
Platná od 1.9.2011 - 31.12.2011,
nebo do vyprodání zásobwww.hitachi-powertools.cz

| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku |
nejvyšší rychlostvrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka |
celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod |
možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný protipřetížení | příslušenství: nový prostorný
kufřík, postranní rukojeť

|| 12 V / 12 mm / 26 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip |
dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího
momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC18YG | hák nastavitelný v pěti pozicích s místem
na bit r

max. vrtací průměr v oceli (mm) 12
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 24
max. průměr šroubu (mm) 6
max. velikost vrutu (mm) 5,8 × 45
max. utahovací moment (nm)
napětí (v) 12
otáčky naprázdno (1/min) 0–350/1 400
hmotnost (kg) 1,3
celková délka (mm) 190

24

|| 12 V / 12 mm / 24 Nm | ventilátor na chlazení motoru | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod |
L/P chod | 21 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | nabíječka UC18YK |
2 ks baterie 1.2Ah BCC1212 | kufřík

DS12DVC (1,2 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

akční cena:

3490,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 12
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 25
max. průměr šroubu (mm) 6
max. velikost vrutu (mm) 5,8 × 63
max. utahovací moment (nm) 26
napětí (v) 12
otáčky naprázdno (1/min) 0–350/1 050
hmotnost (kg) 1,5
celková délka (mm) 198

DS12DVF3 (1,4 Ah)
AKU VRTAČKA s lampou

akční cena :

2990,- Kč

katalogová cena

3890,- Kč

katalogová cena

3390,- Kč

ZDARMA
sada bitů

akční cena:

5490,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 12
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 30
max. velikost vrutu do dřeva
s předvrtáním (mm) 6 × 75
max. průměr šroubu (mm) m6
max. utahovací moment (nm) 34
otáčky naprázdno (1/min) 0–400/0–1 200
napětí (v) 14,4
délka stroje (mm) 210
hmotnost (kg) 1,6

| 14,4 V / 12 mm / 34 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip |
dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího
momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x
baterie, nabíječka, plastový kufr

DS14DFL (1,5 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

akční cena:

9990,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 13
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 45
max. průměr šroubu (mm) 6
max. velikost vrutu (mm) 8 × 75
max. utahovací moment (Nm) 52
upínací otvor sklíčidla (mm) 13
napětí (V) 14.4
otáčky naprázdno (1/min.)
0 750/1500/0-200/400
hmotnost (kg) 2,0
celková délka (mm) 230

–

|elektrická brzda |rukojeť typu Soft Grip |dvourychlostní převod |22 stupňová spojka umožňující
přesný výběr utahovacího momentu |plynulá regulace otáček |automatické blokování sklíčidla |L/P
chod |pojistný hák se svítilnou |příslušenství: 2x baterie, nabíječka, kufr

DS14DL (3 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

katalogová cena

6490,- Kč

katalogová cena

12890,- Kč

DV14DCL2 (1,5 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

akční cena:

6990,- Kč

Max. vrtací průměr v cihle (mm) 13
Max. vrtací průměr do kovu (mm) 13
Max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 38
Max. utahovací moment (Nm) 43
Max. průměr šroubu 6
Max. velikost vrutu s předvrtáním
8x75
Napětí (V) 14,4
Otáčky naprázdno (1/min): 0-400/1500
Počet úderů na prázdno: 0-6500/21000
Hmotnost (Kg): 1,5

(mm)
(mm)

| 14 V / 13 mm / 38 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip |
dvourychlostnípřevod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího
momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x
baterie, nabíječka, plastový kufr

DS10DFL
max. vrtací průměr v oceli (mm) 10
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 21
max.velikost vrutu 5,1x32
max. průměr šroubu (mm) 6
max. utahovací moment (nm) 34
otáčky naprázdno (1/min) 0–300/0–1300
napětí (v) 10,8
hmotnost (kg) 1

(mm)

akční cena:

6990,- Kč

KC10DFL set
DS10DFL
WH10DFL

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK/
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK Li-ion

katalogová cena

7990,- Kč
katalogová cena

7490,- Kč

ZDARMA
sada bitů

ZDARMA
sada bitů

DH38MS
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

|elektropneumatický příklep | celovlnná elektronická regulace otáček |úchyt
SDS-Plus |vertikální motor |možnost vypnutí příklepu |možnost vypnutí otáček pro sekání
|novýmotor odolný proti přetížení |vysoká rychlost vrtání |pro velmi namáhavou práci |jedinečný
vzhled | pogumovaná rukojeť | příslušenství: kufr, postranní rukojeť

akční cena:

9990,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 13
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 32
max. vrtací průměr v betonu (mm) 28
otáčky naprázdno (1/min) 0–1050
příkon (w) 720
napětí (v) 230
počet úderů naprázdno c0–4 000
intenzita příklepu (j)
hmotnost (kg) 3,5

3,5

DH24PC3
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

akční cena:

4990,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 13
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 32
max. vrtací průměr v betonu (mm) 24
otáčky naprázdno (1/min) 0–1 150
příkon (w) 800
napětí (v) 230
počet úderů naprázdno (1/min) 0–4 600
intenzita příklepu (j) 3,2
hmotnost (kg) 2,4

katalogová cena

6790,- Kč

katalogová cena

12690,- Kč

DH28PC
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

DH40MR
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

max. vrtací průměr s korunkou (mm)105
max. vrtací průměr v betonu (mm) 38
otáčky naprázdno (1/min.) 620
příkon (W) 950
napětí (V) 230

počet úderů naprázdno (1/min.) 0 2800
hmotnost (kg) 6,4
upínání SDS max

intenzita příklepu (J) 9
–

|prachotěsný úchyt SDS-MAX |bezpečnostní třecí spojka |celovlnná elektronická regulace otáček
|nový motor odolný proti přetížení |nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě |rukojeť zmírňující vibrace |pro
velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček |hliníkové tělo odolné proti
poškození |dokonale tepelně vodivé |příslušenství: kufr, postranní rukojeť

akční cena:

13990,- Kč

katalogová cena

15990,- Kč
akční cena:

18490,- Kč

katalogová cena

23190,- Kč

max. vrtací průměr s korunkou (mm) 105
max. vrtací průměr v betonu (mm) 40
otáčky naprázdno (1/min.) 240 480
příkon (W) 950
napětí (V) 230
počet úderů naprázdno (1/min.)
1320 2650
intenzita příklepu (J) 3 10
hmotnost (kg) 6,5

–

–

–

|prachotěsný úchyt SDS-MAX |bezpečnostní třecí spojka |celovlnná elektronická regulace otáček
|nový motor odolný proti přetížení |nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě |rukojeť zmírňující vibrace
|pro velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček |hliníkové tělo odolné
proti poškození |dokonale tepelně vodivé |příslušenství: kufr, postranní rukojeť

ZDARMA
sada bitů

|1ks baterie 1,5 Ah + 1 ks baterie3,0 Ah Li-ion, nabíječka|

WH10DFL
upínání (”) 1,4
max. utahovací moment (nm) 94
počet příklepů(1/min) 0-3000
otáčky naprázdno (1/min) 0-2500
napětí (V) 10,8
hmotnost (kg) 1



|moderní vzhled a ergonomické tělo | prachotěsný úchyt SDS MAX | zastavení příklepu naprázdno |
nový motor odolný vůči přetížení | blokovací vypínač | hliníkové tělo odolné proti poškození |
dokonale tepelně vodivé | rukojeť snižující vibrace Sof-touch

akční cena:

22990,- Kč

příkon (W) 1250
otáčky naprázdno (1/min.) 1600
upínání SDS-MAX
výkon (J) 22
hmotnost (kg) 10

H60MC
BOURACÍ KLADIVO SDS/MAX

katalogová cena

24990,- Kč

akční cena:

3990,- Kč

průměr kotouče (mm) 230
příkon (W) 1900
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 6600
vřeteno M14
hmotnost (kg) 4,3

|aretace vřetene |nízká hlava pro snadnější manipulaci |ergonomický vzhled |bezpečnostní

vypínač |dokonale izolovaný motor |tři možnosti upevnění boční rukojeti |prodloužená životnost

uhlíkových kartáčů |příslušenství: ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

G23SS
ÚHLOVÁ BRUSKA

katalogová cena setu

,- Kč4880

průměr kotouče (mm) 125
příkon (W) 1300

počet otáček naprázdno (1/min.) 10 000
vřeteno M14
hmotnost (kg) 1,9

napětí (V) 230

| prachostěná úprava | motor pro náročné broušení | dvoupolohová boční rukojeť | hliníkový kryt
převodovky | odolný krytu motoru | příslušenství: stroj, přídavná rukojeť, klíč, papírová krabice

akční cena:

3390,- Kč

G13SB3
ÚHLOVÁ BRUSKA

katalogová cena

4490,- Kč

|obvodová rychlost 80 m/s |možnost regulace otáček |blokace vřetene |suchý řezný proces
|patentovaná antivibrační rukojeť |příslušenství: ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

akční cena:

4990,- Kč

G15YF
ÚHLOVÁ BRUSKA

průměr kotouče (mm) 150
příkon (W) 1500
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 9000
vřeteno M14
hmotnost (kg) 2,0

katalogová cena

5890,- Kč

G23U2
ÚHLOVÁ BRUSKA

akční cena:

4290,- Kč

katalogová cena

5390,- Kč

průměr kotouče (mm) 230
příkon (W) 2000
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 6600
vřeteno M14
hmotnost (kg) 4,3

|aretace vřetene |nízká hlava pro snadnější manipulaci |ergonomický tvar |labyrintový systém
chlazení |bezpečnostní vypínač |nový dokonale izolovaný motor |omezení rozběhového
proudu |tři možnosti upevnění boční rukojeti |prodloužená životnost uhlíků |příslušenství:
ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

ZDARMA
UR18DSL

stavební rádio

ZDARMA
úhlová bruska G12SS

| | | | |
| | Příslušenství: stroj, přídavná rukojeť,

klíč, papírová krabice

nejsilnější bruska ve své třídě příkon 840 W moderní ergonomický tvar nízká hlava prachotěsná
úprava moderní,efektivní a výkonný motor nové generace

příkon (W) 950
intenzita příklepu (J) 12,5
počet úderů naprázdno (1/min.) 3000
napětí (V) 230
hmotnost (kg) 5,9

| upínací úchyt SDS-MAX |moderní vzhled a ergonomický tvar |dláto nastavitelné do 12 poloh | nový
motor odolný proti přetížení |rukojeť zmírňující vibrace |blokovací vypínač |volně přestavitelná boční
rukojeť |hliníkové tělo odolné proti poškození |dokonale tepelně vodivé |stroj určený pro precizní
práce |příslušenství: kufr, postranní rukojeť, sekáč

H45MR
SEKACÍ KLADIVO

akční cena :

16990,- Kč

katalogová cena

21390,- Kč

akční cena:

29990,- Kč

příkon (W) 1340
intenzita příklepu (J) 42
počet úderů naprázdno (1/min.) 1400
napětí (V) 230
hmotnost (kg) 16,5

|moderní antivibrační systém |nízká hlučnost |nářadí libovolně nastavitelné nový motor odolný proti
přehřátí |rukojeť zmírňující vibrace s povrchem Soft-touch |příslušenství: kufr, sekáč

H65SB2
BOURACÍ KLADIVO

katalogová cena

35990,- Kč

G13SQ
ÚHLOVÁ BRUSKA

akční cena:

2190,- Kč

průměr kotouče (mm) 125
příkon (W) 840
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 10 000
vřeteno M14
hmotnost (kg) 1,6

| nejsilnější bruska ve své třídě | nízká hlava | prachostěná úprava | moderní, efektivní a výkonný
motor nové generace | příslušenství: stroj, přídavná rukojeť, klíč, papírová krabice

katalogová cena

2490,- Kč

G23UAY
ÚHLOVÁ BRUSKA

G12SQ
ÚHLOVÁ BRUSKA

akční cena:

1990,- Kč

průměr kotouče (mm) 115
příkon (W) 840
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 10 000
vřeteno M14
hmotnost (kg) 1,6

katalogová cena

2290,- Kč

průměr kotouče (mm) 230
příkon (W) 2400
napětí (V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 6600
vřeteno M14
hmotnost (kg) 5,0

|aretace vřetene |nízká hlava pro snadnější manipulaci |prachotěsná konstrukce |patentovaná
antivibrační rukojeť |bezpečnostní vypínač |snížená hlučnost převodovky |omezení rozběhového
proudu |maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům |velmi dlouhá
životnost uhlíků |příslušenství: ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

akční cena:

5990,- Kč

katalogová cena

6990,- Kč

ZDARMA
UG50Y

laserový dálkoměr

ZDARMA
752552+752552

ZDARMA
752551+752551

ZDARMA
752525+752555

FDV16VB2
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

akční cena:

1990,- Kč

katalogová cena

2490,- Kč

max. vrtací průměr v oceli (mm) 13
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 25
max. vrtací průměr v betonu (mm) 16
otáčky naprázdno (1/min.) 0 2900
příkon (W) 550
napětí (V) 230
počet úderů naprázdno (1/min.) 0 46400
rozsah sklíčidla (mm) 1,5 13
závit sklíčidla 1/2” x 20 unf
hmotnost (kg) 1,6

–

–

–

|estetický a ergonomický kryt |elektronická regulace rychlosti a točivého momentu |L/P chod
|sklíčidlo dokonale uloženo v ložiskách |moderní motor odolný vůči přetížení |protiskluzová rukojeť
|rychlosklíčidlo |příslušenství: kufr, přídavná rukojeť

DH40MRY
VRTACÍ/SEKACÍ KLADIVO

max. vrtací průměr s korunkou (mm) 105
max. vrtací průměr v betonu (mm) 40
otáčky naprázdno (1/min.) 240 480
příkon (W) 950
napětí (V) 230
počet úderů naprázdno (1/min.)
1320 2650
intenzita příklepu (J) 0 10,5
hmotnost (kg) 6,8

–

–

–

|upínání SDS-MAX |bezpečnostní třecí spojka |celovlnná elektronická regulace otáček |nový motor
odolný proti přetížení |nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě |antivibrační rukojeť |antivibrační systém
UVP |elektronický systém pro udržení stálých otáček |hliníkové tělo pro větší výdrž a odolnost
|dokonale tepelně vodivé |příslušenství: kufr, postranní rukojeť

akční cena:

19990,- Kč

katalogová cena

24990,- Kč



|elektronická regulace rychlosti |moderní motor odolný vůči přetížení |hliníkový korpus soukolí
pokrytý elastomerem |dokonale vyvážená konstrukce |rukojeť typu Soft-grip

max. vrtací průměr v oceli (mm) 13
max. vrtací průměr ve dřevě (mm) 40
max. vrtací průměr v betonu (mm) 18
otáčky naprázdno 1./2. rychlost (1/min.)
0–1000/0–3000
příkon (W) 690
napětí (V) 230
rozsah sklíčidla (mm) 1,5 13
počet úderů naprázdno (1/min.) 8000/26000
závit sklíčidla 1/2“x 20 unf
hmotnost (kg) 2,0

–

|L/P chod |celovlná elektro nická regulace otáček |veškeré uložení v ložiscích |2 rychlosti
|rychlosklíčidlo |vysoká vrtací rychlost |motor a 2 stupňová převodovka v hliníkovém skeletu

DV18V
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

akční cena:

4190,- Kč

max. průměr vrutů (mm) 6
max. průměr samořez. šroubů (mm) 6
max. průměr šroubů se závitem (mm) 6
max. utahovací moment (Nm) 8,8
příkon (W) 620
úchyt nástroje 1/4” šestihran
počet otáček naprázdno (1/min.) 0 6000
hmotnost (kg) 1,48

–

W6VM
ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

akční cena :

3490,- Kč

katalogová cena

5190,- Kč

katalogová cena

4690,- Kč

akční cena:

3490,- Kč

příkon (W) 1050
průměr pilového kotouče (mm) 190
průměr upínacího otvoru (mm) 30
hloubka řezu při 90° (mm) 68
hloubka řezu při 45° (mm) 46
počet otáček naprázdno (1/min.) 5500
napětí (V) 230
hmotnost (kg) 3,5

|motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížením |přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač
pilin |hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu |ergonomická a lehká konstrukce |bezpečnostní
vypínač |dokonalá protiprašná ochrana |příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

C7SS
OKRUŽNÍ PILA

akční cena:

4790,- Kč

příkon (W) 1100
průměr pilového kotouče (mm) 165
průměr upínacího otvoru (mm) 30
hloubka řezu při 90° (mm) 55
hloubka řezu při 45° (mm) 40
počet otáček naprázdno (1/min.) 5500
napětí (V) 230
hmotnost (kg) 3,5
celková délka (mm) 293

|motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížením |přípojné místo pro odsávání prachu nebo
lapač pilin |hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu |ergonomická a lehká konstrukce
|bezpečnostní vypínač |dokonalá protiprašná ochrana |nejnižší hladina hluku ve své třídě
|příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

C6U2
KOTOUČOVÁ PILA

katalogová cena

3890,- Kč

katalogová cena

5590,- Kč

|dokonalá opakovatelnost řezu |rukojeť typu Soft-grip |snadno přenosná |precizně zpracovaný
odlitek stolu |motor i pro velkou zátěž |dokonalá protiprašná ochrana |aretace vřetene |zajištěné
blokování stolu v devíti pozicích |L/P otáčení stolu 0–57° |náklon hlavice pily vlevo -5–48°
|příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

C9U2
KOTOUČOVÁ PILA

akční cena:

6990,- Kč

příkon (W) 2000
průměr pilového kotouče (mm) 235
průměr upínacího otvoru (mm) 30
hloubka řezu při 90° (mm) 86
hloubka řezu při 45° (mm) 65
počet otáček naprázdno (1/min.) 5000
napětí (V) 230
hmotnost (kg) 6,8
celková délka (mm) 397

|motor nové generace přizpůsobený pro práci pod velkým zatížením |přípojné místo pro odsávání
prachu nebo lapač pilin |hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu |rukojeť Soft-touch
|ergonomická a lehká konstrukce |bezpečnostní vypínač |dokonalá protiprašná ochrana |nejnižší
hladina hluku ve své třídě |příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

průměr pilového kotouče (mm) 216
průměr upínacího otvoru (mm) 30
kolmý řez 90° (mm) 65x312
šikmý řez 45° (mm) 45x 220
kombinovaný řez (šikmý+ podřez) 45°(mm) 45x2
napětí(V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 5500
hmotnost (kg) 14
příkon (W) 1050
max. průměr řezu (mm) 65

akční cena:

13990,- Kč

C8FSE
POKOSOVÁ PILA

katalogová cena

8090,- Kč

katalogová cena

7490,- Kč

|šířka pásu 100 mm |elektronická regulace otáček |dokonalá protiprašná ochrana |silný a odolný
motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti

akční cena:

7690,- Kč

brusná plocha (mm) 100 x 610
regulace otáček (m/min.) 240 420
regulace potenciometrem ano
napětí (V) 230
příkon (W) 1020
hlučnost (dB) 88
hmotnost (kg) 5,2

–

C12YA
POKOSOVÁ PILA

akční cena:

19990,- Kč

průměr pilového kotouče (mm) 305
průměr upínacího otvoru (mm) 30

napětí(V) 230
počet otáček naprázdno (1/min.) 2850
hmotnost (kg) 22,5
příkon (W) 1500

kolmý řez 90° (mm) 100x105
šikmý řez 45° (mm) 65x155

max. hloubka řezu (mm) 54
indukční motor - nízká hlučnost

katalogová cena

23990,- Kč

katalogová cena

8490,- Kč

SB10V2
PÁSOVÁ BRUSKA

|dokonalá opakovatelnost řezu |rukojeť typu Soft-grip | precizně zpracovaný odlitek stolu |motor i pro
velkou zátěž | dokonalá protiprašná ochrana | zavřený a lehký kryt | motor nové generace | aretace
vřetene | L/P otáčení stolu 0-45° |náklon hlavice pily 0, 15, 22,5, 30 a 45 °° |příslušenství: kotouč, klíč,

NOVINKA

CJ90VST
PŘÍMOČARÁ PILA

CJ110MV
PŘÍMOČARÁ PILA

příkon (W) 705
max. výška řezu do dřeva (mm) 90
max. výška řezu do uhlík.é oceli (mm)
šikmý řez:oboustranně 0- 45
rozměry: 228 x 66 x 20
počet kmitů (1/min.) 850 3000
minimální poloměr oblouku (mm) 25
napětí (V) 230
zdvih pilového listu (mm)
hmotnost (kg) 2,2

–

°

20

| motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížením lektronická regulace rychlosti kmitání okonalý
systém pro odsávání prachu patka pokryta vrstvou niklu rychloupínání listů

| e | d
| |

akční cena:

2990,- Kč

katalogová cena

3190,- Kč
akční cena:

3990,- Kč

katalogová cena

5190,- Kč

příkon (W) 720
max. výška řezu do dřeva (mm) 110
max. výška řezu do uhlík.é oceli (mm) 10
max. výška řezu do hliníku 30
počet kmitů (1/min.) 850 3000
minimální poloměr oblouku (mm) 25
napětí (V) 230
zdvih pilového listu (mm) 26
hmotnost (kg) 2,2

–

|motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení |systém výměny plátku bez použití
nářadí |elektronická regulace rychlosti |minimální poloměr řezu 25 mm |dokonalý systém odvádění
prachu |4 stupňový předkyv |patka pokryta ochrannou vrstvou niklu |příslušenství: hexagonální klíč,
kufr, přípojky k vysavači

ZDARMA
sada bitů



Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.Czech

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.

-mail: info@hitachi-powertools.cz
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

sací výkon (l/min.) 3600
max. podtlak (mbar) 248
objem nádoby (l) 25
max. objem prachu (l) 20
max. objem vody (l) 16
napětí (V) 230
příkon (W) 1 200
hmotnost (kg) 10

|vysavač suchého i mokrého odpadu s elektromagnetickým vyklepáváním filtrační vložky |výkonný
motor s oddělením chlazením |omezovač rozběhového proudu |automatický vypínač v součinnosti s
připojeným nářadím 40 – 2000 W |příslušenství: ohebná hadice s koncovkou k připojení ke stroji,
skládaný filtr

RNT1225
VYSAVAČ

akční cena :

13990,- Kč

katalogová cena

14890,- Kč

ZDARMA

sada 744002

akční cena:

16990,- Kč

hmotnost (kg) 3,6
výška (mm) 353
délka (mm) 362
síla jednotlivého úderu (J) 80
druh hřebíků o hlavička, plastová
páska
kapacita zásobníku (ks) 37 42
průměr hřebíků (mm) 3,0 3,3
délka hřebíků (mm) 50 90
životnost nádoby s plynem 1200 nástřelů
napětí (V) 7,2

–

–

–

–

|dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelné |rukojeť obložena protiskluzovým materiálem typu
Soft-grip |pomocný hák |jedinečná ergonomie |nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a
stavebnictví |minimální doba úkonu (2 výstřely/s)

NR90GC2
HŘEBÍKOVAČKA

katalogová cena

19490,- Kč

E35MB
GENERÁTOR

akční cena:

28990,- Kč

spolehlivý a úsporný motor:
Mitsubishi OHV
čidlo oleje
zařízení pro bezpečné vypnutí
max. výkon (W) 3500
hmotnost (kg) 55

|motor nové generace přizpůsobený pro práci pod velkým zatížením |přípojné místo pro odsávání
prachu nebo lapač pilin |hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu |rukojeť Soft-touch
|ergonomická a lehká konstrukce |bezpečnostní vypínač |dokonalá protiprašná ochrana |nejnižší
hladina hluku ve své třídě |příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

katalogová cena

,- Kč38690

E42MB
GENERÁTOR

akční cena:

41590,- Kč

doba práce bez přestávky (hod.) 3
frekvence (Hz) 50
hmotnost (kg) 58
jmenovité výstupní napětí(V)
110, 120, 220, 230, 240,
110 / 220, 120 / 240
jmenovitý výkon (W) 3600
max. výstupní výkon (kW) 2,5
max. výkon (W) 7,4
mazání SD nebo vyšší 10W-30
objem motoru (cm ) 296
objem olejové nádrže (l) 0,6
objem palivové nádrže (l) 6
palivo Natural 95
regulace napětí kondenzátorový typ
rozměry (d x š x v) 683x492x485 mm
startování - šňůra
typ motoru - 4-takt OHV, vzduchem
chlazený

3

katalogová cena setu

,- Kč48 280

EC68
KOMPRESOR

hlučnost (dB) 75
hmotnost (kg) 28
max. otáčky (ot/min.) 3400
max. tlak (bar) 8
napětí (V) 230
obsah nádrže (l) 24
olej ano
příkon motoru (kW) 1,1
sací výkon (l/min.) 190
výkon (kW) 0,8

akční cena:

5990,- Kč

akční cena:

9990,- Kč

katalogová cena

6490,- Kč

katalogová cena

11190,- Kč

ZDARMA

servisní sada

ZDARMA
CG22EAB

M12V2
HORNÍ FRÉZKA
S ELEKTRONIKOU

upínací průměr (mm) 12
max. hloubka zapuštění (mm) 65
napětí (V) 230
příkon (W) 2000
počet otáček naprázdno (1/min.)
8000 22000
hmotnost (kg) 6,3

–

|celovlnná elektronická regulace otáček |aretace vřetene |dokonalá protiprašná ochrana |tři
pozice nastavení postranních rukojetí |revolverový systém nastavení hloubky frézování
možnost použití redukce držadla (6mm) |motor přizpůsobený k práci při velké zátěži
|příslušenství: klíč, frézový nůž, vodítko, šablonové vodítko

|vysavač suchého i mokrého odpadu |automatický vypínač v součinnosti s připojeným nářadím s
příkonem 40 – 2 000 W |příslušenství: hadice 3 m, 5 ks sacích nástavců, 2 ks sacích trubic,
textilní filtr, papírový sáček na prach

akční cena:

7490,- Kč

sací výkon (l/min.) 3300
max. podtlak (mbar) 220
napětí (V) 230
příkon (W) 1200
max. objem prachu (l) 30
max. objem vody (l) 25
hlučnost (dB) 75
hmotnost (kg) 10,6

WDE3600 INOX
VYSAVAČ

katalogová cena

9990,- Kč

akční cena:

17990,- Kč

spolehlivý a úsporný motor:
Mitsubishi OHV
čidlo oleje
zařízení pro bezpečné vypnutí
max. výkon (W) 2400
hmotnost (kg) 37

E24SC
GENERÁTOR

katalogová cena

,- Kč25290

doba práce bez přestávky (hod.) 10
frekvence (Hz) 50
hmotnost (kg) 72
jmenovité výstupní napětí(V)
110, 120, 220, 230, 240,
110 / 220, 120 / 240
jmenovitý výkon (W) 2800
max. výstupní výkon(kW) 5,6
max. výkon (W) 3500
mazání SD nebo vyšší 10W-30
objem motoru (cm ) 296
objem olejové nádrže (l) 1,2
objem palivové nádrže (l) 18
palivo Natural 95
regulace napětí kondenzátorový typ
rozměry (d x š x v) 628x495x495 mm
startování - šňůra
typ motoru - 4-takt OHV, vzduchem chlazený

3

akční cena:

42690,- Kč

E35MA
GENERÁTOR

katalogová cena setu

48 880,- Kč

akční cena:

68490,- Kč

doba práce bez přestávky (hod.) 7
frekvence (Hz) 50
hmotnost (kg) 86
jmenovité výstupní napětí(V)
110, 120, 220, 230, 240,
110 / 220, 120 / 240
jmenovitý výkon (W) 5100
max. výstupní výkon(kW) 9,6
max. výkon (W) 5700
mazání SD nebo vyšší 10W-30
objem motoru (cm ) 391
objem olejové nádrže (l) 1,2
objem palivové nádrže (l) 18
palivo Natural 95
regulace napětí kondenzátorový typ
rozměry (d x š x v) 658x500x500 mm
start.: šňůra
typ motoru - 4-takt OHV, vzduchem chlazený

3

katalogová cena setu

,- Kč81 480

E57MA
GENERÁTOR

CM14E
BENZINOVÁ PILA

akční cena:

27990,- Kč

katalogová cena

30590,- Kč

kotouč (mm) 355 x 4 x 20/22,2
maximální hloubka řezu (mm) 125
zdvihový objem motoru (cm ) 66,8
výkon (kW) 3,0
hmotnost bez kotouče (kg) 11,5
nádrž (ml) 640

3

|aretace vřetene |výborně vyvážená |dokonalý systém tlumení vibrací |karburátor WALBRO |převod
pomocí řemene |suché i mokré použití

ZDARMA
RB24EAP

ZDARMA
ML160EA
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