
Kompaktowa wiertarka udarowa do wiercenia we wszystkich rodza-
jach materiałów budowlanych i wkręcania wkrętów. Sprawdzi się przy 
wieszaniu półek, mebli kuchennych i montażu kinkietów.

Solidna szlifi erka kątowa o  dużym zasięgu cięcia. Dzięki wysokiej 
mocy i dużemu zasięgowi cięcia z łatwością przecina bloczki betono-
we, zbrojone nadproża, pustaki ceramiczne i krawężniki.

moc: 2200 W
średnica tarczy: 230 mm
prędkość obrotowa: 6000 min-1

masa: 7 kg

YT-82102 SZLIFIERKA KĄTOWA 2200 W

Doskonała wyrzynarka o dużym zasięgu cięcia. Urządzenie z łatwością 
przecina elementy więźby dachowej: krokwie, murłaty, słupy, a także 
kantówki i drewniane okrąglaki potrzebne do stemplowania stropu.

moc: 750 W
ilość suwów: 800-2800 min-1

grubość cięcia (drewno / metal): 110 / 10 mm
masa: 2.8 kg

YT-82272 WYRZYNARKA 750 W

YT-82855 WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V YT-82851 WIERTARKO-WKRĘTARKA 10.8 V YT-82900 WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE 
OSCYLACYJNE 

moc: 550 W
ilość suwów: 800-2600 min-1

grubość cięcia (drewno / metal): 65 / 6 mm
masa: 1.9 kg

Lekka i  poręczna wyrzynarka do prac szalunkowych związanych 
z cięciem desek i płyt, a  także układania paneli podłogowych czy 
adaptacji poddasza.

YT-82270 WYRZYNARKA 550 W

moc: 550 W
prędkość obrotowa: 0-2300 min-1

moment obrotowy: 14 Nm
masa: 1.76 kg

YT-82030 WIERTARKA UDAROWA 550 W

YT-82120 MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 850 W

YT-82090 SZLIFIERKA KĄTOWA 710 W

moc: 710 W
średnica tarczy: 115 mm
prędkość obrotowa: 11000 min-1

masa: 1.8 kg

Uniwersalna szlifi erka kątowa do cięcia prętów zbrojeniowych, cera-
miki i twardego gresu oraz wycinania bruzd pod instalacje elektryczne 
i hydrauliczne.

Mocna młotowiertarka do szybkiego wiercenia w  twardym betonie 
fundamentowym, podkuwania bruzd instalacyjnych i wiercenia pod 
puszki elektryczne. Niezastąpiona na każdym etapie budowy domu.

moc: 850 W
prędkość obrotowa: 0-1100 min-1

energia udaru: 3 J
częstotliwość udarów: 4900 udarów/min

Wszechstronna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa niezbędna do 
wkręcania długich wkrętów w  drewnie, przykręcania płyt gipsowo-
-kartonowych, twardych płyt OSB oraz wiercenia w  drewnie i  meta-
lu. Niezawodna przy montażu sufi tów podwieszanych, przykręcaniu 
włączników i lamp, skręcaniu mebli.

zasilanie: 10.8 V, Li-Ion 1.5 Ah (2 szt.)
moment obrotowy: 24 Nm
obroty (1 bieg / 2 bieg): 0-350 / 0-1300 min-1

czas ładowania: 60 min Wielozadaniowe narzędzie akumulatorowe do prac związanych 
z  przecinaniem paneli, renowacją mebli, cięciem blachy, prętów 
gwintowanych i  gwoździ. Umożliwia wymianę płytek ceramicznych 
i usuwanie starych fug. 

napięcie: 10.8 V
liczba oscylacji: 5000 - 15000 min-1 
bateria: 2 x 1,5 Ah Li-Ion
czas ładowania: 60 min

Wysoka moc i moment obrotowy oraz stalowa 2 – biegowa przekład-
nia są gwarancją szybkiej i komfortowej pracy. Urządzenie pozwala na 
montaż ponad 300 wkrętów do drewna o wymiarach 3,5 mm x 45 mm 
na jednym ładowaniu akumulatora.

zasilanie: 18 V, Li-Ion 1.5 Ah (2 szt.)
moment obrotowy: 42 Nm
obroty (1 bieg / 2 bieg): 0-350 / 0-1200 min-1

czas ładowania: 60 min
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