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NARZĘDZIA XTline SĄ IDEALNIE WYKONANE
PRZEZ ZESPÓŁ POŁUDNIOWEGO WYŚCIGU TOMÁŠ
OUŘEDNÍČKA AUTOMOTIVE RACING. NARZĘDZIA
POMAGAJĄ W WSZYSTKICH CIĘŻKICH ETYKIETACH
W TYM NAJBARDZIEJ DOSKONAŁA WYŚCIG DAKAR.

ZNACZENIE SYMBOLI

WPROWADZENIE
Firma XTline została założona w roku 2001 a od roku 2008
stała się również nazwą linii narzędzi zarejestrowanych
na rynku europejskim pod marką XTline. Działalność firmy
opiera się na imporcie i dystrybucji sprzętu i narzędzi
ślusarskich dla budownictwa, akcesorii ogrodniczych oraz
narzędzi marek XTline, STAVTOOL, Honiton, GK i ASSIST,
które spełniają surowe wymogi zarówno profesjonalistów
jak i majsterkowiczów.
Od 18 lat firma XTLINE wszystkim partnerom biznesowym
gwarantuje najwyższą możliwą jakość współpracy, elastyczność
i niezawodność. Naszą misją na kolejne działalności jest stała
poprawa wsparcia dytrybutorów
i rozszerzenie udziału marki XTLINE w Czechach i na SDS
rynku
+
europejskim.
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Naturalnym rozszerzeniem gamy narzędzi ręcznych XTLINE2x
stało się wporowadzenie linii elektronarzędzi przeznaczonych
do intensywnego użytkowania, przy obciążeniach bliskich
1x
profesjonalnym. Marka XTLINE to innowacyjność, kreatywność,
nowe technologie oraz niezależność w działaniu, Perfekcjonizm
1h
w dbaniu o detale, jakość i niezawodność.
Elektronarzędzia XTLINE polecane są zarówno
Li-Ion
profesjonalistom jak i domowym majsterkowiczom.
Zastosowane materiały do budowy i konstrukcji narzędzi
sprawiają, że marka XTLINE jest gwarancją jakości i dobrzeNiCD
zainwestowanych pieniędzy.
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Wszystkie produkty posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający
bezpieczną obsługę. Zastosowana technologia sprawia, że urządzenia są łatwe w obsłudze.
Uniwersalny system XT - POWER zapewnia wystarczającą moc dla całej gamy narzędzi
akumulatorowych XTline pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i miejszce w warsztacie.

AKUMULATOR

XT NARZĘDZIA

System XT - POWER

Zalety systemu XT - POWER
● wyskaźnik stanu baterii LED
● mikroprocesorowa kontrola napięcia i temperatury baterii
● litowo-jonowe akumulatory SAMSUNG gwarantują długą żywotność baterii
● technologia Li-ion charakteryzuje sie powolnym samorozładowaniem baterii
● gumowe elementy obudowy zabezpieczają przed uszkodzeniem i gwarantuja pewny chwyt
● baterie 18V o pojemności 2 Ah - 4A h - 5Ah

● szeroka gama narzędzi
● akumulatory SAMSUNG gwarantują długie
życie baterii
● możliwość zakupu narzędzi
bez baterii

www.xtline.com
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XT102600 ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH I 18V
Zestaw narzędzi bezprzewodowych zawiera wiertarkę, klucz udarowy,
szlifierkę kątową 115m, szlifierkę wibracyjną, pilarkę tarczową, piłę szablastą,
2x baterie 18V 2.0Ah, 1x baterie 18V 4.0Ah i ładowarkę. Wszystkie narzędzia
posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający
bezpieczną obsługę. System XT - POWER zapewnia wystarczającą moc
do wygodnej obsługi narzędzi bezprzewodowych XTline, bez konieczności
ciągłego doładowywania.
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Skład zestawu:
XT102700 wiertarka 18V
XT102710 klucz udarowy z bitem 18V
XT102720 szlifierka kątowa 115m 18V
XT102730 piła szablasta 18V
XT102740 szlifierka wibracyjna 18V
XT102745 pilarka tarczowa 18V
XT102782 2x baterie li-ion 18V 2.0Ah SAMSUNG
XT102784 1x bateria li-ion 18V 4.0Ah SAMSUNG
XT102785 ładowarka do baterii li-ion 18V 2.4 Ah
XT90060 torba na kółkach z teleskopową rączką 670x300x310mm

XT102610 ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH II 18V
Skład zestawu:
XT102745 młotowiertarka SDSplus 18V
XT102860 wiertarka udarowa 18V
XT102725 szlifierka oscylacyjna18V
XT102735 wyrzynarka 18V
XT102765 lampa 18V
XT102795 ładowarka USB z latarką L ED
XT102782 2x baterie li-ion 18V 2.0Ah SAMSUNG
XT102784 1x bateria li-ion 18V 4.0Ah SAMSUNG
XT102785 ładowarka do baterii li-ion 18V 2.4 Ah
XT90060 torba na kółkach z teleskopową rączką 670x300x310mm

Zestaw narzędzi bezprzewodowych zawiera młotowiertarkę,
wiertarkę udarową, szlifierkę oscylacyjną, wyrzynarkę, lampę, ładowarkę USB
2x baterie 18V 2.0Ah, 1x baterię 18V 4.0Ah i ładowarkę.
Wszystkie narzędzia posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt
zapewniający bezpieczną obsługę. System XT - POWER zapewnia wystarczającą
moc do wygodnej obsługi narzędzi bezprzewodowych XTline, bez konieczności
ciągłego doładowywania.
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XT102699 AKU WIERTARKA 10.8V
● napięcie

10,8V
obroty 0-350/0-1350 obr./min
● regulacja momentumoment u 18+1
● moment: 25Nm
● waga: 0,9kg (bez baterii)
● maksymalny rozmiar wiertła:
metal
				alu
				
drewno

Wkrętarka o dwóch prędkościach obrotów i wiertarka do wiercenia w drewnie,
metalu i tworzywie w jednym. Kompaktowa i lekka konstrukcja. System Quick
pozwala na szybkie przekształcenie wiertarki na wkrętarkę z uchwytem na bit ¼“

●

6mm
10mm
20mm

2 baterie 2.0Ah
●
●

uchwyt 1-10mm
regulacja momentu 18+1

●

system Quick
do wiercenia i wkręcania

● LED

● wskażnik stanu akumulatora

●
●
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bateria 10.8V, 2.0Ah SAMSUNG
czas ładowania 60min

Li-Ion

HEX
SYSTEM

2x

LED
DREWNO

STAL

AL

XT102106 AKU WKRĘTAK 3,6V
● napięcie:

3,6V
200 obr./min
● regulacja momentu 10+1
● moment: 4Nm
● waga: 0,5kg
● ładowanie: USB
● uchwyt: 1/4”
● czas ładowania 3-5 godzin

Mały kompaktowy wkrętak do dokręcania i odkręcania wkrętów,
śrub, itp. Zmienna geometria rączki, przełącznik kierunku obrotów,
oraz regulator momentu pozwala na komfortowa pracę. W zestawie praktyczna
skrzynka z akcesoriami

● obroty

●

zmienna geometria rączki o 60°

AKCESORIA 55 ELEM

1x przedłużka 60mm
8x bit: PH0,PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3
4x bit triwing: 1,2,3,4
3x bit torq-set: 6,8,10
4x bit: S0,S1,S2,S3
8x bit HEX: 2,;2,5;3;4;5;5,5;6;8
5x bit: IP10,IP15,IP20,IP25,IP30 5x bit Φ: 3,4,5,6,7
6x bit TRX: T10,T15,T20,T25,T30,T40
7x bit TRX z otworem: T10,T15,T20,T25,T30,T35,T40
4x bit PL: 4,6,8,10

Li-Ion

HEX
SYSTEM

LED

1x

DREWNO

●

STAL

AL

latarka LED w rączce

● regulacja momentu 10+1
● LED

● bateria 3.6V 1.5Ah
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XT102840 MŁOTOWIERTARKA BEZSZCZOTKOWA 18V
● napięcie:

18V
obroty: 0 - 1420 obr./min
● udar 2,2J
● waga: 2,3kg (bez baterii)
● hamulec (przód/tył)
● maksymalny rozmiar wiertła: stal
13mm
			
beton 22mm
			
drewno 28mm

Młotowiertarka do wiercenia i kucia w murze i betone. Do usuwania tynków, płytek,
wiercenia otworów pod kotwy. Cztery systemy pracy: wiercenie, wiercenie
z udarem, blokada dłuta, kucie Doświetlenie obszaru pracy LED. Ładowarka i bateria
nie wchodzi w skład kompletu. Ładowarkę i pojedyncze akumulatory 2,0 Ah, 4,0 Ah
lub 5,0 Ah można kupić oddzielnie.

●

● DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
● WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
● LEKKA KONSTRUKCJA
● BEZOBSŁUGOWA

●

silnik bezszczotkowy

Li-Ion

1h
PVC

●
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LED

KAMIEŃ

DREWNO

STAL

AL

uchwyt SDS+

●
●

2x

4 systemy pracy :wiercenie, wiercenie z udarem, blokada dłuta, kucie

XT102860 WIERTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA 18V
● napięcie:

18V
obroty: 0 - 500/0-2000 obr./min
● regulacja momentu: 21+3
● max. moment obrotowy: 65Nm
● waga 1,2kg (bez baterii)
● hamulec (przód / tył)

Wiertarka udarowa stworzona do wiercenia i wkręcania o dwóch prędkościach
pracy. Wyposażona w planetarną przekładnię, ergonomiczną rękojeść,
samozaciskowy uchwyt oraz doświetlenie pola pracy.

●

● DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
● WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
● LEKKA KONSTRUKCJA
● BEZOBSŁUGOWA
●

●

silnik bezszczotkowy

Li-Ion

1h
2x

metalowy,
samozaciskowy
uchwyt 2 - 13 mm

PVC

2x

KAMIEŃ

DREWNO

STAL

AL

● metalowa, dwuprędkościowa

przekładnia planetarna

● LED

● doświetlenie obszaru pracy LED
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XT102700 WIERTARKA 18V
Ergonomiczny kształt rękojeści wiertarki zapewnia komfortową pracę. Efektywną
pracę zapewnia elektryczny hamulec oraz pyłoszczelna planetarna metalowa
przekładnia. Samozaciskowy uchwyt pozwala na instalowanie
i wyjmowanie bitu jedną ręką.

●

● napięcie:

18V
obroty: 0 - 400/ 0 - 1400 obr./min
● waga: 1,1 kg (bez baterii)
● max. rozmiar wiertła:
metal
12mm
		
alu
15mm
		
drewno 25mm
●

samozaciskowy uchwyt 2-13m

LED

2x

● moment obrotowy 35Nm

● regulacja momentu 25+1

●

magnes na bit

●
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doświetlenie obszaru pracy LED

DREWNO

STAL

AL

XT102770 WIERTARKA 18V
● napięcie:

18V
obroty: 0 - 400/ 0 - 1400 obr./min
● waga: 1,1 kg (bez baterii)
● max. rozmiar wiertła:
metal
12mm
		
alu
15mm
		
drewno
25mm
● baterie: 2x2000MAH

Ergonomiczny kształt rękojeści wkrętarki zapewnia komfortową pracę. Efektywną
pracę zapewnia elektryczny hamulec oraz pyłoszczelna planetarna metalowa
przekładnia. Samozaciskowy uchwyt pozwala na instalowanie
i wyjmowanie bitu jedną ręką.

●

● 2x

baterie, box + akcesoria

● dwuprędkościowa
przekładnia

●
●

1h
2x

moment obrotowy 35Nm
regulacja momentu 25+1

LED

2x

DREWNO

STAL

AL

●

samozaciskowy uchwyt 2-13mm
● doświetlenie obszaru roboczego LED
● baterie

2x2,0Ah, SAMSUNG

● czas ładowania 60min

Akcesoria :
bit 50mm1x PZ1
bit 25mm: 1x nasadka 5mm; 6mm
1x PPZ1; 1x PH1; 1x PH2; 1 x PZ2 wiertła: 2mm; 2,5mm; 3mm;
4mm; 5mm; 6mm uchwyt magnetyczny 55mm
●

wskaźnik stanu baterii
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XT102710 KLUCZ UDAROWY 1/4” 18V
Udarowy mechanizm pozwala na pracę z długimi i specjalnymi śrubami do drewna.
Klucz posiada hamulec oraz elektroniczną kontrolę obrotów.

● napięcie:

18V
obroty: 0 - 2800 obr./min
● liczba uderzeń: 0-3600bpm
● moment obrotow: 180Nm
● waga 1,2kg (bez baterii)
● uchwyt: 1/4”
●

● metalowa osłona

● magnetyczny

● pewny uchwyt

uchwyt na bit 1/4”

● płynna regulacja obrotów

● LED
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HEX
SYSTEM

LED

XT102760 KLUCZ UDAROWY 1/4” 18V
● napięcie:

18V
obroty: 0 - 2800 obr./min
● liczba uderzeń: 0-3600bpm
● moment obrotow: 180Nm
● waga 1,2kg (bez baterii)
● uchwyt: 1/4”
● akcesoria: 50mm BIT 1xPZ1
● bateria: 1x2000MAH

Udarowy mechanizm pozwala na pracę z długimi i specjalnymi śrubami do drewna.
Klucz posiada hamulec oraz elektroniczną kontrolę obrotów.

●

● 1x

bateria + box

● przełącznik kierunku

obrotów

1h

HEX
SYSTEM

1x

LED

● magnetyczny uchwyt

na bit 1/4”

● płynna regulacja obrotów
● doświetlenie obszaru pracy LED
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NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO WARSZTATU I GARAŻ
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XT102720 SZLIFIERKA KĄTOWA 18V/115mm
● napięcie:

18V
obroty: 10000 obr./min
● waga 1,6kg (bez baterii)
●tarcza: 115mm; rozmiar wrzeciona M14
● akcesoria: tarcza ścierna, klucz, rękojeść

Szlifierka kątowa 115mm do pracy przy cięciui szlifowaniu różnych materiałów.
Trzy płaszczyzny montażu rękojeści poprawiają komfort i kontrolę nad obszarem
pracy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●

● wskaźnik stanu baterii

KAMIEŃ

STAL

● blokada tarczy
przy montażu

AL

● ergonomiczny uchwyt

● wrzeciono M14
● tarcza 115mm
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XT102725 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA 18V
● napięcie:

18V
obroty: 5000-20000 obr./min
● kąt oscylacji: 3°
● waga: 1,2kg (bez baterii)

Szlifierka wielofunkcyjna, pozwala nie tylko ciąć dowolny materiał np.: płyty
gipsowo-kartonowe, metale, drewno, tworzywa, kompozyty ale także szlifować
najdrobniejsze detale. Magnetczny klips do szybkiej wymiany akcesorii pozwala
szybko i wygodnie pracować. Wbudowana lampa LED pozwala doświetlić obszar
roboczy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●

● akcesoria

LED
DREWNO

● system szybkiego montażu

● ergonomiczny uchwyt
● doświetlenie obszaru
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● odsysanie pyłu

pracy LED

STAL

AL

XT102740 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 18V
● napięcie:

18V
obroty 2000-10000 obr./min
● sześciostopniowa regulacja obrotów
● waga: 1,1kg (bez baterii)
● rozmiar tarczy: 125mm
●

Ergonomiczna konstrukcja z dwoma płaszczyznami uchwytu z gumową,tłumiącą wibracje wkładką Softgrip.
Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

● sześciostopniowa

regulacja obrotów

DREWNO

STAL

AL
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XT102745 PILARKA TARCZOWA 18V
Doskonała do cięcia drewnianych elementów, cięcie pod dowolnym kątem pozwala na ich idealne
dopasowanie do siebe. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●

● napięcie:

18V
obroty: 4200 obr./min
● rozmiar tarczy: 165x20x1,6, 20 z
● laserowy znacznik
● waga: 2,4kg (bez baterii)
●

laserowy znacznik do kontroli toru cięcia

● elektroniczny hamulec

ergonomiczny uchwyt

● odsysanie wiór

● laser switch

LASER

● laserowy znacznik

● łatwość

manewrowania
● głębokość cięcia : 51mm

przy 90°, 35mm przy 45°

● regulacja głębokości i kąta cięcia
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DREWNO

STAL

AL

XT102735 WYRZYNARKA 18V
● napięcie:

18V
obroty: 0-2700 obr/min
● waga: 1,7kg (bez baterii)
● ustawienia kąta : 0-45°
● max. rozmiar cięcia: stal		
		
alu 		
		
drewno
●

5mm
12mm
80mm

Wyrzynarka o kompaktowej, lekkiej konstrukcji do pracy z drewnem,stalą
i aluminium. Mały obwód rękojeści umożliwia optymalna kontrolę przy cieciu.
Wydajny akumulator zapewnia ciągłą pracę zarówno w miękkich jak i twardych
materiałach. Łatwa wymiana brzeszczotów. Ładowarkę i baterie
2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

LED
DREWNO

STAL

AL

● lampa LED

do doświetlenia

● włacznik/wyłącznik

odsysania pyłu

● szybka i łatwa wymiana

brzeszczotu

● 4-stopniowa

regulacja podcięcia
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XT102730 PIŁA SZABLASTA 18V
● napięcie:

18V;
obroty: 0-3000 obr./min
● waga 1,7kg (bez baterii)
● max. rozmiar cięcia: stal		
		
drewno
● akcesoria: 1x brzeszczot do drewna
1x brzeszczot do metalu

Służy do pracy w małej i trudno dostępnej przestrzeni. Dobre wyważenie
ulatwia pracę nie powodując przeciążenia ręki. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0
Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●

●

●

szybka wymiana brzeszczotu

regulowana stopa

konstrukcja ułatwia dostęp
do trudno dostępnych miejsc

DREWNO

●

●
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●

ustawienie skoku

10mm
115mm

szybka wymiana
brzeszczotów

STAL

AL

XT102775 KOMPRESOR 18V
● napięcie:

18V
max. ciśnienie 7bar
● waga 0,7kg (bez baterii)
● akcesoria
●

● cyfrowy

Kompresor przeznaczony do pompowania kół samochodowych oraz sprzętu
turystycznego. Zasilany baterią 2Ah gwarantuje dobrą wydajność i długi czas
pracy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

wyświetlacz

● ergonomiczny
kształt ułatwia obsługę

●

wyświetlacz
LCD manometr
bar lub PSI

Digitální displej

LASER

●

włącznik
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XT102765 LATARKA 3W 18V
napięcie: 18V
moc:3W
● jasnośćt 260Lm
● waga: 0.25kg

●

Latarka wyposażona w trzy diody LED o mocy 3W o szerokim kącie świecenia wynoszącym ok.
90 stopni o jasności 260 lumenów. Ładowarka i bateria nie wchodzi w skład kompletu.
Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●
●

●

●

Ruchomy reflektor w zakresie 90°, cztery pozycje ustawienia

ergonomiczna rączka

3x LED 3W

XT102795 ŁADOWARKA USB Z LATARKĄ
Adapter pozwalający naładować telefon przez kabel USB z wbudowaną. Ładowarka i bateria nie wchodzi
w skład kompletu. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

●

wbudowana latarka LED

●

praktyczny klip
● gniazdo
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USB do podłaczenia telefonu

napięcie :18V
napięcie ładowania: 5V
● prąd ładowania:1.5A
● moc LED 0.3W
● sjasność: 60 Lm
● waga :0.12kg
●
●

XT102782, XT102784, XT102786 BATERIA 18V
XT-POWER system

Akumulator zbudowany na ogniwach SAMSUNGgwarantuje wysoką moc i długi czas pracy. Wskaźnik stanu
informuje o konieczności doładowania.Gumowa warstwa ochronna zabezpiecza przed uszkodzeniem przy upadku.
Akumulator dopracy z prądożernymi narzędziami np.: szlifierką kątową , pilarką tarczową czy młotowiertarką.

XT102782
● napięcie :18V
● pojemność: 2.0Ah
● waga: 0.4kg

● duża pojemność

XT102784
● napięcie :18V
● pojemność: 4.0Ah
● waga: 0.7kg

XT102786
● napięcie :18V
● pojemność: 5.0Ah
● waga: 0.8kg

●

wskaźnik stanu baterii
● gumowa warstwa ochronna

XT102698 BATERIA 10.8V
Zbudowany na ogniwach SAMSUNG, co zapewnia długą żywotność i czas pracy.

napięcie :10.8V
2.0Ah
● waga: 0.2kg
●

● pojemność:

● waga 0.2kg
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XT102785, XT102790 ŁADOWARKA
Przeznaczona do ładowania akumulatorów Li-Ion 2.0, 4.0, 5.0Ah
XT102785
● do ładowania akumulatorów 2,4Ah
● napięcie: 21,5V
● prąd 2,4A
● waga:0,3kg
XT102790
● do ładowania akumulatorów 4,0Ah i 5,0Ah
● napięcie: 21,5V
● prąd: 3,5A
● waga:0,3kg

XT102792 ŁADOWARKA LI-ION 2x18V, 3,5Ah
Ładowarka TWIN pozwala na ładowanie dwóch baterii w tym samym czasie.
Maksymalny czas ładowania 2x4Ah baterii do 1 godziny. Do ładowania baterii 2.0, 4.0, 5.0 Ah

● wskaźnik stanu naładowania

24

●

waga 0.6kg

Wszystkie produkty posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający
bezpieczną obsługę. Zastosowana techgnologia sprawia, że urządzenia są łatwe w obłsudze.
Uniwersalny system XT - POWER zapewnia wystarczającą moc dla całej gamy narzędzi
akumulatorowych XTline pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i miejsce w warsztacie.

AKUMULATOR

XT NARZĘDZIA

System XT - POWER

Zalety systemu XT - POWER
● wskaźnik pojemności baterii LED
● mikroprocesorowa kontrola napięcia i temperatury bateri
● litowo-jonowe akumulatory SAMSUNG gwarantują długą żywotność bateri
● technologia Li-ion charakteryzuje sie powolnym samorozładowaniem bateri
● gumowe elementy obudowy zabezpieczają przed uszkodzeniem i gwarantuja pewny chwyt
● baterie 18V o pojemności 2.0 Ah, 4Ah lub 5.0A

● szeroka gama narzędzi
● akumulatory SAMSUNG gwarantują
długie życie baterii
● możliwość zakupu narzędzi
bez baterii

36V

2.0Ah
4.0Ah

+

www.xtline.com
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XT102870 PIŁA ŁAŃCUCHOWA 36V
● napięcie:

36V
64
● prędkość cięcia: 0-19 m/s.
● wielkość prowadnicy: 350mm
● wielkość prowadnicy: 1“
● hamulec bezpieczeństwa
● automatyczne smarowanie
● osprzęt Oregon
● waga: 2,8kg

Mocny bezszczotkowy silnik zasilany dwoma akumulatorami Li-Ion 18V.
Możliwość instalacji baterii 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah w dowolnej
konfiguracji. Zestaw nie zawiera akumulatorów i ładowarki.

● motor

● DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
● WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
● LEKKA KONSTRUKCJA
● BEZOBSŁUGOWA

●
●

hamulec bezpieczeństwa

gniazda
na 2x18V baterie

+

Li-Ion
DREWNO

● zbiornik

●
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bezkluczowe zwolnienie
prowadnicy

oleju

1h

XT102875 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 36V
● napięcie:

36V
2700 obr./min
● długość ostrza: 1022mm
● rozstaw zębów:24mm
● hamulec bezpieczeństwa
● waga: 3,2kg
● obroty:

● obrotowy

Nożyce mogą być zasilane dwoma akumulatorami Li-ion 18V 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah.
Pracę ułatwia trwały, solidny i ostry metalowy nóż.
Dwustopniowy system włączania zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
Nożyce posiadają regulowany pod kątem uchwyt. Zestaw nie zawiera akumulatorów.

uchwyt w zakresie 45°/ 90°

● zasilanie z baterii 2x18V

+
●

Li-Ion

obrotowy uchwyt 45°/90°

1h

●

●

hamulec

osłona
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XT102890 KOSIARKA DO TRAWY 36V
Mocna , cicha i solidna konstrukcja zasilana dwoma akumulatorami Li-ion 18V
2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah. Tryb pracy z koszem lub bez. Akumulatory nie stanowią
części zestawu.

● napięcie:

36V
obroty: 3600 obr./min.
● szerokość koszenia : 405mm
● regulacja wysokości koszenia: 25-75mm
● bezpieczny rozruch
● rozmiar kół: 17,5/25cm
● czas pracy bez obciążenia: 52min / 4,0 Ah
● waga: 15kg
●

● DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
● WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
● LEKKA KONSTRUKCJA
● BEZOBSŁUGOWA

● kosz na trawę 40L
● wskaźnik napełnienia

Li-Ion

1h

● regulacja wysokości cięcia
●

zasilanie 2x18V

+

●
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wyrzut boczny trawy

● wyzwalacz
bezpieczeństwa przed
wyzwoleniem

XT102880 PODKASZARKA 36V
● napięcie:

36V
6700 obr./min
● szerokośc koszenia: 300mm
● max. rozmiar struny: 1,6mm
● regulacja głowicy 90°
● rolka jezdna do podkaszania skraju trawnika
● waga: 2,6kg
● obroty:

Podkaszarka zasilana dwoma akumulatorami Li-ion 18V 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah.
Obrotowa głowica 90° z rolką jezdną pomaga w podkaszaniu krawędzi trawników.
Akumulatory nie sa częścią zestawu.

●

zasilanie ”Vtery” na “V”

+
●

Li-Ion

bezpieczny dwustopniowy
włącznik

1h

●

●

uchwyt

regulacja pozycji głowicy

● rolka jezdna
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ELEKTRONARZĘDZIA DO WARSZTATU I GARAŻU
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XT106120 WIERTARKA UDAROWA
moc 850W
230V/50Hz
● obroty: 0 - 3000 obr/min
● max. rozmiar wiertła:
stal
			
drewno
			
beton
●
●

●

13mm
30mm
30mm

Wiertarka udarowa z metalowym uchwytem pozwala łatwo i dokładnie wiercić
w dowolnym materiale. Duże włączniki zapewniają wygodne i łatwe przełączene
kierunku obrotów oraz zapewniają płynną ich kontrolę.

metalowe podzespoły

●

● ogranicznik głębokości
wiercenia

uchwyt 1.5 - 13.0mm

● przełącznik kierunku
obrotów
● regulacja obrotów
● blokada włącznika
●

przestawna rączka L/P

●

waga 2.3kg
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XT106130 WIERTARKA UDAROWA
moc: 900W
zasilanie 230V/50Hz
● obroty: 0 - 2 800 obr/min
● max. rozmiar wiertła:
stal
			
drewno
			
beton
●

Wiertarka udarowa z metalowym uchwytem pozwala łatwo i dokładnie wiercić
w dowolnym materiale. Duże włączniki zapewniają wygodne i łatwe przełączene
kierunku obrotów oraz zapewniają płynną ich kontrolę.

●

● metalowe

●

waga 2.5kg
●

uchwyt 1.5 - 13.0mm

● blokada włącznika
● przełącznik kierunku obrotów
● regulacja obrotów
●
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przestawna rączka L/P

podzespoły , wzmocniony front obudowy

13mm
30mm
30mm

XT106005 MŁOTOWIERTARKA SDS+
moc: 850W
zasilanie 230V/50Hz
● obroty: 0 - 1300 obrt/min
● max. rozmiar wiertła:
stal
			
drewno
			
beton
●

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Dysponuje
takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów.
Kompaktowa, ergonomiczna i lekka.

●

●

13mm
30mm
28mm

metalowe podzespoły

80% wiercenia
20% siekanie

●

waga 3.2kg

SDS

+

● walizka

+ akcespria

●

uchwyt SDS +
● wiercenie/kucie

udar 3J

●

● kucie
● wiercenie z udarem
● wiercenie
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XT106010 MŁOTOWIERTARKA SDS+
moc: 850W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 0 - 1300 obr/min
● max. rozmiar wiertła:
stal
			
drewno
			
beton
● waga:3,2kg
●

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Dysponuje
takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów.
Kompaktowa, ergonomiczna i lekka.

●

●

metalowe podzespoły

80% wiercenia
20% siekanie

● ogranicznik
głębokości wiercenia

SDS

+

●

● wiercenie z udarem
● wiercenie
● kucie
●

walizka + akcesoria

udar 3J
uchwyt SDS+ / mozliwość
wymiany na uchwyt
walcowy
● wiercenie/kucie
●
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● przestawna rączka L/P

13mm
30mm
28mm

XT106030 MŁOTOWIERTARKA SDS+
moc: 910W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 0 - 900 obr/min
● strike: 0 - 4300 obr/min
● max. rozmiar wiertła:
stal
			
drewno
			
beton
●

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia.
Dysponuje takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów.
Sprzęgło wypinające przy zablokowaniu lub przeciążeniu.
Kompaktowa, ergonomiczna i lekka

●

●

13mm
30mm
28mm

metalowe podzespoły

80% wiercenia
20% siekanie

●

waga 4,2kg

wierce nie
● wiercenie z udarem
● kucie
●

SDS

+

●

●

udar 5J

uchwyt wymienny SDS+
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XT106057 MŁOT MŁOT UDAROWY SDS max
Silny, kompaktowy młot do lekkich prac wyburzeniowych wzastosowaniach domowych i profesjonalnych. Strefy redukcji
wibracji pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia i bólu rąk. Wygodną i szybka wymanę narzędzi zapewnia
uchwyt SDS max. Młot jest wyposażony w 12-sto stopniową blokadę pozycji dłuta. Zastosowanie do pracy
z materiałami budowlanymi, ceglą, betonem i kamieniem.

moc: 1200W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 300 - 760 obr/min
● częstotliwość udaru: 3100BPM
● energia udaru: 14J
● waga: 5,6kg
●
●

● 12-sto stopniowa regulacja kąta kucia
● ergonomiczna rękojeść 360°
● wskaźnik zasilania
● zamknięta przestrzeń silnika
● system antywibracyjny
● 6-cio stopniowa regulacja obrotów i udaru
● sprzęgło
● akcesoria

● 6 stopni
regulacji obrotów

● regulacja kąta kucia
● uchwyt SDSmax

SDS

max
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● system antywibracyjny-poprawia komfort pracy

XT106061 MŁOTOWIERTARKA SDS max
moc: 1200W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 300 - 760 obr/min
● częstotliwość udaru: 1900-4860BPM
● energia udaru: 1-7J
● waga: 6,14kg
●
●

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Strefy redukcji wibracji pozwalają na dłuższą pracę
bez zmęczenia i bólu rąk. Wygodną i szybka wymanę narzędzi zapewnia uchwyt SDS max. Młot jest wyposażony
w 12-sto stopniową blokadę pozycji dłuta.Zastosowanie do pracy z materiałami budowlanymi ,
ceglą, betonem i kamieniemne.

80% wiercenia
20% siekanie

● 12-sto stopniowa regulacja kąta kucia
● ergonomiczna rękojeść 360°
● wskaźnik zasilania
● zamknięta przestrzeń silnika
● system antywibracyjny
● 6-cio stopniowa regulacja obrotów i udaru
● sprzęgło

● system antywibracyjny
● przełącznik trybu pracy

SDS

max

● regulacja kąta kucia
● uchwyt SDSmax

37

XT105115 SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm
Mała szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych
przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna
na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą zywotnośc silnika.

moc: 720W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 11 000 obr/min
●
●

●

●

●

metalowe podzespoły

●

włącznik antyprzepięciowy do zapezpieczenia przed awarią zasilania

łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

waga 1.9kg

rozmiar tarczy 115mm
otwór tarczy 22,2mm
● wrzeciono M14
●
●
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KAMIEŃ

STAL

XT105125 SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm
Mała szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę
w ograniczonych przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania.
Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą zywotnośc silnika.

●

włącznik antyprzepięciowy do zapezpieczenia przed awarią zasilania

●

metalowe podzespoły

moc: 840W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 10 000 obr/m

●

●

●

KAMIEŃ

łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

STAL

●

waga 2.0kg

rozmiar tarczy 125mm
otwór tarcz 22.2mm
● wrzeciono M14
●
●
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XT105150 SZLIFIERKA KĄTOWA 150mm
napięcie: 1200W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 8 500 obr/ min
●

Szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar
i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych
przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania.
Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz
i zanieczyszczenia co gwarantuje długą żywotność silnika.

●

●

● łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

●

waga 3.5kg

rozmiar tarczy150mm
otwór tarczy 22,2mm
● wrzeciono M14
●
●
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●

metalowe podzespoły

włącznik antyprzepięciowy do zapezpieczenia przed awarią zasilania

KAMIEŃ

STAL

XT105240 SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm
napięcie: 2600W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 6 500 obr/ min
●

Szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga
pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach.
Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka
dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz
i zanieczyszczenia co gwarantuje długą zywotnośc silnika.

●

●

włącznik antyprzepięciowy do zapezpieczenia przed awarią zasilania

●

metalowe podzespoły
●

●

łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

●

KAMIEŃ

ochrona przed
samowłączeniem
po powrocie zasilania

moc 2600W

STAL

●

●

rozmiar tarczy 230mm
otwór tarczy 22,2mm
● wrzeciono M14

płynny rozbieg

konstrukcja odporna na pył

●
●
●

wolny rozruch
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XT105300 POLERKA SAMOCHODOWA
Polerka samochodowa została zaprojektowana specjalnie do polerowania, konserwacji i obróbki
lakieru samochodowego bez użycia wody i retuszowania drobnych defektów w warstwie lakieru
samochodowego (np. w celu usunięcia głębszych zadrapań, asfaltu, owadów, ścieranie mikro
warstwy lakieru i przywrócenia jego oryginalnego koloru, szlifowania i obróbki miejsc korozji,
usuwania mikro rowków po umyciu pojazdu, hologramów itp.) wykorzystując do tego celu tarcze
piankowew połączeniu z odpowiednimi pastami i woskami polerskimi.

moc: 600W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty
stopnie 1-3: 1500-3700 obr/min - dla wosków
stopnie 4-6: 4800-6800 obr/min - dla past
● akcesoria nie są cześcią zestawu

●

●

KAMIEŃ

● waga 2,2kg

● do delikatnego szlifowania
i polerowania, 150mm
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DREWNO

STAL

AL

XT105350 SZLIFIERKA WALCOWA, SATYNIARKA
moc: 1300W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 900-3200 obr/min
● waga: 2,8kg
● akcesoria nie stanowia cześci kom plet
●

Ergonomiczna budowa oraz lekka konstrukcja pozwala na wygodna
pracę ze szlifierką w celu szlifowania, polerowania,
strukturyzacji, matowania oraz satynowani obrabianego obiektu.
Nadaje się do drewna, stali, stali nierdzewnej,
metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.

●

KAMIEŃ

DREWNO

STAL

AL

● płynna regulacja obrotów

● osłona z mozliwością
podłączenia osysania

● idealna do pracy z drewnem,
żeliwem tworzywami,
stala nierdzewną itp.
● rozmiar bębna : 100x120mm

43

XT106310 SZLIFIERKA TAŚMOWA
Szlifierka taśmowa stosowana jest głównie do szlifowania powierzchni płaskich tj.:belki,
łaty, płyty. Szlifierka taśmowa XTline została wyposarzona w mocny silnik i szeroką taśmę
szlifierską zapewniają doskonałą jakość i wydajność szlifowania. Posiada regulację prędkości
przesuwu taśmy. Ruchoma pokrywa przednia pomaga przy dokładnym szlifowaniu krawędzi
zapewniają cwyjątkowe rezultaty

●

●

regulacja połozenia rączki

waga 3,6kg

●
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●

szybka i łatwa wymiana pasa

centrowanie papieru

moc: 1010W
zasilacz: 230V/50Hz
● obroty: 120 - 380 obr/min
●
●

XT106200 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA
moc: 400W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty 15 000 - 22 000obr/min
● akcesoria
●
●

●

Dzięki dużej gamie akcesorii szlifierka oscylacyjna jest maszyną
uniwersalną. Jest przeznaczona do cięcia materiałów drewnianch,
tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, metali miękkich,
szlifowania, usuwania farb i lakierów z trudno dostępnych miejsc.

odsysanie pyłu

●

●

●

regulacja obrotów

waga 1,6kg

szybka wymiana
narzędzia
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XT106380 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA
moc: 380W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 6000 - 13000 obr/min
●

Kompaktowa szlifierka wibracyjna o ergonomicznym kształcie. Górny uchwyt
zapewnia komfort w każdej pozycji roboczej. Nadaje się do szlifowania
i polerowania każdego rodzaju materiału. Jest wyposażona w filtr przeciwpyłowy.

●

●

waga 2,2kg

●metalowe

●
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●

rozmiar tarczy 125mm

regulacja obrotów

●

tarcza na rzep

podzespoły

XT106240 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
moc: 240W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 0 - 13000 obr/min
●

Szlifierka wibracyjna o do szlifowania powierzchni płaskich.
Nadaje się do szlifowania i polerowania każdego rodzaju materiału.
Jest wyposażona w filtr przeciwpyłowy.

●

● metalowe

łozyska

●

●

waga 1.9kg

regulacja obrotów

aluminiowa stopa
szybka wymiana papie ru na rze
● mozliwość pracy z papierem bez rzepa
●
●

●

rozmiar stopy 90 x 182mm

47

XT107050 SZLIFIERKA PROSTA mini
moc: 135W
zasilanie : 230V/50Hz
● obraty: 10 000 - 35 000 obr/min
● waga: 0,9kg
● akcesoria
●

Mała szlifierka czołowa idealna dla modelarzy i majsterkowiczów.
Nadaje się do precyzyjnego szlifowania, polerowanie
oraz obróbki metali, tworzyw sztucznych, drewna i szkła.

●

● regulacja obrotów

DREWNO

● akcesoria
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● uchwyt 1,8-3,2mm

- kamienie i tarcze 40 elem.

STAL

AL

XT107100 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA
moc: 150W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 0-10000 obr/min
● rozmiar kamienia: 75x20x10mm
● waga: 2,7kg
● akcesoria
●

Mała szlifierka stołowa do szlifowania i polerowania. Szlifierka wyposażona
w miękki wałek umożliwiający montaż precyzyjnych końcówek szlifierskich. Idealna dla modelarzy i majsterkowiczów. Nadaje się do precyzyjnego szlifowania,
polerowanie oraz obróbki metali, tworzyw sztucznych, drewna i szkła.

●

● dwa kamieni szlifierskie

DREWNO

STAL

AL

●
● uchwyt

1.8 - 3.2mm
●

regulacja obrotów

otwory montażowe
●

miękki wałek
do montażu
końcówekl
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XT107125 SZLIFIERKA STOŁOWA
moc: 150W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min
●

Dwutarczowa szlifierka stołowa z lampą. Mocny silnik zapewnia płynna pracę.

●

●

●

metalowe podzespoły

lampa 40W

LED
STAL

●

●
●
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●

waga 5.5kg
●

osłona włącznika

osłona

rozmiar tarcz 125x16x12,7mm
drobno- i gruboziarnisty kamień

AL

XT107150 SZLIFIERKA STOŁOWA
moc: 300W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min
●

Dwutarczowa szlifierka stołowa z lampą. Mocny silnik zapewnia płynna pracę.

●

●

metalowe podzespoły

●

lampa 40W

LED
STAL

AL

●

●

●

osłona

waga 8kg

rozmiar tarcz 150x20x12,7mm

● drobno- i gruboziarnisty kamień

●

osłona włącznika
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XT107175 SZLIFIERKA STOŁOWA
moc: 250W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min

●

Dwutarczowa szlifierka z tarczą wolnoobrotową w kąpieli wodnej do ostrzenia
noży, nożyczek i dłut.

●

●

●

metalowe podzespoły

zbiornik wody
●
●

tarcza wolnoobrotowa
w kąpieli wodne

rozmiar tarczy 200x40x20,0mm
●

osłona

STAL

●

●

rozmiar tarczy
150x20x12,7mm

waga 8.5kg

● osłona włącznika
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●

ochrona przed porażeniem

AL

XT107200 SZLIFIERKA STOŁOWA
moc: 520W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min
●

Mocna dwutarczowa szlifierka do pracy w trudnych warunkach. Stabilna
konstrukcja eliminuje wibracje i bicie tarczy.

●

●

metalowe podzespoły

●

przyrząd do równania
powierzchni roboczej tarcz

LED
STAL

AL

●

przyrząd do równania powierzchni roboczej tarcz

zbiornik chłodziwa

●
●

rozmiar tarczy 200x25x16,0mm
drobno- i gruboziarnista tarcza
●

waga 18.0kg

●

osłona włącznika
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XT108802 OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW
Przeznaczony do szlifowania łańcuchów pił łańcuchowych.
Zacisk stalowy jest sterowany za pomocą dźwigni, co przyspiesza proces szlifowania.

● łatwa i szybka obsługa przy pomocy dźwign

● rozmiar tarczy
108x3,2x22,2mm

● przeznaczona do ostrzenia

łancuchów pił
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moc: 85W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 4800 obr/min
● waga: 2,8kg
●
●

XT108808 OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ
moc: 85W
zasilanie: 230V/50Hz
●obroty: 4800 obr/min
● waga: 2,9kg
●
●

Przeznaczona do szpicowania, ostrzenia i szlifowania wierteł spiralnych. Uniwersalny i wygodny uchwyt do wierteł ułatwiai przyspiesza pracę.

● waga 2,9kg

● rozmiar wiertła 3-13mm
● długość wiertła 60mm
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XT108803 OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH
Wygodna i szybka w użyciu ostrzałka do pił tarczowych.
Łatwa regulacja kąta szlifowania pozwala uzyskać idelany kształt zęba.

● softgrip
● rozmiar tarcz 90-400mm
● tarcza szlifierska 100x100mm

● regulacja kąta
szlifowania
● waga 8,5kg
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moc: 110W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 5300 obr/min
●
●

XT106395 FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
moc: 1200W
zasilanie: 230V/50Hz
● obroty: 16000-30000 obr/min
●
●

Prosta w obsłudze, mocna kompaktowa górnowrzecionowa frezarka. Możliwość instalacji frezów z trzpieniem 8 i 12 mm.
Zestaw zawiera : przymiar, klucz, redukcję 8mm, adapter odsysania

● uchwyt 8; 12mm
● waga 4,5kg

● aluminiowa stopa
● regulacja głębokości frezowania

● regulacja
obrotów

● prowadnica
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XT106190 PILARKA TARCZOWA 190mm
moc: 1400W
230V/50Hz
● obroty: 5000 obr/min
● akcesoria
●

Pilarka tarczowa jest przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz
profili aluminiowych.

●

● waga 4.1kg

DREWNO

90°- 63mm
45°- 45mm
● średnica tarczy 190mm
● średnica otworu 16mm
●
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rzez:

● regulacja kąta cięcia -45°- +45°
● regulacja głębokości cięcia

● przymiar

●

doskonałe prowadzenie i jakość cięcia

AL

XT106160 PILARKA TARCZOWA 160mm
moc: 1300W
230V/50Hz
● obroty: 4500 obr/min
● akcesoria
●

Pilarka tarczowa jest przeznaczona do cięcia drewna,
tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych.

●

●

●
●

DREWNO

waga 3.6kg

średnica tarczy 160mm
średnica otworu 16mm

AL

●

●
●

przymiar

●

regulacja kąta -45°- +45°
regulacja głębokości cięcia

rzez:

90°- 45mm
45°- 35mm
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XT106372 STRUG ELEKTRYCZNY
moc: 750W
230V/50Hz
● obroty: 17 000 obr/min
● rozmiar noża: 82x3mm
● głębokośc zbierania: 0-3mm
● głęgokość wręgu: 0-18mm
● akcesoria
●

Strug elektryczny jest bardzo wygodnym narzędziem przy pracach
w drewnie pozwalającym przygotować powierzchnię oszczędzając czas.

●

●

praca w pozycji statycznej

● softgrip
● dwustopniowy włącznik

● waga 3kg

DREWNO

●

13-to pozycyjna regulacja głębokości zbierania
●

zintegrowany system odsysania pyłu i wiór

● regulacja głębokości zbierania do 3mm
● głębokość wręgu 18mm
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● szerokość robocza 82mm

XT106390 PIŁA SZABLASTA
moc: 650W
230V/50Hz
●obroty: 500 - 30 000 obr/min
● akcesoria
●

Służy do pracy w małej i trudno dostępnej przestrzeni przy cięciu drewna, tworzyw,
rur i profili. Dobre wyważenie ulatwia pracę nie powodując przeciążenia ręki.

●

●

●

●

regulacja obrotów

waga 2.7kg

max. grubość materiału: stal 10mm, drewno 115mm

● 5-cio stopniowa regulacja skoku
●

●

szybki montaż brzeszczotów

rozmiar brzeszczotu 65mm
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XT106360 WYRZYNARKA
moc: 600W
230V/50Hz
● obroty: 500 - 2 000 obr/min
● akcesoria
●

Wyrzynarka do cięcia i wyżynania w drewnie, laminacie, stali i tworzywach.
Mozliwość regulacji kąta, prędkości i typu cięcia.

●

●

●

●

regulacja obrotówl

waga 3.0kg

system odsysania pyłu
szczotki węglowe
● filtr pyłowy
● 2 brzeszczoty
● przymiar
●
●

●
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max. grubość materiału:
> drevno 130mm, aluminium 30mm, stal 10mm

regulacja kata cięcia -45°- +45°

●

łatwy montaż brzeszczotu

uchwyt typ“T”
wysokość skoku 26mm
● brzeszczot 65mm
●
●

●

metalowe podzespoły

●

doskonałe prowadzenie i cięcie

XT106365 WYRZYNARKA
moc: 550W
230V/50Hz
● obroty: 800 - 2600 obr/min
● akcesoria
●

Wyrzynarka do cięcia i wyżynania w drewnie, laminacie, stali
i tworzywach. Mozliwość regulacji kąta, prędkości i typu cięcia.

●

●

max. grubość materiału:
> drevno 65mm, aluminium 12mm, stal 6mm

●

●

●

regulacja obrotów

waga 2.1kg

metalowe podzespoły

●

uchwyt typ “T”
wysokośc skoku 25mm
● system szybkiego montażu
● wielkośc brzeszczotu 63mm
●
●

●

regulacja podcinania

regulacja kąta cięcia -45°- +45°
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XT106255 PIŁA UKOSOWA 255mm
Piła ukosowa z prowadnicą jest idealnym rozwiązaniem do cięcia drewna, płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych i metali miekkich.
Stabilna i pewna konstrukcja nie wymaga stosowania blatów roboczych dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu.. Zastosowanie w konstrukcji
lasoerowego wskaźnika pozwala na dokładne i równe cięcie. Małe wymiary pozwalają na prace w ograniczonej przestrzeni. Mocny 2000W
silnik i wygodny szeroki uchwyt pozwala na sprawną pracę z każdym materiałem.

● włącznik lasera
●

laserowy wskaźnik

moc 2000W
230V/50Hz
● obroty 4 500 ot/min
●
●

LASER

DŘEVO

AL

● średnica tarczy 255mm
● średnica otworu 30mm

● waga: 15,5kg

● solidna i trwała konstrukcja

pozwala na prace w trudnych
warunkach
● obrotowy stół z regulacją

64

kąta cięcia

●

kąty cięcia: 0°x 0°, 0°x45°; 45°x 0°; 45°x 45°

●

naregulacja kąta cięcia -45° - +45°

305x90mm, 305x90mm; 305x80mm, 305x56mm

XT106210PIŁA
MITRE
SAW
XT106210
UKOSOWA
210mm
Piła ukosowa z prowadnicą jest idealnym rozwiązaniem do cięcia drewna, płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych i metali miekkich.
Stabilna i pewna konstrukcja nie wymaga stosowania blatów roboczych dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu.. Zastosowanie w konstrukcji
lasoerowego wskaźnika pozwala na dokładnei równe cięcie. Małe wymiary pozwalają na prace w ograniczonej przestrzeni.
Mocny 2000W silnik i wygodny szeroki uchwyt pozwala nasprawną pracę z każdym materiałem.

●

laserowy wskaźnik
● włącznik lasera
moc: 2000W
230V/50Hz
● obraty 4 500 obr/min
●

●

LASER

DŘEVO

AL

● średnica tarczy 210mm
● średnica otworu 30mm

● solidna i trwała

konstrukcja pozwala
na prace w trudnych
warunkach

● obrotowy stół z regulacją
●

kąty cięcia: 0°x 0°, 0°x45°; 45°x 0°; 45°x 45°
230x60mm, 230x35mm; 155x60mm, 155x35mm

●

naregulacja kąta cięcia -45° - +45°

kąta cięcia
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XT101001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA
Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania rur z mas plastycznych 16- 63 mm.

●
●

●

regulacja temperatury 0 - 300°C
czas nagrzewania < 15min

waga 3.4kg

●

66

głowice 20 - 63mm

●
●

moc: 800W
230V/50Hz

XT103001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA
●
●

moc: 800W
230V/50Hz

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania rur z mas plastycznych 16- 32 mm.

●
●

regulacja temperatury 0 - 300°C
czas nagrzewania < 15min

●

●

głowice 16 - 32mm

waga 2.8kg
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XT106220 OPALARKA
Opalarka przeznaczona do: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładania oklein
krawędziowych, wykurczania osłon termokurczliwych ogrzanym powietrzem.

●

●

●

●
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strumień 250 - 500l/min

waga 0.95kg

ceramika

walizka + akcesoria

moc: 2000W
230V/50Hz
● 3 stopnie grzania
> I. stopień 50°C
> II. stopień 450°C
> III. stopień 600°C

●

●

XT106230 OPALARKA
moc: 2000W
230V/50Hz
● 2 stopnie grzania
> I. stopień 50°C
> II. stopień 50 - 650°C
●

Opalarka przeznaczona do: suszenia, rozmrażania, usuwania
starego lakieru, nakładania oklein krawędziowych, wykurczania osłon
termokurczliwych ogrzanym powietrzem.

●

●

●

strumień powietrza 250 - 500l/min

plynna regulacja grzania, wyśmietlacz LED

●

●

akcesoria

waga 0.95kg
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XT2002 KOMPRESOR
Kompresor XTline pozwala na uzyskanie ciśnienia 8 bar koniecznego do
pracy narzędzi pneumatycznych, pistoletów lakierniczych, pompowania
kół. Tłokowy silnik smarowany olejem charakteryzujący się przedłużoną
żywotnością.

●
●

max. ciśnienie 8bar
2x szybkozłączka

●
●

●

waga 23kg
●
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wydajność na ssaniu 187l/min
wydajność efektywna 125l/min

pojemność 24 litrów

moc. 1.5KW
230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min
●
●

XT2004 KOMPRESOR
moc: 2.2KW
230V/50Hz
● obroty: 2 850 obr/min
●

Kompresor XTline pozwala na uzyskanie ciśnienia 8 bar koniecznego do
pracy narzędzi pneumatycznych, pistoletów lakierniczych,
pompowania kół. Tłokowy silnik smarowany olejem charakteryzujący się
przedłużoną żywotnością.

●

●
●

●
●

max. ciśnienie 8bar
2x szybkozłączki

wydajność na ssaniu 356l/min
wydajność efektywna 250l/min
●

●

waga 39kg

pojemność 50 litrów
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XT2011 COMPRESSOR
moc: 1,5HP 1.1KW
230V/50Hz
● obroty: 3 550 obr/min
● max. ciśnienie 8bar
● akcesoria
●

Przenośna sprężarka XTline jest przeznaczona do pracy ze sprężonym
powietrzem. Zawiera wiele akcesoriów w zintegrowanym schowku.

●

● bezolejowy i bezobsługowy

●

●
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waga 6,3kg

wbudowane pojemniki na akcesoria

● wydajnośc na ssaniu 180l/min

XT102819 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY
moc: 1400W
230V/50Hz
● wodoodporny, klasa IPX4
● akcesoria
●
●

●

Odkurzacz do pracy w warsztacie z grubymi odpadami i drobnym pyłem z funkcja zbierania wody.

ssanie/dmuchanie
● gniazdko 230V /16A
- do współpraca z elektronarzędziam

● 20L zbiornik
● moc ssąca 58l/s

akcesoria:
- szczotka do twa rdych powierzchni
- metalowy teleskop
- adapter do elektronarzędzi
- worek
- filtr HEP A
- waż
- worki papierowe

● waga 4kg
● 3m wąż

● funkcja zbierania wody
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XT108250 WCIĄGNIK LINOWY
●

Elektryczny linowy podnośnik przeznaczony do pionowego podnoszenia
i opuszczania ładunków stałych.

●
●

wyłącznik automatyczny

●

moc: 540W
230V/50Hz
●

● lina stalowa 3mm
●
●
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12m/125kg
6m/250kg

długość kabla ze sterownikiem 1.7m

waga 10.7kg

●

bezpiecznik termiczny

XT108600 WCIĄGNIK LINOWY
●

●

długość kabla ze sterownikiem 1.7m

waga 17.5kg

●

Elektryczny linowy podnośnik przeznaczony do pionowego
podnoszenia i opuszczania ładunków stałych.

bezpiecznik termiczny

●
●

●

moc: 1200W
230V/50Hz

wyłącznik automatyczny

lina stalowa 4.5mm
12m/300kg
● 6m/600kg
●
●
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ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE I OGRODOWE
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XT10400 MIESZADŁO DO ZAPRAW
moc: 1 600W
230V/50Hz
● obroty
I. 180 - 380 obr/min
II. 300 - 650 obr/min
● akcesoria
●
●

●

Elektryczne mieszadło do zapraw o mocy 1600W do mieszania farb i zapraw.
Ergonomiczna rączka zapewnia pewny i wygodny chwyt obiema rękami.
Zastosowany włącznik pozwala na na płynną regulację prędkości obrotów
mieszadła w rękawiach. Mocny i wydajny silnik oraz metalowa przekładnia
sprawia, że mieszadło doskonale radzi sobie z gęstymi zaprawami.

metalowe podzespoły

●

waga 5.6kg

2x

max. średnica mieszadła
60mm
● długość 590mm

●
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XT125H, XT140H BETONIARKA
Betoniarka do mieszania zapraw o pojemności 125 lub 140 litrów.
Dwustronny przechył przy pomocy koła z tarczą ryglującą. Przeznaczona
do prac budowlanych. Lekka konstrukcja na pozwala na łatwe przenoszenie.

●

średnica bębna
> XT125H 57cm
> XT140H 60cm

●

●
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żeliwny pas zębaty

pojemność bębna
> XT125H 125l
> XT140H 140l

●
●

●

230V/50Hz
moc:
> XT125H 550W
> XT140H 650W
obroty: 2 800 obr/min

XT160H, XT180H, XT200H BETONIARKA
●
●

●

230V/50Hz
moc:
> XT160H 650W
> XT180H 850W
> XT200H 850W
obroty: 2 800 obr/min

Betoniarka do mieszania zapraw o pojemności 160, 180 oraz 200 litrów.
Dwustronny przechył przy pomocy koła z tarczą ryglującą. Przeznaczona
do prac budowlanych. Lekka konstrukcja na pozwala na łatwe przenoszenie.

●

żeliwny pas zębaty

●

●

średnica bębna
> XT160H 65cm
> XT180H 70cm
> XT200H 70cm

pojemnośc bębna
> XT160H 160l
> XT180H 180l
> XT200H 200l

●

stopka zwalniająca koło
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XT121200 POMPA OGRODOWA
max. wysokość tłoczenia 46m
max. wysokość zasysania 8m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajność toczenia 3 700l/h
●

Pompa ogrodowa z nierdzewną głowicą. Do nawadniania ogrodów
i tłoczenia wody gruntowej, deszczówki oraz do tłoczenia, wypompowywania
i przetłaczania wody czystej. Wyposażona w bezpiecznik termiczny.

●

moc: 1 200W
230V/50Hz
● długość kabla 1m
●

waga 8.2kg

●

gwint 1”

●

● max. ciśnienie 4.6bar
pompa do czystej wody
● zaleca się używać zabezpieczenie przed pracą na sucho 80
●
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●

XT121235 POMPA OGRODOWA
max. wysokość tłoczenia 46m
max. wysokość zasysania 8m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajność toczenia 3 700l/h
●

Hydrofor ze zbiornikiem 19l. Posiada zdolność samozasysania. Zamontowany na wyjściu
manometr z wyłącznikiem ciśnieniowym pozwala na automatyczne sterowanie pompą.
Do nawadniania ogrodów i tłoczenia wody gruntowej, deszczówki oraz do tłoczenia,
wypompowywania i przetłaczania
wody czystej. Wyposażona w bezpiecznik termiczny.

●

●

gwint 1”

●

waga 13.6kg

●
●

●

moc: 1 200W
230V/50Hz

max. ciśnienie 1.3 - 3.0bar

●

pojemność 19 litrów

● pompa do czystej wody
● zaleca się używać zabezpieczenie przed pracą na sucho 80
●

długośc kabla zasilającego 1m
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XT11400 POMPA ZANURZENIOWA
Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników
na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie
z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.

●

●
●

długość przewodu zasilającego 10m

moc: 400W
230V/50Hz

●

●

●
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waga 4.9kg

filtr zanieczyszczeń 35mm

przyłącze 1”, 5/4”, 6/4”

max. wysokość podnoszenia 7m
max. głębokość zanurzenia 5m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajność 8 000l/h
●
●

XT11750 POMPA ZANURZENIOWA
max. wysokość podnoszenia 8m
max. głębokość zanurzenia 7m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajność 13 000l/h
●

Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników
na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie
z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.

●

●

długość kabla zasilającego 10m

●
●

moc: 750W
230V/50Hz

●

●

waga 6.3kg

przyłącze 1”, 5/4”, 6/4”

●

filtr zanieczyszczeń 35mm
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XT121100 POMPA ZANURZENIOWA
Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników
na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie
z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.

●
●

●

moc: 1 100W
230V/50Hz

waga 7.0kg

●

●

●

obudowa ze stali nierdzewnej

długośc kabla zasilającego 10m
●
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przyłącze 1”, 5/4”, 6/4”

filtr zanieczyszczeń 20mm

max. wysokość podnoszenia 10.5m
max. głębokość zanurzenia 7m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajnoś 16 500l/h
●
●

XT11250 POMPA ZANURZENIOWA
max. wysokość podnoszenia 7m
max. głębokość zanurzenia 6m
● max. temperatura wody 35°C
● max. wydajnoś 4 000l/h
●

Pompa do wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkęz
automatycznym wyłącznikiem.

●

●

przyłącznik 3/4”

●
●

moc: 400W
230V/50Hz

●

●

długość kabla
zasilającego 10m

waga 3.7kg

●

filtr zanieczyszczeń 5mm
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SPIS TREŚCI
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1.

wprowadzenie

27.

XT102875 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 36V

4.

XT102600 aku set I

28.

XT102890 KOSIARKA DO TRAWY 36V

5.

XT102610 aku set II

29.

XT102880 PODKASZARKA 36V

6.

XT102699 WKRĘTARKA 10,8V

30.

ELEKTRONARZĘDZIA DO WARSZTATU I GARAŻU

7.

XT102610 WKRĘTAK 3,6V

31.

XT106120 WIERTARKA UDAROW 850W

8.

XT102840 MŁOTOWIERTARKA BEZSZCZOTKOWA

32.

XT106130 WIERTARKA UDAROW 900W

9.

XT102860 WIERTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA

33.

XT106005 MŁOTOWIERTARKA 850W SDSplus

10.

XT102700 WIERTARKA 18V

34.

XT106010 MŁOTOWIERTARKA 850W SDSplus

11.

XT102770 WIERTARKA 18V

35.

XT106030 MŁOTOWIERTARKA 900W SDSmax

12.

XT102710 KLUCZ UDAROWY NA BITY 18V

36.

XT106057 MŁOT 1200W SDSplus

13.

XT102760 KLUCZ UDAROWY NA BITY 18V

37.

XT106061 MŁOTOWIERTARKA 1100W SDSmax

14.

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO WARSZTATU I GARAŻU

38.

XT105115 SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm

15.

XT102720 SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm

39.

XT105125 SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm

16.

XT102725 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA 18V

40.

XT105150 SZLIFIERKA KĄTOWA 150mm

17.

XT102740 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 18V

41.

XT105240 SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm

18.

XT102745 PILARKA TARCZOWA 18V

42.

XT105300 POLERKA OSCYLACYJNA 600W

19.

XT102735 WYŻYNARKA 18V

43.

XT105350 SZLIFIERKA MASZYNOWA 1300W

20.

XT102730 PIŁA SZABLOWA 18V

44.

XT106310 SZLIFIERKA PASOWA 1010W

21.

XT102775 KOMPRESOR 18V

45.

XT106200 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA 400W

22.

XT102765 LATARKA 3W, XT102795 ŁADOWARKA

46.

XT106380 SZLIFIERKA WIBRACYJNA 380W

23.

XT10278, XT102784, XT102786, XT102698 bateria

47.

XT106240 SZLIFIERKA WIBRACYJNA 240W

24.

XT102785,XT102792 ŁADOWARKA

48.

XT107050 SZLIFIERKA PRECYZYJNA min 135W

25.

System XT-POWER

49.

XT107100 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 150W

26.

XT102870 PIŁA ŁAŃCUCHOWA 36V

50.

XT107125 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 150W

51.

XT107150 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 300W

75.

XT108600 WCIĄGNIK LINOWY

52.

XT107175 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 240W

76.

ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE I OGRODOWE

53.

XT107200 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 520W

77.

XT10400 MIESZADŁO DO ZAPRAW 1600W

54.

XT108802 OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 85W

78.

XT125H, XT140H BETONIARKA

55.

XT108808 OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 80W

79.

XT160H, XT180H, XT200H BETONIARKA

56.

XT108803 OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH 110W

80.

XT121200 POMPA OGRODOWA 1200W

57.

XT106395 FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 1200W

81.

XT121235 POMPA OGRODOWA 1200W

58.

XT106190 PILARKA TARCZOWA 1400W

82.

XT11400 POMPA ZANURZENIOWA 400W

59.

XT106160 PILARKA TARCZOWA 1300W

83.

XT11750 POMPA ZANURZENIOWA 750W

60.

XT106372 STRUG ELEKTRYCZNY 750W

84.

XT121100 POMPA ZANURZENIOWA 1100W

61.

XT106390 PIŁA SZABLOWA 550

85.

XT11250 POMPA ZANURZENIOWA 400W

62.

XT106360 WYŻYNARKA 600W

63.

XT106365 WYŻYNARKA 550W

64.

XT106255 PIŁA UKOSOWA 2000W

65.

XT106210 PIŁA UKOSOWA 2000W

66.

XT101001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA 800W

67.

XT103001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA 800W

68.

XT106220 OPALARKA 2000W

69.

XT106230 OPALARKA 2000W

70.

XT2002 KOMPRESOR 1,5KW

71.

XT2004 KOMPRESOR 2,2KW

72.

XT2011 KOMPRESOR 1,5KW

73.

XT102816 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 1400W

74.

XT108250 WCIĄGNIK LINOWY
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NOTATKI
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