmot
a keramiky. Díky použité
technologii je pila velmi lehká
a snadno se s ní manipuluje.

systém pro snadnou
beznástrojovou
výměnu pilových
plátků

LED osvětlení
pracovního
prostoru

baterie
kapacita baterie
otáčky
výška kmitu
sklon řezu
max. prořez dřevo
max. prořez ocel
stupně předkmitu
typy pilových plátků
extra
hmotnost

18V Li-ion
1500mAh
0-2200/min
19mm
0-45°
40mm
4mm
3+0
všechny
LED osvětlení
2,0kg

8891110A

náhradní nabíječka

1h

vrtací šroubovák aku, 18V NiCd, 1500mAh
8891108

2 690,-

dvourychlostní
převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky
pro konkrétní druh
práce

sklíčidlo s aretací
pro snadnou
výměnu nástrojů

díky přehlednému
displeji snadno
zjistíte stav nabití
akumulátoru

Výkonný dvourychlostní šroubovák
s vysokým utahovacím momentem
i pro náročnější vrtání a šroubování
do kovu a dřeva.
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bez DPH

2x
integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých
prostorách,LED
signalizace nabití
baterie

ka
novin

3/5

2 223,14

NiCD

1h
2x

baterie
kapacita baterie
otáčky

18V NiCd (2x)
1500mAh
I. 0-350/min
II. 0-1250/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
polokovová 3/8“
průměr vrtáku
2-13mm
stupňů utah. momentu 16+1
max. utahovací moment 20/35Nm
nabíjení baterie cca
1h
hmotnost s baterií
1,9kg
8891108A

náhradní nabíječka

akumulátorové nářadí

2
vrtací šroubovák aku, 12V, 1300mAh
8891150
dvourychlostní
převodovka
umožňuje
nastavit
odpovídající
otáčky pro
konkrétní druh
práce

sklíčidlo s aretací
pro snadnou
výměnu nástrojů

18 stupňů
kroutícího
momentu plus
stupeň pro vrtání
- ideální pro každé
použití

integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých
prostorách

powered by

technology
Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací
šroubovák v ultra kompaktní velikosti je
ideální pro středně těžké vrtání a šroubování
do kovu a dřeva.

ka
novin

8891151

2/4

1 990,-

1 550,bez DPH

2/4

1 280,99

bez DPH

1x

1 644,63

2x

Li-ion

2x

1h

baterie
kapacita baterie
otáčky

12V Li-ion
1300mAh
I. 0-350
II. 0-1350/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
polokovová 3/8“
průměr vrtáku
0,8-10mm
stupňů utah. momentu 18+1
max. utahovací moment 21Nm
nabíjení baterie cca
1h
hmotnost s akum.
0,9kg
8891151A

náhradní nabíječka

vrtací šroubovák aku, 16,6V, 1300mAh
8791151

dvourychlostní
převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky
pro konkrétní druh
práce

sklíčidlo s aretací
pro snadnou
výměnu nástrojů
integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých
prostorách

powered by

technology
Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák
v ultra kompaktní velikosti s vysokým utahovacím
momentem je ideální pro těžší vrtání a šroubování do
kovu a dřeva.

2 590,bez DPH

18 stupňů
kroutícího
momentu plus
stupeň pro vrtání
- ideální pro každé
použití
hlava je uložena
v kuličkových
ložiscích, které
snižují házení hlavy
a zvyšují životnost

ka
n
i
v
o
n

2/4

Li-ion

2x

2 140,50

1h
2x

baterie
kapacita baterie
otáčky

16,6V Li-ion (2x)
1300mAh
I. 0-350
II. 0-1350/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
polokovová 3/8“
průměr vrtáku
0,8-10mm
stupňů utah. momentu 18+1
max. utahovací moment 33Nm
nabíjení baterie cca
1h
hmotnost s akum.
1kg
8791151A

náhradní nabíječka
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akumulátorové nářadí

2
vrtací šroubovák aku, 14,4V NiCd, 1300mAh
402313

402315

3/5

1 150,bez DPH

integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých či
úzkých prostorách

Výkonný šroubovák do domácnosti vhodný
pro vrtání a šroubování do kovu a dřeva.

1 690,-

950,41

bez DPH

1x

dvourychlostní
převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky
pro konkrétní druh
práce (402315)

3/5

1 396,69

2x

2x

NiCD

baterie
kapacita baterie
otáčky (402313)
otáčky (402315)

14,4V NiCd (2x jen 402315)
1300mAh
I. 0-550/min
I. 0-350/min
II. 0-1250/min
L/P chod
ano
průměr vrtáku
0,8-10mm
stupňů utah. momentu 16+1
max. utahovací moment 26Nm
nabíjení baterie cca
3-5h
hmotnost s baterií
1,5kg
402315N

náhradní nabíječka

vrtací šroubovák aku, 18V NiCd, 1300mAh
402319

2 390,-

dvourychlostní
převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky
pro konkrétní druh
práce

bez DPH

integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých či
úzkých prostorách
součástí 18V
modelu je
1 hodinová
nabíječka

Výkonný šroubovák do
domácnosti vhodný pro vrtání
a šroubování do kovu a dřeva.
Díky dvěma akumulátorům
a rychlému nabíjení umožňuje
plynulejší práci.
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3/5

2x

1 975,21

NiCD

1h
2x

baterie
kapacita baterie
otáčky

18V NiCd (2x)
1300mAh
I. 0-350/min
II. 0-1250/min
L/P chod
ano
průměr vrtáku
0,8-10mm
stupňů utah. momentu 16+1
max. utahovací moment 30Nm
nabíjení baterie cca
1h
v kufru
ano
hmotnost s baterií
1,6kg
402319N

náhradní nabíječka

akumulátorové nářadí
vrtací šroubovák aku, 18V, 1300mAh
402419

2 690,-

dvourychlostní
převodovka
umožňuje nastavit
odpovídající otáčky
pro konkrétní druh
práce

Lehký a výkonný
dvourychlostní
šroubovák
s vysokým
utahovacím
momentem i pro
náročnější vrtání
a šroubování do
kovu a dřeva.

Li-ion

baterie
kapacita baterie
otáčky

ka
novin

powered by

technology

baterie akumulátorová 18V

popis

bez DPH

s DPH

8891220B 18V, 3000mAh
--/-1 859,50 2 250,pro 8891220, 8891110, 8891111, 88911112,
8891113, baterie je vybavena funkcí,
která brání hlubokému vybití baterie

baterie akumulátorová 18V

obj. č.

náhradní nabíječka

NiCD
popis

8891108B pro 8891108,
1500mAh

bez DPH

--/--

487,60

s DPH

590,-

baterie akumulátorová 18V

popis

Baterie akumulátorová 18V

402419B pro 402419,
1300mAh

bez DPH

--/--

702,48

obj. č.

popis

Baterie akumulátorová 18V

402319A pro 402319
1300mAh

bez DPH

--/--

570,25

s DPH

690,-

baterie akumulátorová 14,4V

ka
novin

Li-ion
obj. č.

2

baterie akumulátorová 18V

NiCD

obj. č.

18V Li-ion (1x)
1300mAh
I. 0-350/min
II. 0-1250/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
polokovová 1/2
průměr vrtáku
0,8 - 10mm
stupňů utah. momentu 16+1
max. utahovací moment 20/35Nm
nabíjení baterie cca
3-5h
hmotnost s baterií
1,5kg
402419A

ka
novin

2 223,14

2x

díky přehlednému
displeji snadno
zjistíte stav nabití
akumulátoru

baterie akumulátorová 18V

Li-ion

bez DPH

integrovaná LED
svítilna usnadní
práci v tmavých či
úzkých prostorách

sklíčidlo s aretací
pro snadnou
výměnu nástrojů

3/5

s DPH

850,-

baterie akumulátorová 16,6V

NiCD
obj. č.

popis

bez DPH

Baterie akumulátorová 14,4V

402315A pro 402315
--/-a 402313,1300mAh

528,93

s DPH

640,-

baterie akumulátorová 12V

Li-ion
obj. č.

popis

bez DPH

s DPH

8891110B 18V, 1500mAh
--/-1 115,70 1 350,pro 8891110, 8891111, 88911112,
8891113, baterie je vybavena funkcí,
která brání hlubokému vybití baterie

ka
novin

Li-ion
obj. č.

popis

8791151B pro 8791151,
1300mAh

bez DPH

--/--

570,25

s DPH

690,-

ka
novin

Li-ion
obj. č.

popis

bez DPH

8891151B pro 8891150
--/-a 8891151, 1300mAh

404,96

s DPH

490,-
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akumulátorové nářadí
šroubovák aku, 3,6V Li-ion
8891200
ergonomická
rukojeť
s protiskluzovou
úpravou

1/4”

2
dotykový spínač
umožňuje držet
šroubovák při
práci libovolným
způsobem
Velmi malý praktický šroubovák s dotykovým spínačem určený pro utahování či povolování šroubů a matic. Obsahuje kvalitní
celokovovou planetovou převodovku.

3/5

690,bez DPH

570,25

Li-ion

baterie
3.6V Li-ion
kapacita baterie
1300mAh
otáčky
200/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
úchyt 1/4“ šestihran, magnet
max. utahovací moment 3N/m
nabíjení baterie cca
3-5h
extra
5ks bitů, motorová brzda,
LED osvětlení
hmotnost s baterií
0,45kg
8891200N

náhradní nabíječka

šroubovák aku, 3,6V Li-ion
402112

3/5

890,bez DPH

1/4”

Praktický šroubovák určený pro utahování či povolování šroubů a matic. Díky úhlovým nástavcům a otočné rukojeti je
výborným pomocníkem ve špatně přístupných místech.
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735,54

Li-ion

baterie
3,6V Li-ion
kapacita baterie
1300mAh
otáčky
200/min
L/P chod
ano
rychloupínací hlava
úchyt 1/4“ šestihran, magnet
max. utahovací moment 3Nm
nabíjení baterie cca
3-5 h
extra
2ks přídavných nástavců,
motorová brzda,
LED osvětlení prac. prostoru,
LED indikátor baterie
hmotnost s baterií
0,45kg

elektrické šroubováky a utahováky
šroubovák elektrický, 500W, 6Nm
8890501

3/5

1 690,bez DPH

1 396,69

1/4”
max. kroutící
moment 6Nm

Vhodný pro upevňování sádrokartonových desek
a měkkého dřeva. Nízká hmotnost a pohodlná rukojeť vám
umožní pracovat bez velké námahy.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
max. kroutící moment
držák nástroje
max. průměr vrutu
do sádrokartonu
max. průměr
samořezného šroubu
hmotnost

230V/50Hz
500W
0-1600/min
6Nm
1/4“ šestihran

8890501C

uhlíky k dokoupení

2

8mm (5/16“)
8mm (5/16“)
1,6kg

utahovák rázový elektrický, 850W, 330Nm
8890602

3/5

2 390,bez DPH

1 975,21

1/2”

Elektrický rázový utahovák je určen k utahování
a povolování šroubů např. při opravách automobilu,
při práci na ocelových konstrukcích apod. Rázový
mechanizmus utahováku umocňuje účinek síly motoru
při dotahování či povolování. Utahovák umožňuje
vykonávat rychlou a plynulou práci.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
max. krouticí moment
držák hlavic
hmotnost

230V/50Hz
850W
2100/min
330Nm
1/2“
3,2kg

8890602C

uhlíky k dokoupení

utahovák rázový elektrický, 950W, 500Nm
8890603

2/4

2 890,bez DPH

ka
n
i
v
o
n
Elektrický rázový utahovák je určen
k utahování a povolování šroubů např. při
opravách automobilu, při práci na ocelových
konstrukcích apod. Rázový mechanizmus
utahováku umocňuje účinek síly motoru při
dotahování či povolování. Utahovák umožňuje
vykonávat rychlou a plynulou práci.

2 388,43

1/2”
napětí/frekvence
příkon
otáčky
max. krouticí moment
držák hlavic
max. šroub
hmotnost

230V/50Hz
950W
2300/min
500Nm
1/2“
M22
3,3kg

8890603C

uhlíky k dokoupení
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Příklepové
vrtačky

2
 profi

extol industrial

Profesionální vrtačky charakterizuje v současnosti výkonové rozpětí mezi 200 až 1300 W
– rozsah jejich použití je velice široký.

Vinutí rotorů elektromotorů je v této kategorii standardně chráněno
proti prachu tzv. „pancéřováním“ (vrstvou ochranného laku/pryskyřice), a dále ochranou proti přetížení (tepelnou ochranou nebo
formou kluzné spojky, která proklouzne při přetížení v krutu).
Profesionální vrtačky jsou často vybaveny také dvourychlostní
posuvnou nebo planetární převodovkou. U modelů s příklepem je
tato funkce zajištěna mechanicky formou dvou protilehlých kotoučů
s rohatkovým ozubením.

+

Velký důraz v této kategorii dáváme na sklíčidlo, jehož velikost
zpravidla vypovídá o přiměřeném výkonu. Vrtačky Extol
Industrial jsou osazeny prvotřídními rychloupínacími sklíčidly
s pojistným systémem Click-Lock, která zajistí dokonalé upnutí dříku.

 řemeslo

extol premium

Tato třída vrtaček se zaměřuje na řemeslníky
a jiné náročné uživatele, kteří potřebují velmi
dobrý výkon za dostupnou cenu.

Základní konstrukční prvky jsou velmi blízké profesionálním pancéřovaná vinutí (protiprachová ochrana), kvalitní převodovka, regulace
otáček a obousměrný chod.
Také výkon a parametry jsou často velmi blízké nebo rovné profesionálním strojům. Plasty a příslušenství jsou voleny tak, aby posloužily,
nemají však odolnost nutnou ke každodennímu profesionálnímu nasazení. Výrobek delší zátěž vydrží, vyžaduje však při práci více pozornosti
a citu. Tehdy slouží velmi dobře a splní většinu nároků, které jsou na něj
kladeny.

+

Oblíbenost této třídy zvyšují vynikající poměr cena / kvalita,
spolehlivost, funkčnost i další nadstandardní funkce či příslušenství.

 hobby

Elektrická vrtačka patří dnes již ke standardní výbavě běžné domácnosti. Přestože je
extol craft
určená k občasnému použití doma či na
chalupě, musí splňovat základní požadavky, nemá-li být jen zdrojem
zklamání.

+

Výhodná cena hobby vrtaček Extol Craft proto nikdy neznamená
obětování velmi dobré kvality. Naše vrtačky se vyznačují
moderním designem, kvalitními ložisky (na rozdíl od plastových
pouzder běžných hobby modelů na trhu), nadstandardním výkonem
a ergonomickými prvky, které dělají práci s nimi opravdovým koníčkem!
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Příklepové vrtačky

(2

mimořádně
odolné
převody

(1

vinutí
( 3 pancéřované
a komutátor

celokovové
rychloupínací
sklíčidlo se
zámkem
Click-lock

s vysokým
podílem
stříbra

2
kuličková
ložiska
( 6 NSK

příklepu
( 5 přepínač

extol industrial

Profesionální
parametry všech strojů...
( 1 	sklíčidlo click-lock

celokovové rychloupínací sklíčidlo
se zámkem Click-lock umožní
rychle a spolehlivě vyměnit vrták
bez použití nářadí.

( 2 cementované převody

z oceli legované chromem,
vanadem, niklem a titanem výrazně
zvyšují životnost.

( 3 vysoce odolná vinutí

z nejčistší mědi zaručují
mimořádnou tepelnou odolnost do
250°C. Obsah stříbra v komutátoru
činí celých 0,8%.

( 4 ultraohebný kabel

(4

ultraohebný
pryžový kabel

Dlouhý přívodní kabel z ultraohebné
pryže je příjemný na dotek i při
manipulaci.

( 5 přepínač příklepu

přepnutím z vrtání na vrtání
s mechanickým příklepem si poradí
i s tvrdšími materiály a zdivem.

( 6 NSK kuličková ložiska

patří ke světové špičce a zajišťují
dokonalý chod rotujících částí.

vrtačka s příklepem, 850W
8790031

2/4

2 190,bez DPH

celokovové
rychloupínací
sklíčidlo se
zámkem Click-lock
umožní rychle
a spolehlivě
vyměnit vrták bez
použití nářadí

Výkonná vrtačka s velmi kvalitními
ložisky a převody pro profesionální
použití a dlouhodobou zátěž.

přepnutím
z vrtání na vrtání
s mechanickým
příklepem si
poradí i s tvrdšími
materiály a zdivem

1 809,92

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
sklíčidlo
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
hmotnost

230V/50Hz
850W
0-2800/min
0-27000/min
kovové s Click-lockem
ano
1,5-13mm
25mm
13mm
13mm
2,7kg

8790031C

uhlíky k dokoupení
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Příklepové vrtačky
vrtačka s příklepem, 1050W
8790051

2/4

3 290,bez DPH

celokovové
rychloupínací
sklíčidlo se
zámkem Click-lock

2

2 719,01

2x
dvourychlostní
převodovka
umožní přepnout
na nižší otáčky
a tím dosáhnout
většího kroutícího
momentu pro
vykružování větších
otvorů, míchání,
tvrdé materiály atd.

Velmi výkonná dvourychlostní
vrtačka s velmi kvalitními
ložisky a převody pro
profesionální použití
a dlouhodobou zátěž.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
sklíčidlo
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
hmotnost

230V/50Hz
1050W
0-1100/min, 0-2800/min
0-11000/min, 0-27000/min
kovové s Click-lockem
ano
1,5-13mm
30
16
13
3,5kg

8790051C

uhlíky k dokoupení

vrtačka s příklepem, 550W
přepnutím z vrtání na vrtání s mechanickým
příklepem si poradí i se zdivem

8890013

3/5

990,bez DPH

818,18

8890010

3/5

1 150,bez DPH

950,41

ka
novin

rychloupínací
polokovové
sklíčidlo se
systémem
Click-lock
pomůže rychle
a spolehlivě
vyměnit vrták
bez použití
nářadí

Malá, lehká a praktická
příklepová vrtačka,
vhodná k vrtání do dřeva,
kovu či plastů, broušení
a příležitostnému vrtání
do zdiva.

na širokém spínači
pohodlně nastavíte
otáčky optimální
pro konkrétní
materiál

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
550W
0-3000/min
0-28000/min
1/2“
ano
1,5-13mm
20mm
13mm
10mm
ne
1,85kg

8890010C
8890013C

uhlíky k dokoupení
uhlíky k dokoupení

vrtačka s příklepem, 750W
8890012

3/5

1 450,přepnutím
z vrtání na vrtání
s mechanickým
příklepem si poradí
i se zdivem

klasické celokovové
sklíčidlo zaručí
spolehlivé upevnění
vrtáku i pro těžší
práce

Výkonná příklepová vrtačka
vhodná pro vrtání do různých
materiálů včetně zdiva
a pórobetonu.
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na širokém spínači
pohodlně nastavíte
otáčky optimální
pro konkrétní
materiál

bez DPH

1 198,35

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
sklíčidlo
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
hmotnost

230V/50Hz
750W
0-3000/min
0-28000/min
celokovové
1/2“
ano
1,5-13mm
2,2kg

8890012C

uhlíky k dokoupení

Příklepové vrtačky
vrtačka s příklepem, 850W
výkonná vrtačka
s kvalitními ložisky
a převody

přepnutím z vrtání na vrtání s mechanickým
příklepem si poradí i se zdivem

8890033

3/5

1 690,bez DPH

1 396,69

8890032

3/5

1 850,bez DPH

1 528,93

ka
novin

rychloupínací
polokovové sklíčidlo
se systémem Clicklock

ergonomický spínač
s nastavením
optimálních otáček
pro konkrétní
materiál

Výkonná příklepová vrtačka
vhodná pro vrtání do různých
materiálů včetně zdiva
a pórobetonu.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
850W
0-2800/min
0-44800/min
1/2“
ano
1,5-13mm
ne
2,4 kg

8890032C
8890033C

uhlíky k dokoupení
uhlíky k dokoupení

2

vrtačka s příklepem, 1100W
přepnutím z vrtání na vrtání s mechanickým
příklepem si poradí i s tvrdšími materiály a zdivem

8890048

3/5

2 090,bez DPH

1 727,27

8890052

3/5

2 390,bez DPH

1 975,21

2x

extra
strong

1,6×
Velmi výkonná
dvourychlostní
příklepová
vrtačka
s celokovovým
rychloupínacím
sklíčidlem
(8890052),
vhodná k vrtání
do zdiva a kovů
či k míchání
barvy.

absolutní špička (model
8890052): robustní
celokovové sklíčidlo
se zámkem Click-lock
a 1,6× větší silou utažení
oproti typům dostupným
na trhu pomůže rychle
a s bezkonkurenční
spolehlivostí vyměnit
vrták bez použití nářadí

velmi výkonná
dvourychlostní
vrtačka s kovovým
uložením ložisek
a převodů lépe
odvádí teplo
a prodlužuje
životnost
ergonomický spínač
s nastavením
optimálních otáček
pro konkrétní
materiál

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
sklíčidlo
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1100W
0-1100/min, 0-3000/min
0-15000/min, 0-45000/min
celokovové
1/2“
ano
1,5-13mm
30mm
16mm
13mm
ne
3kg

8890048C

uhlíky k dokoupení
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Příklepové vrtačky
vrtačka s příklepem, 550W
401163
přepnutím
z vrtání na vrtání
s mechanickým
příklepem si poradí
i se zdivem

klasické
celokovové
sklíčidlo Vám
dá jistotu
pevného
dotažení
vrtáku

2

velmi výkonná
vrtačka s kovovým
krytím převodů
i ložisek pro delší
životnost

Výkonná příklepová vrtačka vhodná
pro vrtání do různých materiálů včetně
zdiva a pórobetonu.

3/5

830,bez DPH

685,95

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
sklíčidlo
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
hmotnost

230V/50Hz
550W
0-3000/min
0-48000/min
celokovové
1/2“
ano
1,5-13mm
25mm
13mm
13mm
1,8kg

401163C

uhlíky k dokoupení

vrtačka s příklepem, 750W
401182
přepnutím
z vrtání na vrtání
s mechanickým
příklepem si poradí
i se zdivem

klasické celokovové
sklíčidlo Vám dá
jistotu pevného
dotažení vrtáku

velmi výkonná
vrtačka s kovovým
krytím převodů
i ložisek pro delší
životnost

Výkonná příklepová vrtačka vhodná
pro vrtání do různých materiálů včetně
zdiva a pórobetonu.

3/5

1 090,bez DPH

900,83

napětí/frekvence
příkon
otáčky
sklíčidlo
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do zdiva
max. vrtání do oceli
hmotnost

230V/50Hz
750W
0-3000/min
celokovové
1/2“
ano
1,5-13mm
25mm
13mm
13mm
1,9kg

401182C

uhlíky k dokoupení

vrtačka s příklepem, 1100W
401190

3/5

1 550,bez DPH

1 280,99

přepnutím
z vrtání na vrtání
s mechanickým
příklepem si poradí
i se zdivem

klasické celokovové
sklíčidlo Vám dá
jistotu pevného
dotažení vrtáku
velmi výkonná
vrtačka s kovovým
krytím převodů
i ložisek pro delší
životnost

Výkonná příklepová vrtačka
vhodná pro vrtání do různých
materiálů včetně zdiva
a pórobetonu.
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napětí/frekvence
příkon
otáčky
sklíčidlo
hřídel
L/P chod
průměr vrtáku
hmotnost

230V/50Hz
1100W
0-2900/min
ano
1/2“
ano
1,5-13mm
2,4kg

401190C

uhlíky k dokoupení

Příklepové vrtačky
hlava rychloupínací sklíčidlová

svěrák pod vrtačku

hlava na vrtačku

obj. č.

80207
12–28V
obj. č.

<1100W

popis

bez DPH

8898001 0,8-10mm
závit 3/8“-24UNF

5/10

190,08

s DPH

obj. č.

230,-

79991

hlava rychloupínací sklíčidlová

12–28V
obj. č.

bez DPH

5/10

223,14

s DPH

80210

119,-

98,35

hlava rychloupínací sklíčidlová

s DPH

obj. č.

270,-

79992

hlava rychloupínací sklíčidlová

12–28V

bez DPH

5/40

bez DPH

s DPH

stojan na vrtačku

<900W

popis

8898002 1,5-13mm
závit 1/2“-20UNF

obj. č.

popis

1-13mm
závit 1/2“

popis

v. čelistí 18
2/4
305,79
370,šíře 75mm
rozteč otvorů pro uchycení 110mm
v. čelistí 22
2/4
438,02
530,šíře 100mm
rozteč otvorů pro uchycení 134mm

popis

1-13mm
závit 1/2“

s DPH

obj. č.

155,-

80369

bez DPH

4/20

128,10

SDS redukce + hlava na vrtačku

popis

bez DPH

s DPH

∅ 43mm
2/4
553,72
670,plastová redukce na úchyt ∅ 38mm

stojan na vrtačku víceúčelový

<1100W

popis

bez DPH

8898006 1,5-13mm
závit 1/2“-20UNF

5/10

280,99

s DPH

obj. č.

340,-

79998

hlava rychloupínací sklíčidlová

popis

1,5-13mm
závit 1/2“

bez DPH

4/20

140,50

s DPH

170,-

obj. č.

80375

klíč na sklíčidlo vrtačky

popis

∅ 43mm

bez DPH

2/4

314,05

s DPH

380,-

čerpadlo na vrtačku pro 3/4“ hadici

karbidové fazetky pro
dokonalé a pevné uchycení
pracovního nástroje

obj. č.

12–28V
obj. č.

<1100W

popis

bez DPH

s DPH

8898010 1,5-13mm
5/10
322,31
390,závit 1/2“-20UNF, karbidové upínací
fazetky

624

pravoúhlý nástavec na vrtačku

bruska na vrtáky s náhradním kamenem

obj. č.

popis

13mm, (1/2“)

bez DPH

20/100

32,23

s DPH

39,-

popis

bez DPH

s DPH

8877025 max. 50l/min
3/6
694,21
840,∅ hrdel 3/4“, min. výkon vrtačky 350W,
max. výtlačná výška (při čerpání vody)
15m, max. sací výška 2m, max. otáčky
3000/min, max. délka sací hadice 3m,
max. dopravní tlak 2 bar, ∅ hřídele
7mm

čerpadlo na vrtačku pro 1/2“ a 3/4“ hadici

12–28V

Celokovový nástavec, jehož pomocí lze vrtat v méně
přístupných místech, např. uvnitř skříněk a v rozích
místností; sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáku až do
průměru 10mm.
obj. č.

popis

bez DPH

8898012 kapacita sklíčidla 3/5
611,57
0,8-10mm, závit 3/8“-24UNF

obj. č.

9740

s DPH

740,-

obj. č.

620

popis

∅ 3,5-10mm

bez DPH

5/30

219,01

s DPH

265,-

popis

bez DPH

s DPH

max. 50l/min
5/20
181,82
220,rozměr závitu hrdla 3/4“, výstupní tlak
3bar při 3000 ot./min, ∅ hřídele 8mm
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Míchadla

2
míchadlo stavebních směsí, 1200W
8890600

3/5

2 790,-

SOFT

bez DPH

2 305,79

START

plynulá regulace
otáček - 6 pozic pro
nastavení rychlosti
míchání

pozvolný rozběh
- soft start

Míchadlo je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. malty, omítky, lepidla, dále barev a laků. Elektronicky regulovaný
start zabraňuje vystříknutí míchané hmoty z nádoby a zvyšuje bezpečnost práce.

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
1200W
dva rychlostní stupně ne
1. stupeň (bez zatížení) 300-650ot./min
2. stupeň (bez zatížení) pomalý rozběh (soft start) ano
regulace otáček
ano
konst. ot. během zatížení ne
ochrana proti přetížení ne
závit vřetena přístroje M14
závit míchací metly
M14
průměr míchacího koše 120mm
délka míchací metly
560mm
hmotnost míchané směsi 25-50kg
hmotnost
3,4kg
8890600C
8890600P

uhlíky k dokoupení
náhradní metla,
∅ 120x600mm

míchadlo stavebních směsí, 1600W
8890601
plynulá regulace
otáček - 6 pozic pro
nastavení rychlosti
míchání

2x

speciální ochrana
proti přetížení

funkce konstantních
otáček během
zatížení
pozvolný rozběh
- soft start

Součástí míchadla je regulátor pro přizpůsobení otáček vzhledem k viskozitě míchané směsi. Míchadlo je
dvourychlostní. Elektronicky regulovaný start zabraňuje vystříknutí míchané hmoty a zvyšuje bezpečnost práce.
Elektromotor je vybaven kontrolní elektronikou, která zaručuje konstantní otáčky během většího zatížení, což
umožňuje rovnoměrné promíchání směsi.
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SOFT

constant

START

power

2/3

3 390,bez DPH

2 801,65

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
1600W
dva rychlostní stupně ano
1. stupeň (bez zatížení) 180-380 ot/min
2. stupeň (bez zatížení) 300-650 ot/min
pomalý rozběh (soft start) ano
regulace otáček
ano
konst. ot. během zatížení ano
ochrana proti přetížení ano
závit vřetena přístroje M14
závit míchací metly
M14
průměr míchacího koše 140mm
délka míchací metly
600mm
hmotnost míchané směsi 25-80kg
hmotnost
4,5kg
8890601C
8890601P

uhlíky k dokoupení
náhradní metla,
∅ 140x600mm

Kladiva

akumulátorové nářadí

vrtací, sekací
a bourací

2
Z

ásadním rozdílem, který odlišuje bourací a sekací kladiva od běžných příklepových vrtaček, je konstrukce
elektropneumatického příklepu, která poskytuje oproti mechanickému ve vrtačkách trojnásobný výkon při
třetinovém požadavku na tlak vyvinutý uživatelem.
Zejména malá a střední kladiva však mohou úspěšně nahrazovat funkci vrtačky a díky své váze a skvělým výkonům je s nimi možno pracovat i nad hlavou.

Přestože vzhledem k zaměření tohoto katalogu nezařazujeme do nabídky profesionální
těžká kladiva, mile Vás překvapí, že parametry modelů v této střední kategorii se
extol premium
prakticky vyrovnají profesionální třídě. Nejsou konstruována pro dlouhodobou limitní
zátěž, při správném používání však poskytují jedinečný výkon a komfort při vrtání a sekání. Díky dostupné
pořizovací ceně tak přinášejí široké využití i tam, kde je investice do profesionálního stroje příliš vysoká.

 řemeslo

 hobby

Vrtací a sekací kladiva v hobby řadě Extol Craft jsou výbornými pomocníky při krátkých
a nárazových pracích, ideální pro chataře, kutily a malé domácí projekty. Díky elektropneumatickému příklepu je vhodné také jejich užití při vrtání do panelů a betonu, jako
dostupná náhrada za běžnou domácí vrtačku s vřetenovým příklepem, která v této disciplíně velmi trpí.

extol craft

redukce z SDS MAX kladiva na SDS PLUS

ka
novin

obj. č.

popis

8801591 200mm

bez DPH

3/10

297,52

s DPH

360,-

kladivo vrtací SDS plus, 3,4J
8890250

2/4

2 990,bez DPH

kladivo je vybaveno
zámkem sekáče,
který udržuje sekáč
při sekání ve stejné
poloze

Praktické vrtací kladivo
určené na vrtání do
zdiva a betonu, sekání
do pórobetonu a zdiva
a osekávání omítek či
obkladů.

ka
n
i
v
o
n

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
úchyt
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do betonu
max. vrtání do oceli
extra
v kufru
hmotnost

2 471,07

230V/50Hz
1050W
0-920/min
0-5100/min
3,4J
SDS plus
30mm
32mm
13mm
3x vrták, 2x sekáč
ano
3,6kg
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vrtací kladiva
kladivo vrtací, SDS plus, 4J
8890210

2/4

3 390,bez DPH

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
úchyt
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do betonu
max. vrtání do oceli
extra

2
Výkonné vrtací a sekací kladivo určené
pro práce se stavebními materiály jako
jsou cihly, beton, kámen a dřevo. Díky
třem nastavitelným funkcím umožňuje
vrtání s příklepem nebo bez příklepu
a sekání.

2 801,65

v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1250W
0-800/min
0-3900/min
4J
SDS plus
40mm
30mm
13mm
sklíčidlová redukce,
3x vrták, 2x sekáč
ano
5,0kg

8890210C

uhlíky k dokoupení

kladivo vrtací, SDS plus, 5,5J
8890207

2/3

3 890,bez DPH

kladivo je vybaveno
zámkem sekáče,
který udržuje sekáč
při sekání ve stejné
poloze

Výkonné vrtací a sekací kladivo
určené pro vrtání do betonu a zdiva,
lehké sekání do zdiva a betonu
a osekávání obkladů či omítek.

3 214,88

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
úchyt
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do betonu
max. vrtání do oceli
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1500W
800/min
4200/min
5,5J
SDS plus
40mm
32mm
13mm
3x vrták, 2x sekáč
ano
5,5kg

8890207C

uhlíky k dokoupení

kladivo vrtací, SDS plus, 6J
8890206
robustní
kryt převodů
z odlehčené
vysokotlaké
magnéziové slitiny
prodlužuje životnost
stroje a lépe odvádí
teplo

důmyslné sklíčidlo
SDS-plus nejen
drží spolehlivě
používaný nástroj
a umožňuje jeho
rychlou výměnu,
ale dává i možnost
nastavení sekáče
pod úhlem – pro
sekání šikmých
spár apod.
Vrtací kladivo je určeno pro práce
se stavebními materiály jako
jsou cihly, beton, kámen a dřevo.
Díky třem nastavitelným funkcím
umožňuje vrtání s příklepem, bez
příklepu a sekání.
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vertikální
uložení motoru
dělá z tohoto
kladiva jedinečně
kompaktní nástroj

2/3

4 990,bez DPH

4 123,97

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
úchyt
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do betonu
max. vrtání do oceli
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1100W
750/min
2650/min
6J
SDS plus
40mm
30mm
13mm
ano
5,5kg

8890206C

uhlíky k dokoupení

vrtací kladiva
kladivo vrtací a sekací, SDS MAX, 10J
8890101

SDS Max sklíčidlo zaručuje optimální přenos
síly a umožňuje rychlé vrtání otvorů o velkých
průměrech

robustní
kryt převodů
z odlehčené
vysokotlaké
magnéziové slitiny
prodlužuje životnost
stroje a lépe odvání
teplo

celoodpružená
rukojeť snižuje
únavu při práci

Výkonné vrtací a sekací kladivo
určené pro vrtání do betonu
a zdiva, těžší sekání do zdiva.
Velká síla úderu zajišťuje vysoký
vrtací a sekací výkon.

2/3

6 490,bez DPH

5 363,64

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
max. vrtání do betonu
úchyt
v kufru
extra
hmotnost

230V/50Hz
1250W
450/min
2800/min
10J
40mm
SDS-MAX
ano
3x vrták, 2x sekáč
6,8kg

8890101C

uhlíky k dokoupení

2

kladivo vrtací, SDS plus, 2,3J
401221

beznástrojová výměna hlavy
umožňují pracovat jak s SDS vrtáky,
tak s vrtáky s válcovou stopkou

2 990,bez DPH

Kladivo určené pro vrtání do
stavebních materiálů jako jsou
beton, kámen, cihly, dřevo a kov,
dále vhodné pro šroubování a také
pro sekání do stavebních materiálů
jako cihel, pórobetonu apod.

2/4

2 471,07

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
800W
otáčky
0-780/min
počet příklepů
0-3900/min
síla úderu
2,3J
úchyt
SDS plus
max. vrtání do betonu 26mm
max. vrtání do oceli
13mm
max. vrtání pro válc. vrtáky 13mm
extra
upínací hlava pro válcové
vrtáky s SDS plus stopkou
v kufru
ano
hmotnost
3,6kg
401221C

uhlíky k dokoupení

kladivo vrtací, SDS plus, 5J
401232

2/3

2 790,bez DPH

napětí/frekvence
příkon
otáčky
počet příklepů
síla úderu
úchyt
max. vrtání do dřeva
max. vrtání do betonu
max. vrtání do oceli
extra
Vrtací a sekací kladivo určené pro
vrtání do betonu a zdiva, lehké
a středně těžké sekání do zdiva
a betonu a osekávání obkladů či
omítek.

2 305,79

v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1050W
900/min
4000/min
5J
SDS plus
40mm
32mm
13mm
3x vrták (8, 10, 12mm),
2x sekáč (plochý 250x20mm,
špice 250mm)
ano
4,6kg

401232C

uhlíky k dokoupení
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akumulátorové nářadí

Úhlové
brusky

2

Profesionální brusky Extol Industrial jsou charakteristické hladkým chodem (dosaženým
přesným zpracováním a uložením rotačních částí, samovyvažovacími jednotkami na hřídeli
extol industrial
a špičkovými ložisky), vysokou odolností vůči prachu (použitím prachotěsných vypínačů
a ložisek, pancéřovaného vinutí motorů a dvojitého žebrování na mřížkách sání vzduchu) a stabilní obvodovou rychlostí
kotouče u všech velikostí (dosaženou díky vysoce účinným převodům a dostatečným výkonovým rezervám motoru).

 profi

+

Důležitou vlastností našich profesionálních velkých brusek je funkce pomalého rozběhu, která brání nepříjemnému rázu a přetěžování proudových jističů při spuštění stroje.

 řemeslo

extol premium

Úhlové brusky v této kategorii jsou svými výkony a parametry velmi blízké bruskám profesionálním, liší se však použitými komponenty a nevyužívají některé špičkové technologie,
které najdeme v profesionální řadě.

+

Mezi jejich výjimečné parametry, které představují v této třídě nadstandard, patří kvalitní prachotěsná ložiska,
„pancéřované vinutí“, prachotěsné vypínače, pojistný šroub na aretaci vřetene, pomalý rozběh do otáček
a rychloupínací otočný kryt kotouče.
Tyto stroje jsou ideální volbou pro krátkodobou, ale velkou zátěž, při níž nabízí vysoký výkon a solidní pracovní komfort.

 hobby

extol craft



Jednoruční úhlové brusky Extol Craft výborně poslouží při řezech tenčích kovových a stavebních materiálů a jejich kartáčování. Svým poctivým zpracováním a kvalitou materiálů
představují špičku hobby segmentu.

Zvažujete-li nákup brusky o průměru 150 mm či větší, nebo se brusku chystáte vystavovat delší zátěži, většímu
tlaku či velmi prašnému prostředí, doporučujeme zvolit vhodnější stroj z řady Extol Premium.
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úhlové brusky

(2

mimořádně
odolné
převody

kuličková
ložiska
( 3 NSK

(1

prvotřídní
kalená ocel

vinutí
( 4 pancéřované
a komutátor
s vysokým
podílem
stříbra

(8

praktické
konstrukční
prvky

rukojeti a další
( 7 antivibrační
ergonomické
prvky

extol industrial

Profesionální
parametry všech strojů...
( 1 	kalená ocel

použitá oproti běžnému nářadí
při výrobě klíčových dílů nejen
zvyšuje jejich odolnost, ale zlepšuje
jejich funkci a zamezuje zaseknutí
materiálu.

( 2 cementované převody

z oceli legované chromem,
vanadem, niklem a titanem výrazně
zvyšují životnost.

( 3 NSK kuličková ložiska

patří ke světové špičce a zajišťují
dokonalý chod rotujících částí.

(6

spolehlivý
bezpečnostní
spínač

(5

ultraohebný
pryžový kabel

( 4 vysoce odolná vinutí

z nejčistší mědi zaručují
mimořádnou tepelnou odolnost do
250°C. Obsah stříbra v komutátoru
činí celých 0,8%.

( 5 ultraohebný kabel

( 7 antivibrační rukojeť

( 6 prachotěsný spínač

( 8 praktické konstrukční

Dlouhý přívodní kabel z ultraohebné
pryže je příjemný na dotek i při
manipulaci.

renomované značky Defond je
u velkých strojů vybaven systémem
ochrany proti nechtěnému spuštění.

a další ergonomické prvky jsou
u strojů určených k dlouhodobé
práci nezbytnou samozřejmostí.

prvky navržené na základě potřeb
uživatelů dělají ze strojů Extol
Industrial partnera, který podrží.
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2

úhlové brusky
bruska úhlová, 710W
mimořádně odolné
převody z kvalitní
oceli zajistí dlouhou
životnost stroje

8792001

vynikající NSK
kuličková ložiska
zajišťují dlouhodobě
dokonalý chod
rotujících částí

1 990,bez DPH

pancéřované
vinutí a vysoký
obsah stříbra
v komutátoru
zvyšuje odolnost
brusky i při
dlouhodobé zátěži

2

2/4

Malá, praktická bruska určená pro řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.. Kompaktní rozměry umožňují
pohodlnou práci jednou rukou.

1 644,63

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
710W
115mm
M14
11000/min
22,2mm
M8
2,1kg

8792001C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 880W
mimořádně odolné
převody z kvalitní
oceli zajistí dlouhou
životnost stroje

8792002

vynikající NSK
kuličková ložiska
zajišťují dlouhodobě
dokonalý chod
rotujících částí

2/4

2 190,bez DPH

pancéřované
vinutí a vysoký
obsah stříbra
v komutátoru
zvyšuje odolnost
brusky i při
dlouhodobé zátěži

Malá, praktická bruska určená pro řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.. Kompaktní rozměry umožňují
pohodlnou práci jednou rukou.

1 809,92

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
880W
125mm
M14
11000/min
22,2mm
M8
2,5kg

8792002C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, prodloužená rukojeť, 1200W
mimořádně odolné
převody z kvalitní
oceli zajistí dlouhou
životnost stroje

antivibrační rukojeť
padne do ruky
a šetří vaše klouby

Praktická bruska s výborným poměrem síly a hmotnosti a prodlouženou rukojetí je určená pro řezací a brusné práce,
odbrušování svařovacích švů apod.

2/4

3 190,bez DPH

pancéřované
vinutí a vysoký
obsah stříbra
v komutátoru
zvyšuje odolnost
brusky i při
dlouhodobé zátěži
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8792005

vynikající NSK kuličková ložiska
zajišťují dlouhodobě dokonalý chod
rotujících částí

2 636,36

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
1200W
150mm
M14
9000/min
22,2mm
M12
4,2kg

8792005C

uhlíky k dokoupení

úhlové brusky
bruska úhlová, prodloužená rukojeť, 2100W
mimořádně odolné
převody z kvalitní
oceli zajistí dlouhou
životnost stroje

8792008

vynikající NSK
kuličková ložiska
zajišťují dlouhodobě
dokonalý chod
rotujících částí

2/3

3 890,bez DPH

pancéřované
vinutí a vysoký
obsah stříbra
v komutátoru
zvyšuje odolnost
brusky i při
dlouhodobé zátěži

antivibrační rukojeť
padne do ruky
a šetří vaše klouby
Praktická bruska s výkonným motorem, optimální hmotností a prodlouženou rukojetí je určena pro řezání i broušení
rozměrných předmětů. Systém pozvolného rozběhu zvyšuje komfort a bezpečnost práce.

3 214,88

SOFT

2

START

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
2100W
230mm
M14
6000/min
22,2mm
M14
6,0kg

8792008C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, otočná rukojeť, 2350W
mimořádně odolné
převody z kvalitní
oceli zajistí dlouhou
životnost stroje

8792009

vynikající NSK
kuličková ložiska
zajišťují dlouhodobě
dokonalý chod
rotujících částí

2/3

4 390,bez DPH

3 628,10

model je vybaven
funkcí pozvolného
rozběhu s menšími
nároky na
elektrické jističe
a šetří vaše klouby

pancéřované
vinutí a vysoký
obsah stříbra
v komutátoru
zvyšuje odolnost
brusky i při
dlouhodobé zátěži

antivibrační rukojeť
pro pohodlné držení
a ochranu Vašich
kloubů
Výkonná bruska s otočnou rukojetí pro nejnáročnější řezací a brusné práce. Systém pozvolného rozběhu zvyšuje komfort
a bezpečnost práce.

SOFT
START

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
2350W
230mm
M14
6000/min
22,2mm
M14
6,6kg

8792009C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 850W
praktický tvar
hlavy umožní
odložit brusku „na
záda“ v jakémkoli
pracovním
prostředí

8892012

souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

3/5

1 490,bez DPH

1 231,40

díky důmyslné
konstrukci je
výměna uhlíků
rychlá a jednoduchá

beznástrojové
nastavení krytu
kotouče

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání obkladů, odbrušování svárů apod. Kompaktní rozměry
umožňují pohodlnou a snadnou práci i ve stísněném prostoru.

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
850W
115mm
M14
11000/min
M8
2,1kg

8892012C

uhlíky k dokoupení
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úhlové brusky
bruska úhlová, 850W
praktický tvar
hlavy umožní
odložit brusku „na
záda“ v jakémkoli
pracovním
prostředí

8892013

souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

3/5

1 690,bez DPH

1 396,69

díky důmyslné
konstrukci je
výměna uhlíků
rychlá a jednoduchá

2
beznástrojové
nastavení krytu
kotouče

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání obkladů, odbrušování svárů apod. Kompaktní rozměry
umožňují pohodlnou a snadnou práci i ve stísněném prostoru.

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
850W
125mm
M14
11000/min
M8
2,2kg

8892013C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 750W
8892021

praktický tvar hlavy umožní odložit
brusku „na záda“ v jakémkoliv
pracovním prostředí

3/5

1 150,bez DPH

950,41

štíhlejší
a prodloužené tělo
brusky usnadňuje
držení v ruce
souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod. Kompaktní rozměry
umožňují pohodlnou práci jednou rukou.

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
750W
115mm
M14
11000/min
M8
1,6kg

8892021C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 750W
8892022

praktický tvar hlavy umožní
odložit brusku „na záda“
v jakémkoli pracovním prostředí

3/5

1 350,bez DPH

1 115,70

štíhlejší
a prodloužené tělo
brusky usnadňuje
držení v ruce
souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod. Kompaktní rozměry
umožňují pohodlnou práci jednou rukou.
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napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
750W
125mm
M14
11000/min
M8
1,7kg

8892022C

uhlíky k dokoupení

úhlové brusky
bruska úhlová, 1050W
praktický tvar
hlavy umožní
odložit brusku „na
záda“ v jakémkoli
pracovním
prostředí

8892017

souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

3/5

1 890,bez DPH

1 561,98

díky důmyslné
konstrukci je
výměna uhlíků
rychlá a jednoduchá

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání obkladů, odbrušování svárů apod. Velký výkon ve spojení
s prodlouženou rukojetí umožňuje pohodlnou práci.

2

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
hmotnost

230V/50Hz
1050W
125mm
M14
11000/min
22,2mm
M10
2,4kg

8892017C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 1200W
praktický tvar
hlavy umožní
odložit brusku „na
záda“ v jakémkoli
pracovním
prostředí

souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

8892018
otočná rukojeť
umožní nastavení
ideální pracovní
polohy

3/5

1 990,bez DPH

1 644,63

SOFT

díky důmyslné
konstrukci je
výměna uhlíků
rychlá a jednoduchá

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání obkladů, odbrušování svárů apod.

START

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
extra
hmotnost

230V/50Hz
1200W
150mm
M14
8000/min
22,2mm
M10
otočná rukojeť
3,4kg

8892018C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 2350W
8892020

praktický tvar hlavy umožní odložit brusku
„na záda“ v jakémkoli pracovním prostředí

2/4

3 190,bez DPH

2 636,36

otočná rukojeť
umožní nastavení
ideální pracovní
polohy

díky důmyslné
konstrukci je
výměna uhlíků
rychlá a jednoduchá

souměrné
ergonomické řešení
je vhodné také pro
leváky

Bruska určená na středně těžké řezací a brusné práce, řezání obkladů, odbrušování svárů apod.

SOFT
START

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
vnitřní průměr
závit rukojeti
extra
hmotnost

230V/50Hz
2350W
230mm
M14
6000/min
22,2mm
M14
otočná rukojeť
6,0kg

8892020C

uhlíky k dokoupení
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úhlové brusky
leštička, 1100W
8892500

ergonomická D rukojeť umožňuje snadno
držet leštičku v libovolné poloze
leštička je
vybavená snadným
nastavením otáček
pomocí dotekových
tlačítek s digitálním
displejem

součástí
balení je
leštící kotouč
z ovčího
rouna

2 290,bez DPH

1 892,56

nízká hmotnost leštičky činí práci příjemnější,
elektronický systém udržování stálého výkonu zajišťuje
stejný výkon leštičky i při nízkých otáčkách a dovolí Vám
pracovat stejně efektivně jako při vysokých otáčkách
standardní velikost závitu vřetena
M14 umožňuje instalaci i jiných
kotoučů, např. kartáčů pro
obroušení povrchové úpravy

2

díky suchému zipu lze na nosný
kotouč uchytit leštící kotouče i z
jiného materiálu se suchým zipem
(např. z plsti) pro vyšší efektivitu
leštění vzhledem k povaze
leštěného materiálu
Leštička je určena k leštění zasucha např. automobilů, podlah, chromovaných povrchů, povrchové úpravy, voskování nebo
odstraňování vodního kamene. Leštičku lze s použitím brusného papíru na nosném kotouči či jiným kotoučem použít také
k odstranění povrchové úpravy např. barvy, laku, dále rzi, patiny apod. Je také vybavena systémem pozvolného rozběhu
a elektronickým systémem udržování stálého výkonu.

nosič leštících kotoučů

obj. č.

3/5

SOFT

constant

START

power

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
extra

hmotnost

230V/50Hz
1100W
180mm
M14
1000-3000/min
elektronická regulace
rychlosti, pozvolný rozběh,
systém udržování stálého
výkonu
2,4kg

8892500C

uhlíky k dokoupení

stojan na úhlovou brusku 180/230mm

popis

8892500A ∅ 180mm, M14
suchý zip

bez DPH

--/--

115,70

s DPH

140,-

obj. č.

popis

8888110

kotouč leštící

bez DPH

2/3

900,83

s DPH

1 090,-

stojan na úhlovou brusku 115/125mm
lze připevnit
úhlovou brusku se
závitem rukojeti M6,
M8, M10

obj. č.

popis

8892500B ∅ 180mm
--/-ovčí rouno, suchy zip
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bez DPH

132,23

s DPH

160,-

obj. č.

8888100

popis

bez DPH

2/3

619,83

s DPH

750,-

úhlové brusky
bruska úhlová, 650W
403110

možnost nastavení
rukojeti do tří poloh
uvítají praváci
i leváci

3/6

1 050,bez DPH

867,77

úzké tělo pro
pohodlné držení

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.

2

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
650W
115mm
M14
11000/min
M8
ne
1,7kg

403110C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, 850W
403124

možnost nastavení
rukojeti do tří poloh
uvítají praváci
i leváci

3/6

1 250,bez DPH

1 033,06

403125

2/4

1 450,bez DPH

1 198,35

úzké tělo pro
pohodlné držení

Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
850W
125mm
M14
11000/min
M8
ano (403125)
2,1kg

403124C

uhlíky k dokoupení

bruska úhlová, PRODLOUŽENÁ RUKOJEŤ, 1300W
403130

možnost nastavení
rukojeti do tří poloh
uvítají praváci
i leváci

2/4

1 550,bez DPH

1 280,99

prodloužená rukojeť
pro pohodlné
a bezpečné
uchopení

Spolehlivá bruska určená k řezání a broušení kovů a stavebních materiálů.

napětí/frekvence
příkon
průměr kotouče
závit vřetene
otáčky
závit rukojeti
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1300W
150mm
M14
8000/min
M8
ne
2,6kg

403130C

uhlíky k dokoupení
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Nůžky
na plech

2
nůžky na plech elektrické, 500W
8797202

2/3

4 650,bez DPH

Elektrické nůžky jsou určené k rychlému beztřískovému stříhání a vystřihávání plných i děrovaných ocelových plechů
a plechů z neželezných kovů.

3 842,98

napětí/frekvence
příkon
kroutící moment
max. tl. plechu ocel
max. tl. plechu ocel
max. tl. plechu ocel
max. tl. plechu hliník
počet zdvihů
min. poloměr zakřivení
hmotnost

230V/50Hz
500W
6 Nm
400N/mm2 / 2,5mm
600N/mm2 / 2mm
800N/mm2 / 1,6mm
250N/mm2 / 2,5mm
1200/min
40mm
2,5kg

8797202B
8797202C

náhradní nože 2ks
uhlíky k dokoupení

nůžky na plech prostřihovačky elektrické, 500w
8797205

2/3

4 350,bez DPH

Elektrické nůžky jsou určeny k dělení plochého, vlnitého a lichoběžníkového plechu bez zkroucení a deformace hran. Díky
matrici otočné o 360° lze vystřihovat libovolné tvary. Součástí přístroje jsou drážky pro změření tloušťky plechu.
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3 595,04

napětí/frekvence
příkon
max. tl. plechu ocel
max. tl. plechu ocel
max. tl. plechu hliník
počet zdvihů
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
500W
1,6mm uhlíková ocel
1,2mm nerezová ocel
250N/mm2/2,5mm
2000/min
ne
1,6kg

8797205C
8797205B

uhlíky k dokoupení
razník náhradní s přísl.

akumulátorové nářadí

Brusky

dvoukotoučové
D

voukotoučové brusky Extol jsou vybaveny výkonným, tichým
a bezúdržbovým indukčním motorem, uloženým ve špičkových,
prachotěsně zapouzdřených ložiskách.
Brusky slouží pro pohodlné broušení, leštění, ostření, odhrotování
a odrezování kovů, kuchyňských nástrojů či zahradního nářadí.

+

Mezi kvalitní bezpečností prvky patří vypínač, chráněný před
prachem a pryžové podložky tlumící vibrace.

+

Výhodou je dvojice kotoučů pro hrubé a jemné broušení a beznástrojové nastavení dorazů materiálu a prvků ochrany proti jiskrám.

2

bruska stolní dvoukotoučová, 350W
8892110

nastavitelné světlo
pro lepší osvětlení
brousící plochy

2 590,bez DPH

Silná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu.

2/4

2 140,50

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů
hrubost kotoučů
extra
hmotnost

230V/50Hz
350W
2950/min
150x12,7x š.20mm
P36 & P80
nastavitelné pracovní světlo
9kg

8892110-4A
8892110-4B

brusný kotouč P36
brusný kotouč P80

bruska stolní dvoukotoučová, 520W
8892120

nastavitelné světlo pro lepší
osvětlení brousící plochy

3 490,bez DPH

Velmi silná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu.

2/4

2 884,30

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů
hrubost kotoučů
extra
hmotnost

230V/50Hz
520W
2950/min
200x16x š.25mm
P36 & P80
nastavitelné pracovní světlo
17kg

8892120-4A
8892120-4B

brusný kotouč P36
brusný kotouč P80
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Brusky dvoukotoučové
bruska stolní dvoukotoučová, 150W
410120

2/4

1 150,bez DPH

2
Malá stolní bruska pro běžné kovoobráběcí práce. Hravě také nabrousí všechny nástroje v dílně, domácnosti a zahradě.

950,41

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů
hrubost kotoučů
hmotnost

230V/50Hz
150W
2950/min
125x12,7x š.16mm
P36 & P80
4,3kg

410120-12A
410120-12B

brusný kotouč P36
brusný kotouč P80

bruska stolní dvoukotoučová, 350W
410130

2/4

1 990,bez DPH

Silná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu.
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1 644,63

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů
hrubost kotoučů
hmotnost

230V/50Hz
350W
2950/min
200x16x š.20mm
P36 & P80
10kg

410130-12A
410130-12B

brusný kotouč P36
brusný kotouč P80

Brusky dvoukotoučové
bruska stolní s pomaloběžným kotoučem, 250W
410133
pomaloběžný
kotouč oceníte
tam, kde je nutné
zabránit „odkalení“
materiálu – např.
při broušení ostří

2/4

1 890,bez DPH

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů

hmotnost

230V/50Hz
250W
2950/min
200x20x š.40mm
150x12,7x š.20mm
P36 & P80
pomaloběžný kotouč,
pomaloběžné otáčky 134/min
8,7kg

410133A
410133B

brusný kotouč P36
brusný kotouč P80

hrubost kotoučů
extra

Středně velká stolní bruska vybavená pomaloběžným kotoučem pro brousící práce, při nichž je důležité předejít přehřátí
materiálu.

1 561,98

bruska stolní dvoukotoučová s přímou bruskou 120W
410112

bez DPH

otvory v základně
umožňují přišroubovat
brusku k pracovnímu
stolu

Malá stolní bruska je ideální použití v domácnosti, pro kutily i modeláře. Je určena pro drobné brousící práce a leštění.
Přídavná ohebná hřídel umožňuje použití širokého výběru 3,2mm brusných a řezných tělísek určených k jemnému
gravírování, preciznímu opracování dřeva, plastu, kovu nebo skla.

1 314,05

ka
novin

nastavitelné opěrky

plynulá regulace
otáček

2/4

1 590,-

2v1 - stolní bruska
+ přímá bruska

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotoučů
hrubost kotoučů
extra
hmotnost

230V/50Hz
120W
0-9900/min
75mm
P120, leštící
ohebná hřídel
2kg

410112A
410112B
410112C
410112D

brusný kotouč, P120
leštící kotouč
uhlíky k dokoupení
ohebná hřídel
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Svářečky

2 na vodovodní trubky
Ve střední třídě Extol Premium nabízíme kompaktní, praktickou svářečku s vysokým
výkonem v poměru ke svařovaným průměrům, což umožňuje rychlé a účinné zahřátí plastu
extol premium
i při nižší okolní teplotě. Práci výrazně zpříjemňuje bohatá vrstva teflonu, jíž jsou potaženy
párové nástavce a která brání ulpívání zahřívaného materiálu. Samostatně dodáváme také náhradní nástavce.

 řemeslo

 hobby

Nožová svářečka v základním provedení hobby třídy umožňuje dokonce svařování větších
průměrů, používaných pro odpady apod. Také zde je možné zakoupit i sadu náhradních nástavců.

extol craft

D

o doby, než tradiční pozinkované trubky nahradily moderní termoplasty, bylo spojování vodovodních a kanalizačních potrubí technologickým oříškem pro profesionály s praxí. V současnosti nejrozšířenější metoda polyfúzního
sváření je však již běžně dostupná i zručným kutilům a díky spolehlivým zařízením je její využití snadnou záležitostí.
Svářečky, které Vám nabízíme zde, umožňují díky dostatečnému tepelnému rozsahu sváření všech typů termoplastů
používaných pro plastová potrubí, z nichž nejběžnější jsou materiály polyetylen (PE), polypropylen (PPR) a polyvinylidendifluorid (PVDF).

svářečka polyfúzní, 800W
výborně provedený
trnový model s výkonem
800W a regulátorem/
vypínačem, jímž
je možné nastavit
potřebnou tavící teplotu
dle materiálu trubek

součástí dodávky je
praktický plechový
kufr, který usnadní
transport a ochrání
přístroj

díky zřetelným indikátorům
okamžitě vidíte, zda je nástroj
připojen k síti a kdy je zahřátý na
požadovanou teplotu

8897210

3/5

1 690,bez DPH

1 396,69

součástí dodávky jsou čtyři nástavce
s teflonovou antiadhezní úpravou na
průměry trubek 16, 20, 25 a 32mm, které
umožňují široké použití svářečky

nástavce lze
dokoupit i jednotlivě
Svářečka je vhodná pro svařování plastových potrubí od 16 do 32 mm. Je vybavena přesnou elektronickou regulací teploty
a systémem rychlého druhého startu. Používá se pro svařování všech termoplastů používaných při montáži plastového
potrubí (např. PP-R, PE, PP, PVDF). Pracovní plochy nástavců jsou potaženy antiadhezním materiálem.

nástavec pro 8897210 (vnitřní + vnější)

obj. č.

popis

8897210A ∅ 16mm
8897210B ∅ 20mm
8897210C ∅ 25mm
8897210D ∅ 32mm
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příkon
regulátor teploty
párové nástavce
hmotnost

800W
0-300°C
16, 20, 25, 32mm
1,0kg

sada nástavců 6ks pro 419310

bez DPH

--/--

81,82

--/--

99,17

--/--

132,23

--/--

161,16

s DPH

99,120,160,195,-

obj. č.

popis

bez DPH

419310A nástavce
--/-371,90
∅ 20, 25, 32, 40, 50 a 63mm

s DPH

450,-

Svářečky na vodovodní trubky
svářečka polyfúzní, 800W

součástí dodávky
jsou tři nástavce
s teflonovou
antiadhezní úpravou
na průměry trubek
20, 25, 32mm

díky zřetelným indikátorům okamžitě
vidíte, kdy je zahřátý na nastavenou
teplotu a zda je nástroj připojen k síti

419312

3/5

990,bez DPH

818,18

nástavce lze
dokoupit i jednotlivě

napětí/frekvence
příkon
regulátor teploty
párové nástavce
hmotnost

Svářečka Extol Craft je vhodná pro provádění drobných instalatérských činností v domácnosti jako je např. opravy rozvodů
vody, vyměňování částí potrubí. Je vybavena analogovou regulací teploty.

2
230V/50Hz
800W
0-300°C
20, 25 a 32mm
0,7kg

svářečka polyfúzní nožová, 1500W
419310

díky zřetelným indikátorům okamžitě
vidíte, kdy je zahřátý na nastavenou
teplotu a zda je nástroj připojen k síti
nožový model
s výkonem 1500W
umožňuje svařování
trubek až do
průměru 63mm

5/5

1 590,bez DPH

1 314,05

součástí dodávky je
praktický plechový
kufr, který usnadní
transport a ochrání
přístroj

nástavce na
průměry trubek
20, 25, 32, 40, 50
a 63mm umožňují
univerzální použití
nástroje

příkon
regulátor teploty
párové nástavce
hmotnost

Praktická svářečka určená pro svařování plastového potrubí až do průměru 63mm.

1500W
0-300°C
20, 25, 32, 40, 50 a 63mm
1,8kg

svářečka polyfúzní nožová, 600W
419311

díky zřetelným indikátorům okamžitě vidíte, kdy je zahřátý
na nastavenou teplotu a zda je nástroj připojen k síti

3/5

750,bez DPH

619,83

nožový model
s výkonem 600W
umožňuje svařování
trubek do průměru
32mm

součástí dodávky je
praktický plechový
kufr, který usnadní
transport a ochrání
přístroj

nástavce na průměry trubek
20, 25, 32mm umožňují
univerzální použití nástroje

Polyfúzní svářečka nalézá uplatnění při provádění drobných instalatérských činností v domácnosti jako je např. zřizování
nových rozvodů vody, vyměňování částí potrubí. Je určená pro svařování plastového potrubí o průměrech 20, 25 a 32mm.
Používá se pro svařování všech termoplastických materiálů používaných při montáži plastového potrubí (např. PP-H, PP-B,
PP-R, PP).

napětí/frekvence
příkon
regulátor teploty
párové nástavce
hmotnost

230V/50Hz
600W
0-300°C
20, 25 a 32mm
0,6kg
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Pistole

horkovzdušné

2

pistole horkovzdušná s nastavitelnou teplotou, 1800W
8894802

3/5

1 490,bez DPH

1 231,40

digitální ukazatel
teploty

Výkonná pistole s plynule nastavitelnou teplotou, vhodná
zejména k odstraňování nátěrů, nálepek, vosku apod., dále
k tvarování, sváření plastů, rozmrazování aj.

Strana 60

napětí/frekvence
příkon
teplota
proud vzduchu
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1800W
75-400/85-600°C
250/550l/min
digitální ukazatel teploty
ano
0,7kg

horkovzdušné pistole
pistole horkovzdušná, 2000W
8894801

3/5

1 090,bez DPH

900,83

plynulá regulace
teploty

2

nízká hmotnost
pistole zvyšuje
komfort při práci

Horkovzdušná pistole je určena k nahřívání povrchů za účelem odstranění
nátěrů (barev, laků), sušení čerstvě nanesených nátěrů, tvarování a spojování
umělých hmot (např. trubek) a asfaltových krytin, uvolňování lepených spojů,
pájení a také k rozmrazování zmrzlé vody v potrubí. Pistole umožňuje nastavit
dva stupně lišící se teplotním rozsahem a průtokem vzduchu. Díky regulátoru
teploty lze měnit teplotu v rámci nastaveného stupně.

napětí/frekvence
příkon
teplota
proud vzduchu
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
2000W
50-450/90-600°C
250/500l/min
nerezové příslušenství
ano
0,6kg

pistole horkovzdušná, 2000W
411013

3/5

630,bez DPH

ka
novin
Horkovzdušná pistole je určena k nahřívání povrchů za účelem
odstranění nátěrů (barev, laků), sušení čerstvě nanesených nátěrů,
tvarování a spojování umělých hmot (např. trubek) a asfaltových krytin,
uvolňování lepených spojů, pájení a také k rozmrazování zmrzlé vody
v potrubí. Pistole umožňuje nastavit dva stupně lišící se teplotním
rozsahem a průtokem vzduchu.

520,66

napětí/frekvence
příkon
teplota
proud vzduchu
v kufru
hmotnost

411023

3/5

770,bez DPH

636,36

230V/50Hz
2000/1000W
550/350°C
500/300l/min
ne
0,7kg
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Kotoučové
a pokosové

pily
2

R

uční elektrická kotoučová pila neboli známý „mafl“ je nástrojem dnes velmi rozšířeným a nechybí ve výbavě
většiny profesionálů různých oborů, stejně jako kutilů. Konstrukčně se jedná – podobně jako u úhlových brusek –
o poměrně jednoduchý stroj a klíčem k dobrým užitným vlastnostem a dlouhodobé životnosti je kvalita zpracování.
A chytré konstrukční detaily.

+

Pily Extol v obou řadách (Premium i Craft) jsou dále vybaveny kvalitními ložisky na převodech, tepelnou
pojistkou, chránící motor před přehřátím, a elektronickou regulací otáček pro dosažení optimálního řezu.
Klíčové pro přesnou a pohodlnou práci je dobré vyvážení stroje. Proto jsou zejména vlajkové modely řady Extol
Premium osazeny masivní hliníkovou základnou a ergonomickou D-rukojetí, která umožňuje pohodlnou práci
a stabilní vedení řezu.
pila kotoučová, 1200W
8893003

připojení odsávání
umožňuje zachování
čistého pracovního
prostředí

2/4

2 690,bez DPH

2 223,14

madlo navržené pro
praváky i leváky

jednoduché
nastavení hloubky
řezu a nastavení
šikmého úhlu

maximální
a minimální počet
zubů kotouče 40/20

Robustní, výkonná pila určená
pro rovné řezy ve dřevu a dalších
deskových materiálech do hloubky
60mm. Použitelná je i pro řezání
plastů a hliníkových profilů.
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pevná hliníková
základna pro
maximální stabilitu

napětí/frekvence
příkon
otáčky
kotouč
sklon řezu
prořez 90°/45°
ergonomická rukojeť
hmotnost

230V/50Hz
1200W
6000/min
185x2x20mm 36T
0-34°
60/45mm
ano
5,1kg

8893003C

uhlíky k dokoupení

Kotoučové a pokosové pily
pila kotoučová, 1300W
připojení
odsávání
umožňují
zachování
čistého
pracovního
prostředí

Kotoučová pila, 1300W je
určena k provádění příčných,
podélných a šikmých
řezů do dřeva a dalších
deskových materiálech do
hloubky 53mm. S použitím
příslušných řezných kotoučů
na kov lze řezat i tenkostěnné
měkké neželezné kovy (např.
hliník, měď) či plast. Tvar
rukojetí s pogumovaným
povrchem zvyšuje pohodlí
při práci. Konstrukce
ochranného krytu kotouče
umožňuje připojit vnější
odsávání pilin, čímž lze
provádět čistou práci.

maximální
a minimální
počet zubů
kotouče
40/20

8893004

2/4

2 290,bez DPH

1 892,56

madlo navržené pro
praváky i leváky

jednoduché
nastavení hloubky
řezu a nastavení
šikmého úhlu

napětí/frekvence
příkon
otáčky
kotouč
sklon řezu
prořez 90°/45°
ergonomická rukojeť
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
1300W
4500/min
160x2,5x16mm 18T
0-45°
53/36mm
ano
ne
3,7kg

8893004C

uhlíky k dokoupení

2

pila kotoučová, 1200W
405233

standardní kotouč
je možné nahradit
kotouči vyšší třídy
ze sortimentu Extol
Premium

2/4

1 950,bez DPH

1 611,57

pila s kvalitními
ložisky uřízne
materiál až do
tloušťky 65mm

Kotoučová pila, 1200W
určená pro rovné řezy ve
dřevě a dalších deskových
materiálech do hloubky
65mm. Použitelná je i pro
řezání dřevěných desek,
plastů, sádrokartonu
a hliníkových profilů.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy
pilu nepoužívejte na jiné
materiály jako např. kov(Fe),
beton nebo kámen.

základová deska
a vodící lišta pro
podélné řezání

napětí/frekvence
příkon
otáčky
kotouč
sklon řezu
prořez 90°/45°
hmotnost

230V/50Hz
1200W
4600/min
185x2,5x20mm 24T
0-45°
65/43mm
4,2kg

405233C

uhlíky k dokoupení

možnost sklopení
řezu do úhlu 45°

pila kotoučová, 1200W
405223

standardní kotouč
je možné nahradit
kotouči vyšší třídy
ze sortimentu Extol
Premium

2/4

1 790,bez DPH

1 479,34

pila s kvalitními
ložisky uřízne
materiál až do
tloušťky 55mm

Kotoučová pila, 1200W
určená pro rovné řezy ve
dřevě a dalších deskových
materiálech do hloubky
55mm. Použitelná je i pro
řezání dřevěných desek,
plastů, sádrokartonu
a hliníkových profilů.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy
pilu nepoužívejte na jiné
materiály jako např. kov(Fe),
beton nebo kámen.

základová deska
a vodící lišta pro
podélné řezání

možnost sklopení
řezu do úhlu 45°

napětí/frekvence
příkon
otáčky
kotouč
sklon řezu
prořez 90°/45°
hmotnost

230V/50Hz
1200W
4500/min
160x2,5x20mm 24T
0-45°
55/34mm
4kg

405223C

uhlíky k dokoupení
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Kotoučové a pokosové pily
pila pokosová s kovovou základnou, 1400W
405411
pokosová pila pro
přesné řezání
úhlů s kvalitními
ložisky a širokou
kovovou broušenou
základnou uřízne
materiál až do
tloušťky 55mm
a šířky 120mm

2/3

3 190,bez DPH

2 636,36

masivní kovová
základna je u této
velikosti pily příjemným
nadstandardem

2

výsuvné opěrky
podepírají řezaný
materiál větších
rozměrů

možnost sklopení
řezu až do úhlu 45°

Malá elektrická pokosová pila EXTOL CRAFT je nářadí určené pro podélné a příčné řezání dřeva. Kulaté obrobky se musí
řezat přes podélnou osu materiálu pomocí vhodného kotvícího přípravku, protože rotující pilový kotouč jej může otočit.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
kotouč
sklon řezu
rozsah řezu při úhlu 0°
rozsah řezu při úhlu 45°
rozsah řezu při úhlu 2x45°
hmotnost

230V/50Hz
1400W
5500/min
210x2,6x25,4mm 24T
0-45°
120x55mm
83x55mm
83x30mm
6,9kg

405411C

uhlíky k dokoupení

pila pokosová a kapovací s laserem a posuvným ramenem, 1800W
405441

díky výsuvnému
ramenu uřízne
materiál až do
tloušťky 75mm
a šířky 290mm!

praktická pokosová
pila o výkonu 1800W
pro přesné řezání
úhlů s kvalitními
ložisky

2/3

6 990,bez DPH

5 776,86

možnost
vertikálního
i horizontálního
nastavení sklonu
řezu až do úhlu 45°
laserový paprsek
usnadní přesné
zaměření řezu

stabilní stojan
umožňuje
pohodlné řezání
vestoje a zároveň
usnadňuje
přemisťování pily

Elektrická pokosová pila určená pro podélné a příčné řezání dřeva. Mějte na paměti, že kulaté obrobky je nutné řezat přes
podélnou osu materiálu pomocí vhodného kotvícího přípravku, protože rotující pilový kotouč je může otočit.
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napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
1800W
otáčky
5500/min
kotouč
255x3x16mm T24
sklon řezu
0-45°
rozsah řezu při úhlu 0° 295x81mm
rozsah řezu při úhlu 45° 205x81mm
rozsah řezu při úhlu 2x45° 205x43mm
hmotnost
20kg
405441C

uhlíky k dokoupení

Kotoučové a pokosové pily
pila dvoukotoučová, 900W
díky materiálu dvoukotouče je možné
používat stejný dvoukotouč na dřevo,
plast, ocel, neželezné kovy, plech, např.
dřevo s nekalenými hřebíky a šrouby

8893020
koncovka pro
připojení odsávání
umožňuje snížit
prašnost při práci

regulace otáček
umožňuje
přizpůsobit otáčky
vzhledem k tvrdosti
a povaze materiálu
pro lepší efektivitu
řezání a vzhled řezu

2/4

3 590,bez DPH

2 966,94

ka
n
i
v
o
n
při použití
diamantového kotouče,
lze řezat kámen,
obkladačky a sklo

s pomocí mazacích tyčinek
můžete prodloužit životnost
a ostří kotouče

Dvoukotoučová pila je vybavena unikátním systémem dvou neoddělitelných kotoučů, které se vůči sobě točí opačným
směrem, čímž je dosaženo velikého řezného výkonu, čistého řezu a větší bezpečnosti při práci z důvodu zamezení zpětného
vrhu vyrovnáním protichůdných sil. Pila je určena pro řezání zasucha.
Je vhodná také pro řezání smíšených materiálů, jako dřevo s hřebíky nebo plech podložený dřevem apod...

2

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon                  
900W
otáčky                                 3000-5500/min
dvoukotouč. systém 2v1 2×∅125mm
max. hloubka řezu          32mm
hmotnost
2,9kg
8893020A
8893020B
8893020C
8893020D

kotouč pro kov a dřevo
kotouč diamantový 		
uhlíky k zakoupení
tyčinky mazací, 5ks

pila ocaska, 650W
8893600
snadné posunutí
opěrky do
vzdálenosti, která
Vám usnadní řezání

systém pro rychlou
a beznástrojovou
výměnu pilových
plátků

2 150,-

antivibrační gumový
úchop snižuje
množství vibrací

pilový list lze
nasadit otočený
o 180°
regulátor počtu kmitů umístěný
nedaleko vypínače pro jednoduché
nastavení optimálních otáček podle
řezaného materiálu
Pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů, stavebních hmot a jiných podobných materiálů při práci
v dílně, garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje provádět nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně
přístupných místech (v rozích, podél zdi), prořezávání stromů, řezání při karosářských pracích, při demolicích.

3/5

bez DPH

1 776,86

napětí/frekvence
příkon
otáčky
max. prořez dřevo
max. prořez hliník
max. prořez ocel
hmotnost

230V/50Hz
650W
800-3000/min
115mm
20mm
5mm
2,7kg

8893600C

uhlíky k dokoupení

pilové plátky do pily ocasky - mix plátků, sada 5ks
obj. č.

ka
novin

popis

bez DPH

s DPH

8806000 vhodné na řezání 5/20
243,80
295,různých typů dřeva, plastů, kovů
a kovových trubek, sádrokartonu, eternitových desek apod., HCS, BIM

Strana 65

akumulátorové nářadí

Přímočaré

pily

2
P

římočaré pily jsou velmi praktickým a rozšířeným pomocníkem, který je schopný odvést neocenitelnou práci
jak v přímém řezu, tak zejména při řezání libovolných tvarů, záhybů a příčných i sdružených řezů (řez na pokos
a zkosený řez současně).
Profesionální přímočará pila Extol Industrial klade maximální důraz na výkon, stabilitu
 profi
a preciznost řezu a efektivní práci. Nabízí mimořádné hodnoty prořezu a čtyřpolohový ovladač
extol industrial
předkmitu, díky němuž lze dosáhnout ideálního vedení pilového listu řezaným materiálem.

+

Vaši práci výrazně urychlí použitý rychloupínací systém, díky němuž můžete provádět výměnu pilového plátku
za zlomek času a bez nutnosti použití nástrojů.

O něco nižší výškou kmitu a tím i hodnotou maximálního prořezu, avšak vysokým výkonem
a pracovním komfortem se vyznačuje přímočará pila Extol Premium. Stejně jako sesterské
extol premium
modely ve třídě profi i hobby je vybavena systémem elektronické regulace otáček a masivní
základnou, nastavitelnou do úhlu až 45°.

 řemeslo

+

Pohodlí při práci dále zvyšuje kombinace laserového navádění řezu a osvětlení pracovní plochy pomocí LED.
(u 8893101)

 hobby

extol craft

Také v kategorii hobby dostanete za velmi dobrou cenu spolehlivý nástroj, ideální jako
náhrada ruční pily či dokonce samotných pilových plátků, které představují nepříliš pohodlné řešení při vyřezávání nepravidelných tvarů ve Vaší dílně…

pila přímočará, 600W
8793103
extra dlouhý
přívodní kabel
(2,8m)

systém pro rychlou
a beznástrojovou
výměnu pilových
plátků
celohliníková
převodová skříň
Silná přímočará pila
s velkým prořezem
a rychloupínacím
výměnným systémem,
který zaručuje rychlou
a snadnou výměnu
pilových listů. Je
osazen robustní
základnou, která
pomáhá provádět
přesné a stabilní řezy.
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čtyři možnosti nastavení
předkmitu umožňují
optimální přizpůsobení
řezné rychlosti, výkonu
řezání a způsobu řezání
podle řezaného materiálu
odnímatelný plastový kryt určený
pro ochranu materiálů s povrchem
náchylným k poškrábání

2/3

3 650,bez DPH

3 016,53

napětí/frekvence
příkon
otáčky
výška kmitu
sklon řezu
max. prořez dřevo
max. prořez ocel
max. prořez hliník
hmotnost

230V/50Hz
600W
500-2500/min
26mm
0-45°
130mm
10mm
30mm
3kg

8793103C

uhlíky k dokoupení

přímočaré pily
pila přímočará s laserem, 800W
8893101

3/5

2 090,bez DPH

1 727,27

připojení pro
externí vysavač
prachu

LASER

Pila určená k řezání dřeva, kovů
a plastů. Díky elektronické regulaci
otáček, nastavitelnému předkmitu
a osvětlení pracovního prostoru
umožňuje komfortní práci.

LED osvětlení,
LASER napájený
ze sítě

napětí/frekvence
příkon
otáčky
výška kmitu
sklon řezu
max. prořez dřevo
max. prořez ocel
stupně předkmitu
typy pilových plátků
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
800W
500-3000/min
18mm
0-45°
80mm
10mm
3
všechny
LED osvětlení
ano
2,2kg

8893101C

uhlíky k dokoupení

2

pila přímočará, 530W
při designu pily
byly použity
masivní prvky
a celá pila je
navržena se
zaměřením
na vysokou
životnost

3/5

1 990,bez DPH

pevná kovová
základová deska
pro přesné vedení
pily
Pila je určena zejména pro řezání
dřeva, dřevotřísky, kovu a umělých
hmot. Univerzální úchyt pilového plátku
pro standardy Bosch, Extol i Black&Decker.
Nástroj je vybaven regulací otáček motoru
a regulací síly předkmitu.

8893102

elektronická
regulace otáček

celokovová
převodová skříň
zajišťuje dlouhou
životnost

1 644,63

napětí/frekvence
příkon
otáčky
výška kmitu
sklon řezu
max. prořez dřevo
max. prořez ocel
max. prořez hliník
stupně předkmitu
typy pilových plátků
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
530W
500-2800/min
18mm
0-45°
55mm
10mm
15mm
3
všechny
ne
2,5kg

8893102C

uhlíky k dokoupení

pila přímočará, 570W
405123
pila je vybavena
systémem
pozvolného rozběhu
(Soft Start), který
zvyšuje komfort
a bezpečnost práce

3/5

1 090,bez DPH

900,83

SOFT
START

Přímočará pila určená k řezání
dřeva, železa, barevných kovů
a plastů za použití příslušného
pilového listu.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
sklon řezu
max. prořez dřevo
max. prořez ocel
stupně předkmitu
typy pilových plátků
hmotnost

230V/50Hz
570W
800-3000/min
0-45°
65mm
8mm
3
všechny
1,9kg

405123C

uhlíky k dokoupení
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Hoblíky

Přes svůj název se elektrické hoblíky svými vysokými otáčkami a způsobem úběru materiálu blíží frézám. Hoblovací hlava se dvěma noži je uvedena do otáček až 16 000/min převodem z vysoko
obrátkového motoru pomocí
řemenice, vybavené prokluzovou ochranou pro případ kontaktu s překážkou, jako např. hřebíkem. Konstrukce
hlavy všech typů hoblíků Extol umožňuje vytváření polodrážek, tzv. „falců“. Zářezy různých hloubek v základně
pak slouží ke srážení hran.
hoblík elektrický, 710W
8793403

2/4

3 090,bez DPH

2 553,72

extra dlouhý
přívodní kabel (3m)

odsávání
odletujících třísek
je možné připojit
z obou stran
Výkonný motor 710W s dokonalým vyvážením pro přesné a rychlé opracování povrchu. S plynulým nastavením hloubky úběru
až do 2,6mm pro opracování jemných až po hrubé povrchy.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
hoblovací šířka
nastavitelný úběr
hloubka polodrážky
hmotnost

230V/50Hz
710W
16000/min
82mm
0-2,6mm
0-10mm
3,1kg

8793403A
8793403B
8793403C

krycí plech nože, 2ks
náhradní nože, 2ks
uhlíky k dokoupení

hoblík elektrický, 1300W, 110mm
velké ostřitelné
HSS nože, 110mm

8893403

tři různě hluboké
drážky pro srážení
hran

2/4

2 790,bez DPH

2 305,79

sklopný ochranný trn
v hoblovací desce hoblíku,
chrání při přerušení práce,
nože a plochu pod hoblíkem
proti poškození

hoblovací šířka
110mm

hoblík je vybaven
integrovaným systémem
odsáváním pilin a třísek
do sběrného vaku, který je
možno připojit z obou stran

Velmi silný hoblík s hoblovací šířkou 110mm. Práci usnadní řada prvků, jako je nůž z kvalitní HSS ocele, tři různě hluboké
drážky pro srážení hran či možnost úpravy pro práci levou rukou.
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napětí/frekvence
příkon
otáčky
hoblovací šířka
nastavitelný úběr
hloubka polodrážky
extra
hmotnost

230V/50Hz
1300W
16000/min
110mm
0-3,5mm
0-14mm
nože z rychlořezné oceli HSS
5,0kg

8893403A
8893403C
8893403D

HSS hoblovací nože, 2ks
uhlíky k dokoupení
náhradní řemen

hoblíky
hoblík elektrický, 900W
8893401

3/5

2 490,bez DPH

hoblík je vybaven
integrovaným
systémem
odsáváním
pilin a třísek do
sběrného vaku,
který je možno
připojit z obou stran
Silný hoblík s falcováním do 15 mm. Práci usnadní řada prvků, jako je nůž z kvalitní HSS ocele, drážka pro srážení hran či
možnost úpravy pro práci levou rukou.

2 057,85

napětí/frekvence
příkon
otáčky
hoblovací šířka
nastavitelný úběr
hloubka polodrážky
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
900W
16000/min
82mm
0-3mm
0-15mm
nože z rychlořezné oceli HSS
ano
2,8kg

8893401C
8893401D
8893401E

uhlíky k dokoupení
náhradní řemen
HSS hoblovací nože 2ks

hoblík elektrický, 850W
tři různě hluboké
drážky v hoblovací
desce pro srážení
hran

8893402

1 590,bez DPH

sklopný ochranný
trn v hoblovací
desce hoblíku,
chrání při
přerušení práce,
nože a plochu pod
hoblíkem proti
poškození

napětí/frekvence
příkon
otáčky
hoblovací šířka
nastavitelný úběr
hloubka polodrážky
extra

hoblík je vybaven integrovaným
systémem odsáváním pilin a třísek
do sběrného vaku, který je možno
připojit z obou stran
Silný hoblík s falcováním do 9mm. Práci usnadní řada prvků, jako je nůž z kvalitní HSS ocele, tři různě hluboké drážky pro
srážení hran či možnost úpravy pro práci levou rukou.

3/5

1 314,05

hmotnost

230V/50Hz
850W
16500/min
82mm
0-3mm
0-9mm
nože z rychlořezné
oceli HSS,
sběrný vak
3,1kg

8893402A
8893402C
8893402D

HSS hoblovací nože, 2ks
uhlíky k dokoupení
náhradní řemen

hoblík elektrický, 750W
409113
odsávání
odletujících třísek
je možné připojit
z obou stran

Pro ubírání dřeva s možností falcování do hloubky 7mm. Ovládání usnadní možnost úpravy pro práci levou rukou.

3/6

1 350,bez DPH

1 115,70

napětí/frekvence
příkon
otáčky
hoblovací šířka
nastavitelný úběr
hloubka polodrážky
hmotnost

230V/50Hz
750W
16500/min
82mm
0-2mm
0-7mm
2,8kg

409113C
409113-32
8893401E

uhlíky k dokoupení
hoblovací nůž 1ks
HSS hoblovací nože 2ks
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Vibrační a pásové

brusky

2

E

xcentrické a vibrační brusky jsou určeny k broušení a leštění brousitelných materiálů, jako jsou dřevo, barevné a lakované nátěry, kov apod. Odbrušovaný materiál je odváděn do prachového zásobníku nebo
přídavného odsávacího zařízení. Jejich společná výhoda spočívá ve specifickém pohybu brusné plochy, který při použití správného postupu na materiálu nezanechává viditelné stopy po broušení. V případě excentrických brusek je tento pohyb dvojitý a tím je efekt broušení znásoben, aniž by to ovlivnilo kvalitu broušení.
Pásové brusky jsou přístroje, které mezi ručními bruskami dosahují nejrychlejšího odbrušování materiálu. Díky této
schopnosti se výborně hodí k broušení větších ploch. Při broušení je nutné používat předepsané typy a hrubosti brusných
pásů a dodržovat také posloupnost v hrubosti broušení, která zajistí dosažení žádaného vzhledu broušeného povrchu.

+

Všechny brusky Extol určené pro profesionální či poloprofesionální práci (a také některé modely hobby třídy)
jsou vybaveny plynulou elektronickou regulací otáček, která pomáhá dosáhnout optimální rychlosti broušení
pro daný materiál.
Brusky Extol jsou vybaveny kvalitními ložisky, spínači a převody se zvýšenou odolností proti prachu. Pouze
profesionální bruska Extol Industrial je však schopná odolávat i vysoce agresivnímu prachu, který vzniká při
broušení sádrokartonu.



bruska vibrační, 300W
extra dlouhý
přívodní kabel (3m)

8794008

2/4

2 690,bez DPH

2 223,14

bruska je vybavena
integrovaným systémem
odsávání pilin do sběrného vaku
vyměnitelné
papírové sáčky na
prach

Bruska s dokonale vyváženou vibrační deskou s malým rozkmitem, který zaručuje hladce vybroušenou plochu. Rychlá
a snadná výměna brusné desky.
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napětí/frekvence
příkon
otáčky
brusná plocha
brusný papír
hmotnost

230V/50Hz
300W
10000/min
230x115mm
280x115mm
3,0kg

8794008C
8794008-32
8794008-59

uhlíky k dokoupení
pěnová podložka základny
papír. prachový sáček, 10ks

Vibrační a pásové brusky
bruska vibrační, 280W
8894001
bruska je
vybavena
integrovaným
systémem
odsávání pilin do
sběrného vaku

Dvouruční bruska pro plošné a koutové broušení dřevěných materiálů, kovů, plastů, tmelů a laků. Není vhodná pro broušení
sádrokartonu.

3/5

1 450,bez DPH

1 198,35

2

napětí/frekvence
příkon
otáčky
brusná plocha
brusný papír
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
280W
6000-10000/min
230x115mm
280x115mm
ano
2,2kg

8894001C

uhlíky k dokoupení

bruska vibrační, 190W
407112

3/5

1 050,bez DPH

867,77

bruska je vybavena integrovaným
systémem odsávání pilin do
sběrného vaku

pevná hliníková
základna se suchým
zipsem

Dvouruční bruska pro plošné a koutové broušení dřevěných materiálů, kovů, plastů, tmelů a laků. Není vhodná pro broušení
sádrokartonu.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
brusná plocha
brusný papír
extra
hmotnost

230V/50Hz
190W
10000/min
187x90mm
230x93mm
hliníková základna, suchý zip
1,6kg

407112C

uhlíky k dokoupení

bruska vibrační, 150W
407113

3/5

790,ergonomická
protiskluzová
rukojeť s gumovým
povrchem pro
pohodlnější
a bezpečnější práci

bez DPH

652,89

systém odsávání
odbroušeného
materiálu otvory
v brusné desce
a sběrný vak udržují
váš pracovní
prostor v čistotě

snadné upínání
brusných papírů
o rozměrech
230×93mm
Dvouruční bruska pro plošné a koutové broušení dřevěných materiálů, kovů, plastů, tmelů a laků. Není vhodná pro broušení
sádrokartonu.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
brusná plocha
brusný papír
hmotnost

230V/50Hz
150W
10000/min
187x90mm
230x93mm
1,3kg

407113C

uhlíky k dokoupení
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excentrické brusky
bruska excentrická, 450W
8894202
silná bruska
s regulací otáček
podle hrubosti
brusného papíru
a broušeného
materiálu

5

3/5

1 850,-

mm

bez DPH

1 528,93

výrobek je vybaven
systémem automatické
regulace otáček
v závislosti na přítlaku,
který zamezuje vzniku
nežádoucích hlubokých rýh
v broušeném materiálu

2

možnost sklopení
bočního madla
umožňuje broušení
i v zúžených
prostorech

součástí dodávky
jsou dva nosné
kotouče brusných
papírů o průměrech
125 a 150mm

Excentrická vibrační bruska Extol Premium slouží pro práci především se dřevem, ale i kovem a plastem. Systém
automatické kontroly otáček (Power Control System) brání poškození broušeného povrchu. Bruska není určena pro práci se
sádrokartonem.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotouče
excentricita
hmotnost

230V/50Hz
450W
4000-13000/min
125 a 150mm
5mm
2,6kg

8894202M
8894202V

brusná základna ∅ 125mm
brusná základna ∅ 150mm

bruska excentrická, 430W
407202

5
mm

3/5

1 150,bez DPH

950,41

zabudované
odsávání prachu
a sběrný box na
prach odstraňují
prašnost při práci

orbitální
(excentrické)
pohyby kotouče
zvyšují efektivitu
broušení
Excentrická bruska je vhodná k suchému broušení dřeva (např. obložení, nábytku, dveří, oken), kovu, umělé hmoty, tmelu,
dále k obrušování nátěrů, koroze atd.. a k leštění zasucha. Použití suchého zipsu urychluje výměnu brusných papírů.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotouče
excentricita
extra
hmotnost

230V/50Hz
430W
5000-13000/min
125mm
5mm
suchý zip
1,9kg

407202A
407202C

brusná základna ∅ 125mm
uhlíky k dokoupení

bruska na sádrokartón, 600W
snadná a rychlá
výměna brusného
papíru díky uchycení
na suchý zip
regulace otáček
za provozu pro
optimalizaci brusného
výkonu vzhledem
k použité hrubosti
papíru a obrušovaného
materiálu

speciální stojánek
na konci brusky,
který zabraňuje
poškození hadice,
dovoluje brusku
jednoduše opřít
o zeď při přerušení
práce

pro přepravu můžete
brusku jednoduše složit
na polovinu a uložit do
kufru, který ji ochrání před
poškozením při dopravě

SOFT
START

pohyblivé spojení
rukojeti s motorem
umožňuje pohodlně
brousit strop i zdi
ergonomický tvar,
nízká hmotnost
a prodlužovací
teleskopická
trubice (rukojeť) pro
snadnou práci ve
výškách i ze žebříku
či lešení

možnost manuální
regulace intenzity
odsávání prachu
na koncovce hadice
pro šetrné broušení
křehkých či měkkých
povrchů, aby
nedošlo k odlupování
povrchové úpravy
intenzivním
odsáváním

Bruska na sádrokarton je určena k broušení povrchu zdí a stropů
uvnitř i vně suchých staveb za účelem např. zabroušení zatmelených
sádrokartonových desek, zahlazení míst s oloupaným nátěrem,
odstranění zbytků tapet a lepidla na zdech atd. Bruska je vybavena
systémem pro připojení vysavače technického prachu.
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napětí/frekvence
příkon
otáčky
průměr kotouče
průměr brus. papíru
délka
příslušenství

8894210

2/3

5 990,bez DPH

4 950,41

ka
novin

hmotnost

230V/50Hz
600W
600-1500/min
215mm
225mm
1,10/1,65m
brusný papír, 2x adaptér pro
hadici, hadice 4m
3,5kg

8894210A
8894210B
8894210C
8894210E
8894210F

nosič brusných výseků 215mm
kartáč ochranný
uhlíky k dokoupení
trubka prodlužovací
hadice se třemi adaptéry

Vibrační a pásové brusky
bruska pásová,900W
8894305

2/4

2 590,bez DPH

2 140,50

díky svému
podlouhlému tvaru
a malým rozměrům
se z bruskou
snadno manipuluje

bruska je vybavena
integrovaným
systémem odsávání
pilin do sběrného
vaku

rychloupínací
systém pro snadnou
výměnu pásu

8894305C

Pásová bruska je ideální pro rychlé a účinné broušení nejrůznějších povrchů, jako je dřevo, plast nebo kov.

2

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
900W
regulace rychlosti pásu ano
rychlost pásu naprázdno 150-360 m/min
brusný pás
533x75mm
brusná plocha
160x75mm
hmotnost
3,6kg
uhlíky k dokoupení

bruska pásová, 1010W
8894300

3/6

2 190,bez DPH

1 809,92

připojením
sběrného vaku nebo
vysavače udržíte
pracovní místo
čistější

silný výkon
motoru 810W,
možnost nastavení
rychlosti brusného
pásu a možnost
připevnění
k pracovnímu
stolu umožňuje
univerzální použití
stroje

nízký profil
a zasouvací kryt
přední části pásu
dovoluje broušení
ve stísněných
prostorech
díky praktickým svorkám v dodávce můžete
brusku připevnit na pracovní desku pásem vzhůru

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
1010W
regulace rychlosti pásu ano
rychlost pásu naprázdno 120-360 m/min
brusný pás
533x75mm
brusná plocha
170x75mm
extra
sklápěcí přední kryt,
2x svorka
hmotnost
3,5kg

Pásová bruska je ideální pro rychlé a velmi účinné broušení nejrůznějších povrchů, jako je dřevo, plast nebo kov.

8894300C

plátno brusné nekonečný pás, bal. 3ks

papír brusný výsek, suchý zip, bal. 10ks

papír brusný ERSTA, 8 otvorů

8 otvorů, pro 407202, 8894202

typ Black&Decker
obj. č.

239040
239060
239080
239100
239120
obj. č.

8803504
8803506
8803508
8803510
8803512
obj. č.

8803524
8803526
8803528
8803530
8803532

popis

P40, 75x457mm
P60, 75x457mm
P80, 75x457mm
P100, 75x457mm
P120, 75x457mm

bez DPH

5/20

164,46

5/20

157,02

5/20

152,89

5/20

152,89

5/20

152,89

popis

P40, 75x533mm
P60, 75x533mm
P80, 75x533mm
P100, 75x533mm
P120, 75x533mm

bez DPH

5/20

177,69

5/20

169,42

5/20

164,46

5/20

164,46

5/20

164,46

s DPH

popis

93x230mm, P40
93x230mm, P60
93x230mm, P80
93x230mm, P100
93x230mm, P120

bez DPH

10/50

11,57

10/50

10,74

10/50

9,92

10/50

9,09

10/50

9,09

s DPH

14,13,12,11,11,-

papír brusný ERSTA, 10 otvorů

215,205,199,199,199,-

obj. č.

8803561
8803562
8803563
8803564
8803565
8803566
8803567

popis

125mm, P40
125mm, P60
125mm, P80
125mm, P100
125mm, P120
125mm, P150
125mm, P180

bez DPH

10/30

48,76

10/30

44,63

10/30

40,50

10/30

40,50

10/30

40,50

10/30

40,50

10/30

40,50

s DPH

59,54,49,49,49,49,49,-

8 otvorů v kružnici 65mm, pro 8894202

199,190,185,185,185,s DPH

uhlíky k dokoupení

obj. č.

obj. č.

240040
240060
240080
240100
240120

popis

115x280mm, P40 10/50
115x280mm, P60 10/50
115x280mm, P80 10/50
115x280mm, P100 10/50
115x280mm, P120 10/50

bez DPH

14,88
14,05
13,22
12,40
12,40

s DPH

18,17,16,15,15,-

8803581
8803582
8803583
8803584
8803585

popis

150mm, P40
150mm, P60
150mm, P80
150mm, P100
150mm, P120

bez DPH

10/30

76,86

10/30

71,90

10/30

67,77

10/30

67,77

10/30

67,77

s DPH

93,87,82,82,82,-

pro 8894210
obj. č.

popis

8803592 225mm, P60
8803593 225mm, P80
8803594 225mm, P100

bez DPH

--/--

243,80

--/--

243,80

--/--

243,80

s DPH

295,295,295,-
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2

Horní

frézky
Frézky jsou určeny k vytváření drážek, úkosů, ozdobných profilů a přesných spojů ve dřevě a plastech.
Řada Extol Premium, která je určená pro častější dílenské používání i řada Extol Craft využívaná k domácí hobby
práci kutilů nabízí horní frézky se silným motorem a kvalitními ložisky třídy E.
Jako samozřejmý standard jsou stroje vybaveny elektronickou regulací otáček, odvodem pilin ze základní desky
odsávací trubicí a dalšími prvky pro pohodlnější zacházení.
frézka ohraňovací, 500W
8893310

3/6

1 590,bez DPH

1 314,05

vysoké otáčky
zajistí dokonale
hladký opracovaný
povrch

válečkové
vodítko pro
frézování
oblých hran
kopírovací
vložka pro
frézování
dle
přiloženého
vzoru
Ohraňovací frézka z řady Extol Premium se
vyznačuje jednoduchostí a spolehlivostí. Tato
jednoruční minifrézka je určena k frézování
otvorů, hran a profilů do dřeva s různými tvary v závislosti na tvaru použité
tvarové frézy. Malé rozměry a nízká hmotnost umožňují vedení frézky jednou
rukou a snadnou manipulaci při práci.
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nastavitelná
hloubka frézování

ka
n
i
v
o
n
podélné vodítko
pro frézování
podél rovných hran
a kružnic

napětí/frekvence
příkon
otáčky
úchyt
extra

hmotnost

230V/50Hz
500W
33500/min
6mm
3ks vodítek - pro ohraňování,
pro podélné a kruhové
frézování, kopírovací vložka
1,3kg

8893310A
8893310B
8893310C

stojan plastový
vedení válečkové
uhlíky k dokoupení

horní frézky
frézka horní, 1200W
8893302
regulátor
otáček přímo
v ergonomické
rukojeti

3/5

2 450,-

nastavitelná
hloubka
frézování

bez DPH

2 024,79

možnost připojení odsávacího
zařízení snižuje prašnost při
práci

napětí/frekvence
příkon
otáčky
úchyt
extra

Slouží pro vytváření drážek,
úkosů, ozdobných profilů
a přesných spojů ve dřevě
a plastech. Vybavena řadou
prvků pro snadnou, přesnou
a bezpečnou práci.

stabilní hliníková
základna

hmotnost
příslušenství
8893302C

2

230V/50Hz
1200W
10000-28000/min
6, 8mm
elektronická regulace
otáček, ergonomická
rukojeť s variátorem
3,5kg
podélné vodítko,
kopírovací vložka
uhlíky k dokoupení

frézka horní, 1250W
regulace otáček umožňuje
přizpůsobit otáčky vzhledem
k povaze obráběného
materiálu, což vede k lepšímu
vzhledu a opracování materiálu

bočním vodítkem
s vodícím kolečkem
lze frézovat
souběžné oblé
profily a díky hrotu
lze vytvářet kruhové
profily uvnitř plochy
materiálu otáčením
horní frézky kolem
tohoto zabodnutého
hrotu

snadná výměna
upínacích kleštin
umožňuje použít
frézy s průměrem
stopky 6 nebo 8mm
možnost připojení
odsávacího zařízení
snižuje prašnost
při práci

408000

3/5

1 750,bez DPH

1 446,28

ka
novin
napětí/frekvence
příkon
otáčky
úchyt
hmotnost

230V/50Hz
1250W
12000-30000/min
6 a 8mm
3kg

408000C

uhlíky k dokoupení

Strana 75

akumulátorové nářadí

Multifunkční

brusky
2

Multifunkční brusky v dnešní době zdomácněly nejen v dílnách kutilů a domácnostech, ale i u stavebních firem a ve
výrobních provozech. Tento pracovní nástroj svojí univerzálností, rychlostí, jednoduchou obsluhou i fortelně vykonanou
prací, získaly širokou oblibu v hobby i profesionální sféře.

+

Multifunkční nástroje Extol mají regulaci otáček,
funkci pomalého rozběhu (soft start) i systém
regulace otáček, který zajišťuje stejné otáčky při vyšším
zatížení (constant power).

+

Možnost dokoupení mnoha typů příslušenství
umožňuje bezvadně zvládnout mnoho různých
činností, které byly dříve častou doménou profesionálních
dělníků nebo odborníků s mnohaletou praxí.

Škrabka, zanořovací list nebo delta držák na brusný
papír zvládnou odvést snadný a precizní výkon, který jiný
druh nářadí tak pohodlně dokáže:



Škrabka je určena např. pro odstraňování měkkého
tmelu mezi obklady, seškrabávání tmelu nebo barvy.

Zanořovací list se používá k provádění výřezů do
dřeva a měkčích materiálů ve špatně přístupných
místech, v rozích ap.



Delta brusná deska pro uchycení brusných listů
dovoluje provádět přesné brusné práce na špatně
přístupných místech např. broušení v rozích oken, oblých
povrchů aj.



bruska multifunkční, rychloupínací, 400W
8894100

nástavec pro
připojení odsávání
regulátor otáček
umožňuje nastavení
otáček podle druhu
řezaného materiálu

velmi silný 400W
motor

2 350,součástí dodávky
je praktický kufr,
který usnadní
transport a ochrání
přístroj

škrabka je určena např.
pro odstraňování měkkého
tmelu mezi obklady,
seškrabování tmelu nebo
barvy...

UNIVERSAL
SYSTEM

zanořovací list je určen
pro provádění výřezů
do dřeva a měkčích
materiálů ve špatně
přístupných místech
jako např. v rozích,
v instalovaných
kobercových lištách, do
velkých ploch...

Quick
Install

Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu
a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení
a seškrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např.
provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod.
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bez DPH

1 942,15

elektronický systém
udržování stálého výkonu
zajišťuje stejný výkon
leštičky i při nízkých
otáčkách a dovolí Vám
pracovat stejně efektivně
jako při vysokých otáčkách

ka
novin

možno použít jen
s příslušenstvím vybaveným
univerzálním upínacím
systémem „Quick install“
rychloupínací čelist
zajišťuje snadnou
beznástrojovou
výměnu břitů

3/5

constant

power

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
400W
počet kmitů
15000-22000/min
úhel oscilace (oboustranný) 3°
8894100C
8894100A

uhlíky k dokoupení
nástavec na vysavač

Multifunkční brusky
bruska multifunkční, rychloupínací, 300W
silný 300W motor

417225

1 890,bez DPH

regulátor
otáček
umožňuje
nastavení
otáček
podle
druhu
řezaného
materiálu

Quick
Install

1 561,98

ka
novin
rychloupínací čelist zajišťuje
snadnou beznástrojovou
výměnu břitů
škrabka je určena např.
pro odstraňování měkkého
tmelu mezi obklady,
seškrabování tmelu nebo
barvy...

UNIVERSAL
SYSTEM

3/5

zanořovací list je určen
pro provádění výřezů
do dřeva a měkčích
materiálů ve špatně
přístupných místech
jako např. v rozích,
v instalovaných
kobercových lištách, do
velkých ploch...

možno použít jen
s příslušenstvím
vybaveným univerzálním
upínacím systémem
„Quick install“

Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu
a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení
a seškrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např.
provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod.

2
napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
300W
počet kmitů
15000-22000/min
úhel oscilace (oboustranný) 3°
417225C

uhlíky k dokoupení

bruska multifunkční, 300W
vybaveno systémem regulace
otáček, který zajišťuje stejné
otáčky i během většího zatížení

417220

silný motor 300W

3/5

1 590,bez DPH

1 314,05

zanořovací list je určen pro provádění
výřezů do dřeva a měkčích materiálů ve
špatně přístupných místech jako např.
v rozích, v instalovaných kobercových
lištách, do velkých ploch...

UNIVERSAL
SYSTEM

UNIVERSAL
SYSTEM

škrabka je určena např.
pro odstraňování měkkého
tmelu mezi obklady,
seškrabování tmelu nebo
barvy...

napětí/frekvence
příkon
počet kmitů
hmotnost

Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů
(např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení a seškrabávání menších ploch. Nářadí
417220C
umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod.

230V/50Hz
300W
15000-21000/min
1,1kg
uhlíky k dokoupení

bruska multifunkční, 180W
417221

3/5

990,bez DPH

818,18

ka
novin

zanořovací list je určen pro provádění
výřezů do dřeva a měkčích materiálů ve
špatně přístupných místech jako např.
v rozích, v instalovaných kobercových
lištách, do velkých ploch...
škrabka je určena např.
pro odstraňování měkkého
tmelu mezi obklady,
seškrabování tmelu nebo
barvy...

UNIVERSAL
SYSTEM

UNIVERSAL
SYSTEM

Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu
a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rašplování, broušení
a seškrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např.
provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod.

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
180W
počet kmitů
21000/min
úhel oscilace (oboustranný) 3°
417221C

uhlíky k dokoupení
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2
Přímé

brusky
Specifickým typem brusek jsou pak brusky přímé, určené pro jemné broušení, řezání a gravírování s nároky na
detailní práci. Velkou variabilitu užití dává těmto bruskám široká škála výměnných rotačních nástrojů, mezi něž patří
i ohebný nástavec, dovolující pohodlnou práci ve stísněných prostorech.

+

Všechny brusky Extol určené pro profesionální či poloprofesionální práci (a také některé modely hobby třídy)
jsou vybaveny plynulou elektronickou regulací otáček, která pomáhá dosáhnout optimální rychlosti broušení
pro daný materiál.
Brusky Extol jsou vybaveny kvalitními ložisky, spínači a převody se zvýšenou odolností proti prachu. Pouze
profesionální bruska Extol Industrial je však schopná odolávat i vysoce agresivnímu prachu, který vzniká při
broušení sádrokartonu.



bruska přímá, 500W

antivibrační
gumový úchop
snižuje množství
vibrací

větrací otvory
odvádějí vzduch
směrem od
uživatele

silný 500W motor

Přímá bruska je určena k opracovávání větších částí kovu korundovými brusnými nástroji nebo kovovými frézkami se
stopkou o průměru 6mm. Jedná se např. o obrušování, vybrušování, odhrotování a frézování kovu. Brusku lze použít např.
k zabrušování/frézování svárů, k zabrušování ostrých hran, vybrušování prorezlých nebo poškozených částí kovu, k broušení
na špatně přístupných místech, kde není možný přístup s úhlovou bruskou apod.
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8792210

2/4

2 250,bez DPH

1 859,50

napětí/frekvence
příkon
otáčky
úchyt
hmotnost

230V/50Hz
500W
28000/min
6mm
1,7kg

8792210C

uhlíky k dokoupení

přímé brusky
bruska přímá s ohebným nástavcem, 130W
ohebný nástavec, dělá z této brusky
precizní nástroj pro jemnou práci při
maximálním pohodl

8892201

1 290,bez DPH

díky
ergonomickému
tvaru
a povrchovému
zpracování
se Vám bude
bruska příjemně
a pohodlně držet
v ruce

Malá bruska určena k jemným gravírovacím pracím, preciznímu opracování dřeva, kovu či plastů a práci ve stísněných
prostorech. Bohatá a kompletní sada příslušenství Vám umožní provádět jakoukoliv práci.

3/6

1 066,12

napětí/frekvence
příkon
otáčky
extra
úchyt
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
130W
10000-30000/min
sada 210ks, ohebný nadstavec
1,6-2,3-3,2mm
ano
0,67kg

8892201C

uhlíky k dokoupení

bruska přímá, 130W
ohebný nástavec a stojánek, které jsou součástí modelu
404116, dělá z této brusky precizní nástroj pro jemnou práci
při maximálním pohodlí

404111

3/5

630,bez DPH

520,66

napětí/frekvence
příkon
otáčky
extra
ergonomický
tvar pro broušení
s malou námahou
Malá bruska s řadou nástavců, určená k jemným gravírovacím pracím, preciznímu opracování dřeva,
kovu či plastů a práci ve stísněných prostorech.

404116

3/5

890,bez DPH

735,54

úchyt
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
130W
8000-30000/min
sada 40ks
ohebný nástavec u 404116
1,6-2,3-3,2mm
ano
0,7kg

404111C

uhlíky k dokoupení

mini vrtačka/bruska s transformátorem, 12W
404120

3/5

430,bez DPH

Minibruska je určena k jemnému broušení, odhrotování, frézování, jemnému vrtání a gravírování. Nářadí umožňuje výměnu
a montáž upínacích kleštin pro uchycení nástrojů s průměrem stopky 2,3 nebo 3,2mm. Součástí balení je sada 10kusů
brusných a řezacích nástrojů a nástavců.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
úchyt
extra
hmotnost (bez kabelu)

355,37

230V/50Hz/12V
12W
12000/min
2,3-3,2mm
příslušenství 10ks
0,1kg
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přímé brusky
bruska přímá s transformátorem, 7W
404121

3/5

490,-

pěkný
plastový
kufřík

bez DPH

404,96

malá hmotnost, velikost a anatomicky
tvarované tělo umožňuje příjemné
držení a snadnou manipulaci při práci

gumové plošky na stranách
brusky tlumí vibrace a chrání před
vysmeknutím brusky z ruky

2
ka
n
i
v
o
n

LED dioda
osvětluje
pracovní
místo

napětí/frekvence
otáčky
příkon
extra
úchyt
v kufru
hmotnost

230V/50Hz/18V
15000/min
7W
příslušenství 22ks
3,2mm
ano
0,12kg

404121A

transformátor

bruska přímá s transformátorem, 14,4W
404122

3/5

950,bez DPH

Malá bruska s řadou nástavců, určená k jemným gravírovacím pracím, preciznímu opracování dřeva, kovů či plastů a práci ve
stísněných prostorech.

napětí/frekvence
otáčky
příkon
extra
úchyt
v kufru
hmotnost

785,12

230V/50Hz/18V
0-22000/min
14,4W
sada 41ks,
2,3-3,2mm
ano
0,23kg

gravírka, 13W
404130

3/5

460,-

součástí
dodávky je
šablona pro
gravírování
písmen
a číslic

bez DPH

380,17

elektronická regulace hloubky
gravírování

ka
novin
design pera, tenká úchopová část
a vyváženost umožňuje přirozené
a příjemné uchopení pro snadnou,
rychlou, neúnavnou a přesnou práci
pogumovaná úchopová část
tlumí vibrace při držení a brání
sklouzávání prstů
karbidový hrot lze snadno
vyjmout a případně
nabrousit
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napětí/frekvence
příkon
kadence úderů
gravírovací hrot
pro materiály            	

240V/50Hz
13W
6000/min
karbid wolframu
do tvrdosti 58 HRC (dřevo, sklo,
plast, měkké kovy, ocel atd.)
el. regulace hloubky      ano
hmotnost  	
0,24kg
404130A

hrot - karbid wolframu 2ks

pistole
sponkovačka/hřebíkovačka, 45W
420101

3/5

730,bez DPH

603,31

bezpečnostní
pojistka proti
náhodnému stisku

nízká hmotnost,
malé rozměry
a příjemné držení
sponkovačky
zajišťují pohodlnou
práci

ka
n
i
v
o
n
napětí/frekvence
příkon
počet úderů
max. obsah zásobníku
šířka x výška spon
výška hřebíku
hmotnost

230V/50Hz
45W
60/min
110ks
11,3 x 8-16mm
6-14mm
0,5kg

pistole stříkací na barvu, 80W
412111

3/5

760,bez DPH

Lehká pistole ideální pro
nenáročné stříkání barvy
doma, na chalupě či v zahradě.
Lze použít pro všechny typy
barev i laků, které jsou určené
pro nástřik.

napětí/frekvence
příkon
max. průtok            
objem
průměr trysky
hmotnost

230V/50Hz
80W
260ml/min
1000ml
0,6mm a 0,8mm
1,6kg

412111A

tryska náhradní

628,10

pistole stříkací na barvu, 110W
412112

3/5

880,-

díky vylepšené
atomizaci barvy
se zlepšila
výsledná
kvalita nástřiku

bez DPH

727,27

ergonomická
rukojeť pro
pohodlné držení

Je určena k nanášení
barev a laků s obsahem
rozpouštědel, vodou
ředitelných barev,
olejových barev, lazur,
akrylových pigmentových
laků, mořidel, prostředků
na ochranu dřeva,
rostlin a desinfekčních
prostředků.

napětí/frekvence
příkon
max. průtok            
objem
průměr trysky
hmotnost

230V/50Hz
110W
300ml/min
800ml
0,8mm
1,4kg

412112A

tryska náhradní
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tavné pistole
pistole tavná lepící, 100W

pistole tavná lepící, 180W

8899004

690,bez DPH

pistole tavná lepící, květinová, 40W

8899002

2/4

422100

3/6

430,-

570,25

bez DPH

6/24

215,-

355,37

bez DPH

177,69

pogumovanou
rukojeť (soft
grip) pro
příjemnější
a bezpečnější
práci

2

páčka mechanického posuvu
umožňuje citlivé, plynulé a přesné
dávkování roztaveného lepidla na
požadované místo
Lepící tavná pistole Extol Premium je určena k roztavení
a nanášení tavného lepidla za účelem rychlého slepení
papíru, korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky
atd. Pistole je vyhřívaná systémem keramických ohřívačů
s vlastním elektronickým řízením teploty, tzv. PTC systém.
Tento způsob zajišťuje vysoký topný výkon pistole při nízké
spotřebě energie a dlouhou životnost z důvodu chemické
a fyzikální odolnosti keramiky. Pistole má pogumovanou
rukojeť (soft grip) pro příjemnější a bezpečnější práci. Páčka
mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné
dávkování roztaveného lepidla na požadované místo.

napětí/frekvence
příkon
průměr tavné tyčinky
lepící kapacita
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály

hmotnost

230V/50Hz
100W
11mm až 11,5 mm
27g/min
5-7min
193°C
plasty, keramika, kůže,
karton, dřevo,
některé druhy kovů
380g

ka
novin
Pro všestranné použití, například při montáži, k opravám,
spojování, vyspárování a utěsňování.

napětí/frekvence
příkon
průměr tavné tyčinky
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály

hmotnost

pistole tavná lepící, 65W

230V/50Hz
180W
11mm
3-5min
220°C
plasty, keramika, kůže,
karton, dřevo,
některé druhy kovů
410g

230V/50Hz
40W
11mm
10g/min
3-5min
200°C
papír, korek, dřevo, kůže,
textil, umělá hmota,
karamika apod.

pistole tavná lepící, 10W

422001

5/10

255,bez DPH

napětí/frekvence
příkon
průměr tavné tyčinky
lepící kapacita
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály

pistole tavná lepící, 40W

422002

Lepící tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru,
korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd.
Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé
a přesné dávkování roztaveného lepidla na požadované místo.

422000

5/10

195,-

210,74

bez DPH

5/10

125,-

161,16

bez DPH

103,31

určeno pro jemné
a detailní práce, kdy
je nutné používat
menší množství
lepidla

tento model je
vybaven masívní
páčkou posuvu
tyčinky pro stisk
všemi čtyřmi prsty
Určená k lepení dřeva,
plastů, kartonu, keramiky,
kovů, kamene, korku, kůže
a tkanin.

napětí/frekvence
příkon
max. příkon
průměr tavné tyčinky
lepící kapacita
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály
hmotnost

Strana 82

ka
novin

230V/50Hz
65W
200W
11mm
15g/min
5-7min
200°C
plasty, keramika, kůže, karton,
dřevo, některé druhy kovů
224g

Určená k lepení dřeva,
plastů, kartonu, keramiky,
kovů, kamene, korku, kůže
a tkanin.

napětí/frekvence
příkon
max. příkon
průměr tavné tyčinky
lepící kapacita
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály
hmotnost

ka
novin

230V/50Hz
40W
100W
11mm
10g/min
5-7min
200°C
plasty, keramika, kůže, karton,
dřevo, některé druhy kovů
160g

Určená k lepení dřeva,
plastů, kartonu, keramiky,
kovů, kamene, korku, kůže
a tkanin.

napětí/frekvence
příkon
max. příkon
průměr tavné tyčinky
lepící kapacita
doba aktivace
teplota lepeni
lepené materiály
hmotnost

ka
novin

230V/50Hz
25W
70W
7,2mm
4,5g/min
3-5min
200°C
plasty, keramika, kůže, karton,
dřevo, některé druhy kovů
78g

pájky
stanice pájecí s plynulou
regulací teploty, 40W

pájka hrotová, 60W

8894520

417201

3/5

530,bez DPH

pistole pájecí s regulací teploty,
transformátorová, 200W
8894510

5/20

190,-

438,02

bez DPH

pogumovaná rukojeť
zajišťuje příjemné držení při
práci a zamezuje sklouzávání
prstů při držení

830,-

157,02

páječka umožňuje provádět drobné
přesné pájecí práce díky tenkému
hrotu a způsobu držení jako tužka

nízká hmotnost
a držení rukojeti
pájky mezi prsty
zvyšuje komfort při
práci

3/5

bez DPH

685,95

pájecí pistole umožňuje
nastavení tří teplotních
rozsahů podle druhu
prováděné činnosti:
- 70-200°C - řezání plastů
- 200-350°C - pájení
- 350-500°C - vypalování
symbolů do dřeva

2

zabudovaná
LED dioda
osvětluje
pracovní
místo

pájecí stanice
ka
umožňuje jemnou
novin
regulaci teploty podle
díky dlouhému
citlivosti pájeného
napájecímu kabelu
materiálu na teplotu,
a odnímatelnému
přičemž na jeden
stojánku, není nutné
milimetr obvodu
být velmi blízko zdroji
stupnice připadá
el. proudu
změna teploty o ~ 6°C
Analogová pájecí stanice je určena především k měkkému
pájení vyžadujícímu přesnost a kontrolu teploty hrotu
– zejména v elektronice a bižuterii. Dále je možné ji použít
k drobnému řezání či spojování plastů a také k vypalování
symbolů do dřeva.

napětí/frekvence
příkon

230V/50Hz
40W

8894520A

hroty pájecí 2ks

pistole pájecí transformátorová,
100W
9920

ka
novin
Jednoduchá pájka určena především k měkkému pájení
vyžadující přesnost – zejména v elektronice a bižuterii...
Dále je možné ji použít k drobnému řezání či spojování
plastů a také k vypalování symbolů do dřeva.

napětí/frekvence
příkon
extra
v kufru
hmotnost

9922

4/10

bez DPH

Transformátorová pájecí pistole je určena především
k měkkému pájení, dále k řezání či spojování plastů a také
k vypalování symbolů do dřeva.

napětí/frekvence
příkon
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
max. 200W
sada 5ks
ano
0,8kg

8894510A

hroty pájecí 3ks

hroty do pájky, 2ks

5/20

297,52

9923

4/10

460,bez DPH

dobrým vyvážením
a pogumovanou
rukojetí je
zajištěno pohodlné
a nenamáhavé držení
pájecí pistole při práci

360,-

272,73

9921

230V/50Hz
60W
kovový stojánek
ne
90g

pistole pájecí transformátorová,
175W

330,bez DPH

velice rychlé vyhřátí
pájecího nástavce ji
umožňuje používat
za velmi krátký
čas po stisknutí
provozního spínače

tenký hrot
umožňuje provádět
přesné práce

4/10

490,-

380,17

bez DPH

404,96

obj. č.

417210

popis

pro 417201
∅ 5,8 x 80mm

bez DPH

--/--

73,55

s DPH

89,-

pájecí špičky pro 9920, 9921, 9922 a 9923

obj. č.

9919

popis

3ks

bez DPH

8/16

26,45

s DPH

32,-

cín pájecí

obj. č.

9945
9947
Snadná obsluha, model 9921 v kufříku s příslušenstvím.

napětí/frekvence
příkon
nepřerušovaný provoz
přerušovaný provoz
extra
v kufru
hmotnost

230V/50Hz
100W
max. 12sec
max. 48sec (přestávka 30sec)
příslušenství 5 ks (9921)
ano (9921)
0,6kg

popis

∅ 1mm, 100g
∅ 1mm, 250g

bez DPH

12/48

98,35

6/24

214,88

Velký výkon a tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci.
Model 9923 v kufříku s příslušenstvím.

tyčinky tavné, transparentní

napětí/frekvence
příkon
nepřerušovaný provoz
přerušovaný provoz
extra
v kufru
hmotnost

9901
9901A
9903
9903A

230V/50Hz
175W
max. 12sec
max. 48sec (přestávka 30sec)
příslušenství 5ks (9923)
ano (9923)
0,6kg

obj. č.

popis

bez DPH

∅ 11x100mm, 6ks30/120
∅ 11x200mm, 1kg 5/20
∅ 7,2x100mm, 12ks24/120
∅ 7,2x100mm, 0,5kg 5/20

24,79
272,73
19,83
157,02

s DPH

119,260,-

s DPH

30,330,24,190,-
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akumulátorové nářadí

S

ortiment kompresorů
Extol Craft pokrývá oba
základní konstrukční typy
– menší a lehčí bezolejové,
vhodné pro kratší zatížení
při vysokém výkonu, a robustnější olejové, které
umožňují větší objemový
výkon a delší provoz.

2

Tyto olejové modely najdete v jedno- a dvoupístovém
provedení, doplněném 50 l
tlakovou nádobou, která
dovolí velký odběr stlačeného
vzduchu při stabilním tlaku.

Kompresory

+

Všechny modely
kompresorů Extol se
mohou pochlubit stabilním
vysokým tlakem na výstupu
a velkým výtlačným výkonem.

kompresor, 150W
8895300

součástí balení
je redukce
výstupu
vzduchu z 1/4“
na 1/8“

2/3

4 590,bez DPH

Tichý pístový kompresor
je určen především pro
stříkací pistole (airbrush)
a další vzduchové nářadí
jako například sponkovačky,
ofukovací pistole, atd.
Je vhodný i pro huštění
pneumatik bicyklů
i automobilů. Je vybaven
odlučovačem kondenzátu
a nečistot ze vzduchu.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
tlak
objem nádrže
průtok
hmotnost

3 793,39

230V/50Hz
150W
2850/min
6bar (0,6MPa)
3l
23l/min
5,4kg

kompresor bezolejový, 1100W
418100

snadno přenosný
silný bezúdržbový
indukční 1100W
motor

2 950,bez DPH

malý a skladný
kompresor
s univerzálním
použitím, který
svými parametry
nahradí podstatně
větší stroje

Bezolejový kompresor
slouží pro připojení
pneumatického nářadí
a dalších nástrojů.
Dále je určen pro
použití v domácnosti
na nafukování míčů,
matrací, jízdních kol,
gumových hraček,
pneumatik apod.
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napětí/frekvence
příkon
otáčky
tlak
průtok
hmotnost

2/4

230V/50Hz
1100W
2850/min
8bar (0,8MPa)
161l/min
11kg

2 438,02

kompresory
kompresor olejový, 1500W
418200
na přehledném
manometru
nastavíme hodnotu
potřebného
výstupního tlaku

2/3

4 690,bez DPH

3 876,03

druhý manometr
ukazuje hodnotu
tlaku v tlakové
nádrži

optický ukazatel
stavu oleje

vyrovnaný vysoký
výstupní tlak 8bar
a průtok 208l/min
umožňuje pohánět
širokou škálu
pneumatického
nářadí
Elektrický vzduchový pístový
kompresor je určen pro použití
všude tam, kde je zapotřebí
stlačeného vzduchu jako
pohonu pneumatického nářadí,
k nanášení barev, čištění
vzduchem, k huštění pneumatik
aj. Konstrukční řešení
umožňující mazání olejem
zaručuje vyšší výkonnost a delší
životnost stroje.

podvozková kolečka
usnadní transport
kompresoru

napětí/frekvence
příkon
otáčky
tlak
objem nádrže
průtok
hmotnost

230V/50Hz
1500W
2850/min
8bar (0,8MPa)
24l
208l/min
25kg

418200F

filtr

2

kompresor olejový, 1500W
418210

na přehledném
manometru
nastavíme hodnotu
potřebného
výstupního tlaku

2/3

6 490,bez DPH

5 363,64

druhý manometr
ukazuje hodnotu
tlaku v tlakové
nádrži

optický ukazatel
stavu oleje

vyrovnaný vysoký
výstupní tlak 8 bar
a průtok 208 l/min
umožňuje pohánět
širokou škálu
pneumatického
nářadí

Elektrický vzduchový pístový
kompresor je určen pro
použití všude tam, kde je
zapotřebí stlačeného vzduchu
jako pohonu pneumatického
nářadí, k nanášení barev,
čištění vzduchem, k huštění
pneumatik aj. Konstrukční
řešení umožňující mazání olejem
zaručuje vyšší výkonnost a delší
životnost stroje.

podvozková kolečka
usnadní transport
kompresoru

napětí/frekvence
příkon
otáčky
tlak
objem nádrže
průtok
hmotnost

230V/50Hz
1500W
2850/min
8bar (0,8MPa)
50l
208l/min
34kg

418200F

filtr

kompresor olejový, 2200W
418211

dvoupístový
kompresor pro
velký výkon

2/3

9 490,bez DPH

7 842,98

na přehledném
manometru
nastavíte hodnotu
potřebného
výstupního tlaku

Elektrický vzduchový
dvoupístový kompresor
je určen pro výrobu
stlačeného vzduchu
o maximálním
tlaku 0,8MPa (8bar)
všude tam, kde je
stlačeného vzduchu
zapotřebí k pohonu
pneumatického nářadí,
k nanášení barev,
čištění vzduchem,
saponáty apod.,
k huštění pneumatik
aj. Konstrukční řešení
umožňující mazání
olejem zaručuje vyšší
výkonnost a delší
životnost stroje.

vysoký litrový výkon
a 50l zásobník

podvozková kolečka
usnadní transport
kompresoru

napětí/frekvence
příkon
otáčky
tlak
objem nádrže
průtok
hmotnost

230V/50Hz
2200W
2850/min
8bar (0,8MPa)
50l
412l/min
43 kg

418200F

filtr
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