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Elektronarzędzia

WOKÓŁ  DOMU

METABO POLSKA Sp. z o.o.
UL. GDYŃSKA 28, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
TEL. 091 579 34 35, FAKS 091 579 34 30
www.metabo.pl, e-mail: metabo@metabo.pl

MARKA DLA PROFESJONALISTÓW
Wytwarzanie elektronarzędzi, które sprostają najwyższym wymaganiom rzemiosła 
i przemysłu, jest misją Metabo. I to już od ponad 80 lat. To z tych pionierskich cza-
sów pochodzi nazwa Metabo, która jest skrótem wywodzącym się od ówczesnego
głównego produktu Metallbohrdreher (wiertarka do metalu). Od tego czasu firma
Metabo stała się światową marką w sektorze elektronarzędzi, reprezentowaną 
w ponad 100 krajach. 

W każdym razie nie na każdym rogu, gdyż z założenia Metabo związane jest ściśle
ze specjalistyczną siecią sprzedaży, co jest gwarantem bliskości z profesjonalnym
użytkownikiem. Przymierze, które potwierdza ciągła wymiana doświadczeń z pro-
fesjonalistami. Ich wiedza i wysokie wymagania pomagają nam w ciągłym doskonale-
niu naszych produktów. 
Oczywiście tak wysoka jakość ma swoją cenę – ale mogą mieć Państwo pewność,
że tam, gdzie zawiodą inni, można zawsze liczyć na Metabo. Zgodnie z dewizą:
Metabo. Work. Don’t play.

NIE MAMY WSZYSTKIEGO. MAMY TYLKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.
Metabo oferuje jeden z najbogatszych na rynku programów elektronarzędzi, narzędzi
akumulatorowych, maszyn do obróbki drewna, sprężarek i narzędzi pneumatycznych
oraz osprzętu do każdej z wymienionych grup produktowych. Każdy więc znajdzie
optymalne rozwiązanie do indywidualnych zastosowań.

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Niemcy
Usługi: sprzedaż pośrednia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dystrybucja: dostępne w specjalistycznej sieci handlowej
Aprobaty i certyfikaty: CE, EN 60335, 73/23/EWG, 89/336/EWG
Gwarancja: 3-letnia gwarancja Metabo z możliwością rozszerzenia do 3 lat. Wystar-
czy dokonać rejestracji na: www.metabo.com/xxl w ciągu 4 tygodni od daty za-
kupu

SBE 610: wiertarka udarowa – NOWOŚĆ
Elektronika Variospeed. Moc znamionowa 610 Wat. Wysokowydajny mechanizm
udarowy. Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Trwały uch-
wyt wiertarski Futuro Plus. Średnica wiercenia: 12 mm w betonie; 10 mm w stali;
20 mm w drewnie miękkim. Maks. liczba udarów 62 000/min. Moment 
obrotowy 5 Nm. Ciężar 1,7 kg. 3-letnia gwarancja Metabo.
Cena brutto: 593 zł

KHE 24 SP: kombimłotek
Bezstopniowa regulacja obrotów. Moc znamionowa 705 Wat. Silnik Metabo
Marathon. Pneumatyczny mechanizm udarowy. Opatentowany przełącznik 3 funkcji:
wiercenie z udarem; wiercenie (z blokadą udaru); podkuwanie (z blokadą wierce-
nia). Średnica wiercenia: 24 mm w betonie; 13 mm w stali; 30 mm w drewnie
miękkim. Moment obrotowy 11 Nm. Ciężar 2,2 kg. 3-letnia gwarancja Metabo. 
Cena brutto: 945 zł

W 8-125: szlifierka kątowa
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm. Moc znamionowa 800 Wat. Silnik Metabo
Marathon. Automatyczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S. Blokada wrzeciona.
Zmiana położenia osłony bez użycia narzędzi. Dodatkowa rękojeść VibraTech do
tłumienia drgań. Moment obrotowy 2,2 Nm. Ciężar 1,8 kg. 3-letnia gwarancja. Cena
brutto: 425 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerGrip Li, 7,2 V
Lekka konstrukcja zapewniająca wygodną pracę. Elektronika Variospeed (V) – do
bezstopniowej zmiany liczby obrotów. Silnik z zintegrowanym chłodzeniem powi-
etrzem. Hamulec bezpieczeństwa. Blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania i od-
kręcania wkrętów. Wbudowane światło robocze oświetlające ciemne zakamarki. 
Stabilna obudowa przekładni z odlewu ciśnieniowego zapewnia długą żywotność. 
Uchwyt pistoletowy do optymalnego przenoszenia siły w kierunku wiercenia. Gu-
mowany uchwyt – komfortowy, bezpoślizgowy, pewny chwyt. Z ładowarką LC 60,
czas ładowania ok. 30 min (przy 1,1 Ah). Rodzaj akumulatora Li-Ion. Napięcie aku-
mulatora 7,2 V. Pojemność akumulatora 1,1 Ah. Maksymalny moment obrotowy przy
wkręcaniu miękkim 7 Nm. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym
13 Nm. Liczba obrotów na biegu jałowym 0-250 /min. Regulowany moment obro-
towy 0,3 - 3,5 Nm. Ciężar (z akumulatorem) 0,6 kg. Cena brutto: 476 zł

Multihammer P’7911
Porsche Design. Bezstopniowa regulacja obrotów. Moc znamionowa 705 Wat. 
Silnik MetaboMarathon. Obudowa z włókien węglowych i aluminium. Energia poj.
udaru 2,0 J. Przełącznik 5 funkcji: wiercenie z udarem; wiercenie w betonie na 1/2
biegu; podkuwanie; wkręcanie. Średnica wiercenia: 20 mm w betonie; 10 mm/6 mm
w stali; 20 mm/14 mm w drewnie miękkim. Moment obrotowy 15 Nm/6 Nm. Ciężar
3,2 kg. Cena brutto: 1911 zł
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