
Platnost akce do 31.12.2021 nebo do vyprodání zásob.  Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.  Uvedené ceny jsou bez DPH.Platnost akce do 31.12.2021 nebo do vyprodání zásob.  Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.  Uvedené ceny jsou bez DPH.

XT50111 sada k demontáži čalounění                                            
> 11dílů, materiál - tvrzený nylon, textilní obal

XT50103 sada hadicových svorek                                            
> 3díly, 3 velikosti

PWT220  skříň na nářadí vybavená                                                                                                                                        
> 231ks nářadí, pojízdná, kolečka s brzdami
> uzamykatelná

XT121701  čistič vysokotlaký 
se šamponováním 1800W
> pracovní tlak: 105 bar
> max. tlak: 165 bar

XT63004  žebřík teleskopický 3.8m
> materiál: hliník/plast

G26828  hydraulický zvedák 3t
> pojízdný, nízký
> min. výška 100mm
> max. výška 585mm

PWT018  sada nářadí 18ks
> textilní pouzdro

G1018  čistič prachu vzduchový                                                                                                          
> průměr hadice 8mm 
> délka hadice 4,7m

XT60037 svítilna montážní                                             
> COBALT LED 2W + 3x LED
> baterie lithium 3,7V 2400MAh
> 220V+12V auto adaptér
> magnet, háček, kloub
> indikace nabíjení

XT60082 svítilna montážní                                             
> COBALT LED 7W + 1xLED 4W
> baterie lithium 3,7V 2600MAh
> 220V + USB kabel
> magnet, háček, kloub
> indikace nabíjení

XT10916  lepící tavná pistole
> s regulací teploty, příkon 150W

G6848  násobič momentů                                                                              
> velikost 1”, 4 800Nm; převod 1:68
> plastový box + hlavice 32, 33 mm

XT10903  lepící tavné tyčinky
> 11x300mm, balení 10ks

> pojistka proti složení > blokovací páčka

Vzduchové ráčnové utahováky
> 120Nm

Čepice se svítilnou
> 3.7V, 300mAh

HY1038A   3/8”
HY1012A   1/2”

XT60081C   černá
XT60081M  modrá
XT60081S   šedá

9.9909.990  KčKč  //  384384  €€  

1.3901.390  KčKč  //  5353  €€  

2.7502.750  KčKč  //  106106  €€  899899  KčKč  //  3535  €€  179179  KčKč  //  77  €€  

690690  KčKč  //  2727  €€  

310310  KčKč  //  1212  €€  

330330  KčKč  //  1313  €€  

139139  KčKč  //  55  €€  

620620  KčKč  //  2424  €€  

6.6506.650  KčKč  //  256256  €€  

950950  KčKč  //  3636  €€  

5555  KčKč  //  22  €€  

2.7902.790  KčKč  //  107107  €€  

145145  KčKč  //  66  €€  

Výbava vozíku:
> Sada hlavic šestihranných 1/4“ 19d > Sada kleští 2 díly
> Sada hlavic šestihranných 3/8“ 31d > Sada imbus klíčů s T-rukojetí 6 dílů
> Sada hlavic šestihranných 1/2“ 22d > Sada kladivo,palička 2 díly
> Sada zástrčných hlavic 60 dílů > Sada pilníků 5 dílů 1ks
> Sada šroubováků křížových 7 dílů > Sada očkových klíčů 8 dílů
> Sada šroubováků plochých 7 dílů > Sada očkoplochých klíčů 17 dílů
> Sada segrových kleští 4 dílů > Sada zástrčných hlavic a bitů 41 dílů
> Sada kleští 3 díly

ČESKO
Praha - prodejna +420 222 500 000
Liberec +420 482 771 584
Hradec Králové +420 495 453 591
Jihlava +420 567 215 568
Plzeň +420 377 459 108
Prostějov +420 582 368 778
SLOVENSKO
Prešov +421 517 582 103
Trenčín +421 326 527 195
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XT10615  pistole na huštění                                                                                                          
> s manometrem, 12ATM   

H4040  gola sada 94ks
> ráčny 1/4” + 1/2”; hlavice 6-32mm; bity; nástavce; vratidla

H6021  gola sada 21ks
> ráčna 3/4”; hlavice 19-50mm
> nástavce; vratidlo; kardan

XT102819  vysavač na suché a mokré vysávání
> příkon 1400W, napětí 230V/50Hz, sací výkon 58l/s, délka hadice 3m
> ochrana IPX4, objem nádoby 20l, délka přívodního kabelu 3m
> hmotnost 4.0kg

XT102810  vysavač na suché a mokré vysávání
> příkon 1600W, napětí 230V/50Hz, síla saní >18Kpa, délka hadice 3m
> hluk <78dB, objem nádoby 30l, délak přívodního kabelu 4m
> hmotnost 13.4kg

GK10343  klíče očkoploché 12ks
> 6-22mm, textilní obal

G218 gola sada 218ks
> ráčny 1/4”, 3/8”, 1/2”; hlavice 6-32mm
> nástavce; bity; redukce, OP klíče

G196 gola sada 196ks
> ráčny 1/4”, 3/8”, 1/2”
> hlavice 6-32mm
> nástavce; bity
> redukce

Kleště SIKO
> typ KNIPEX

8701250  250mm           560kč/22eur
8701300  300mm           760kč/29eur
8701400  400mm       1.340kč/51eur

H8643  ráčna teleskopická 1/2”
> 72zubů, 300 - 440mm

G17733  kleště konektorové
> 260mm, 0.5 - 6mm

XT105130 bruska úhlová s regulací 125mm                                            
> příkon 840W, napětí 230V/50Hz, volnoběžné otáčky 11 000ot/min
> rozměr kotouče 125mm, upínací otvor 22.2mm
> počet stupňů otáček 1-6, závit vřetene M14, hmotnost 3.0kg

XT103160 nvertor svařovací 160A                                            
> příkon 5300W, napětí 230V/50Hz, rozsah svářecího proudu 20-160A
> typ ochrany IP21, izolační třída S, průměr elektrod 1.6-4.0mm 
> hmotnost 4.0kg

XT2004 vzduchový kompresor                                            
> příkon 3HP 2.2kW, napětí 230V/50Hz, otáčky 2850ot/min
> kapacita tlakové nádoby 50l, orientační sací výkon: 356l/min
> max. tlak 8bar, 2 manometry, plnící výkon 250l/min
> hmotnost 3.0kg

XT41900 naviják se vzduchovou hadicí                                            
> vnitřní průměr hadice 9.5mm
> délka hadice 20m

1.5501.550  KčKč  //  6060  €€  

3.2903.290  KčKč  //  126126  €€  2.0902.090  KčKč  //  8080  €€  

225225  KčKč  //  99  €€  od od 560560  KčKč  //  od od 2222  €€  

1.3901.390  KčKč  //  5353  €€  

145145  KčKč  //  66  €€  

4.9904.990  KčKč  //  192192  €€  

1.9901.990  KčKč  //  7777  €€  2.7902.790  KčKč  //  107107  €€  

2.8902.890  KčKč  //  111111  €€  

4.4904.490  KčKč  //  173173  €€  570570  KčKč  //  2222  €€  1.4901.490  KčKč  //  5757  €€  460460  KčKč  //  1818  €€  
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