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Elektropneumatická vŕtacie kladivá

EKV 21

DECORATION EXPERT
HAMMER

Podľa EPTA 09/2014

EVP 13 E-2H3
0–3 000 ot./min

0–60 000 pr./min

t (s) / otvor ø 6 × 50 mm / betón C25/30

Konkurent B
1,2 J

0–1 500 ot./min
0–5 000 pr./min

Konkurent A
1,7 J

0–1 300 ot./min
0–4 200 pr./min

EKV 21 
2,3 J

0–3 200 ot./min
0–5 000 pr./min

0,00 2,50 5,00 7,50 10,00

9,43

3,76

8,06

3,53

Vďaka unikátne navrhnutým otáčkam 
a vysoké efektívnosti a sile nového príkle-
pového systému  je elektropneu-
matické vŕtacie kladivo NAREX EKV 21 
nedostihnuteľným špecialistom pre širokú 
paletu aplikácií nielen v komerčných oblas-
tiach drobné montážne a kotevné techniky. 
Ako doteraz jediné na trhu dokáže vŕtacie 
kladivo EKV 21  v rýchlosti a vŕta-
cím výkonu prekonat aj inak veľmi rýchle 
konvenčné príklepové vŕtačky, čím prináša 
aj dlho očakávané riešenie pre príležitost-
ných užívateľov, hľadajúcich pre svoje in-
teriéry a  exteriéry ich zmysluplnú a  ľahko 
dostupnú náhradu.
t (s)



94,00 € 
112,80 € vr. DPH

bez  
DPH

Ľahké vŕtacie kladivo 

Súčasti dodávky:  prídavné držadlo SOFTGRIP, hĺbkový doraz, SDS-plus adaptér na 
závit ½ "- 20 UNF, rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm, prepravný 
kufor

$  ideálny pre interiéry a dekorácie panelových bytov
$  vhodné pre drobné montáže a upevňovacu techniku
$  unikátny príklepový systém  prepája účinnosť kladivá s rýchlosťou 

príklepové vŕtačky
$  pracovné režimy: príklepové vŕtanie, vŕtanie bez príklepu, alt. skrutkovanie
$  ergonomické kompozitné držadlo s antivibračným kĺbom  

CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrácie a znižuje ich škodlivé vplyvy
$  rýchla a pohodlná výmena vrtákov vďaka upínacej hlave so systémom SDS-plus
$  rýchloupínacie skľučovadlo s prechodovým adaptérom pre vŕtanie bez príklepu
$  bezpečnostná klzná spojka pre citlivé odpojenie
$  pohodlné prídavné držadlo SOFTGRIP so stavacím tlačidlom hĺbkového dorazu

EKV 21 
Technické údaje
Upínanie nástrojov SDS-plus
Menovitý príkon 700 W
Doporučený ø vŕtania v betóne 4–10 mm
Max. ø vŕtania v betóne / murive 20 / 20 mm
Max. ø vŕtania v dreve / oceli 30 / 13 mm
Max. ø skrutky 8 mm
Počet otáčok naprázdno 0–3 200 min-1

Počet úderov naprázdno 0–5 000 min-1

Energia úderu 2,3 J
ø upínacieho krku 43 mm
Hmotnosť (podľa EPTA 09/2014) 2,3 kg
Objednávacie číslo 65 404 580

Elektropneumatické vŕtacie kladivo NAREX EKV 21 
 potrebuje k práci o 25 % menej mani-

pulačného priestoru než akýkoľvek iný podobne 
výkonný stroj na trhu! Jeho kompaktný a poctivú 
konštrukciu ocenia nielen montážnici stavebných 
výplňových prvkov, ale aj výrobcovia nábytku na 
mieru, dekoratéri, dizajnéri a inštalatéri.



Elektropneumatická sekacie kladivá

Podľa EPTA 09/2014

Výhody zalomené konštrukcie jednoúčelo-
vého sekacieho kladiva NAREX EKS 3  sú 
viditeľné už na prvý pohľad! V porovnaní so 
sekacími alebo kombinovanými kladivami 
konvenčného (Vrtačkového) tvaru je sekacie 
kladivo EKS 3 oveľa kratšie, lepšie vyvážené 
a teda obratnejšie! Jeho kompaktný dizajn ne-
kladie veľké nároky na manipulačný priestor 
a  skladnosť. Robustná zalomená konštrukcia 
je významne tuhšia a húževnatejší, oveľa lep-
šie absorbuje vonkajšie namáhanie a chráni 
a predlžuje životnosť vnútorného ústrojenstva.

EKS 3

BREAKING EXPERT
HAMMER



156,00 € 
187,20 € vr. DPH

bez  
DPH137,00 € 

164,40 € vr. DPH

bez  
DPH

Montážne kombinované 
kladivo QUICKSYSTEM

Inštalačné sekacie 
kladivo 

Súčasti dodávky:  prídavné držadlo SOFTGRIP, hĺbkový doraz, upínacia hlava  
QS-HAMMER, upínacia hlava QS-DRILL, prepravný kufor

Súčasti dodávky:  prídavné držadlo SOFTGRIP, prepravný kufor

$  multifunkčné kladivo pre inštalácie a montáže
$  pracovné režimy: príklepové vŕtanie, sekanie, vŕtanie bez príklepu, alt. skrutkovanie
$  robustná zalomená prevodová skriňa z hliníkového tlakového odliatku zvyšuje 

tuhosť celej konštrukcie a predlžuje životnosť prevodov a motora
$  ergonomické kompozitné držadlo s antivibračným kĺbom  

CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrácie a znižuje ich škodlivé účinky
$  systém výmenných hláv QUICKSYSTEM pre rýchlu prestavbu kladiva na vŕtačku:
 - upínacia hlava QS-HAMMER pre SDS nástroje
 - upínacia hlava QS-DRILL pre bežné vrtáky s valcovou alebo šesťhrannou stopkou
$  možnosť polohovania sekáča v rozsahu 0-360 °
$  bezpečnostná klzná spojka pre citlivé odpojenie
$  pohodlné prídavné držadlo SOFTGRIP so stavacím tlačidlom hĺbkového dorazu

$  navrhnuté pre inštalatérov, murárov a obkladačov
$  vhodné pre demolície keramických obkladov a dlažieb, drážkovanie, osekávanie 

omietok, drobné murárske práce, pomocné technológie
$  kompaktný jednoúčelový stroj pre dosiahnutie maximálneho sekacieho výkonu
$  robustná zalomená prevodová skriňa z hliníkového tlakového odliatku zvyšuje 

tuhosť celej konštrukcie a predlžuje životnosť prevodov a motora
$  ergonomické kompozitné držadlo s antivibračným kĺbom  

CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrácie a znižuje ich škodlivé vplyvy
$  rýchla a pohodlná výmena sekáčov vďaka upínacej hlave so systémom SDS-plus
$  možnosť polohovania sekáča v rozsahu 0-360 °
$  pohodlné prídavné držadlo SOFTGRIP

EKK 31-QSEKS 3 
Technické údaje
Upínanie nástrojov SDS-plus
Menovitý príkon 850 W
Doporučený ø vŕtania v betóne 8–18 mm
Max. ø vŕtania v betóne / murive 30 / 82 mm
Max. o vŕtania v dreve / oceli 40 / 13 mm
Max. ø skrutky 10 mm
Počet otáčok naprázdno 0–1 500 min-1

Počet úderov naprázdno 0–5 000 min-1

Energia úderu 4,0 J
ø upínacieho krku 54 mm
Hmotnosť (podľa EPTA 09/2014) 3,6 kg
Objednávacie číslo 65 404 582

Technické údaje
Upínanie nástrojov SDS-plus
Menovitý príkon 850 W
Počet úderov naprázdno 0–5 000 min-1

Energia úderu 4,0 J
ø upínacieho krku 54 mm
Hmotnosť (podľa EPTA 09/2014) 3,1 kg
Objednávacie číslo 65 404 584

FAST
FIX



EKK 31-QS QUICKSYSTEM

INSTALLATION EXPERT
HAMMER

Rýchlovýmenná upínacia hlava QS-HAMMER je vybavená uzamykateľným
systémom vŕtacieho a sekacieho príslušenstva SDS-plus. Nasadenie (uzam-
knutie) a vybratie (odomknutie) vrtáka možno vykonať jednoducho jednou 
rukou. Hĺbku vŕtania možno na prídavnom držadle SOFTGRIP pohotovo ko-
rigovať veľkoplošným stavacím tlačidlom s hĺbkovým dorazom.

Poctivá a účelná konštrukcia nového 
radu vŕtacích, sekacích a kombinovaných 
kladív značky NAREX sa vyznačuje veľmi 
nízkymi náklady na ich prevádzkovanie 
a umožňuje jednoduchú a lacnú pravi-
delnú údržbu jednotlivých strojov. Vďaka 
starostlivo zvoleným a náročnými testami 
overeným materiálom príklepového a pre-
vodového ústrojenstva majú elektrop-
neumatické kladivá NAREX aktuálne naj- 
lepšie parametre vŕtacieho a sekacieho 
výkonu na trhu.

Elegantný systém rychlovýmenných hláv QUICKSYSTEM ponúka okrem rýchlej zmeny medzi 
príklepovým vŕtaním do betónu a vŕtaním bez príklepu do dreva a kovu tiež užívateľsky veľmi 
príjemné zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s pravidelnou údržbou a opravami jed-
ného z najexponovanejších dielov vôbec!



Dômyselné riešenie prevodového ústrojenstva multi-
funkčného kladiva NAREX EKK 31-QS umožňuje pohodlné 
a bezstratové aktivovanie akéhokoľvek z pracovných módov 
(zľava doprava): vŕtanie s príklepom, nastavenie polohy se-
káča v rozmedzí 0-360 °, sekanie, vŕtanie bez príklepu. Rebro-
vý prepínač nepresahuje obrys stroja a je umiestnený priamo 
do zorného poľa obsluhy, kde je vždy pohotovo pri ruke.

Keď sekacie kladivo, tak jedine s priečne uloženým motorom! 
Takto uložený motor je chránený robustným a tuhým ložiskovým 
vekom z tlakového hliníkového odliatku, ktoré na rozdiel od konštruk-
cií klasického vrtačkového tvaru oveľa účinnejšie pohlcuje vonkajšie 
deštruktívne namáhanie spôsobená vylamovaním sekáča z materiálu.

Ergonomické kompozitné držadlo SOFTGRIP umožňuje 
držanie stroja nad jeho ťažiskom, čím napomáha lepšiemu 
ovládaniu a  manipuláci. Antivibračný kĺb CONTROLVIBRATI-
ONSYSTEM absorbuje vibrácie a znižuje ich škodlivé vplyvy. 
Reverzačné tlačidlo pravého a ľavého chodu v dosahu hlavné-
ho spínača umožňuje základné ovládanie stroja jednou rukou.



NOVINKY
pre stavbu a montáže

nielen



NOVINKY
pre stavbu a montáže



Uhlové brúsky 950 W

Podľa EPTA 09/2014

EBU 125-10

SLIM DESIGN
GRINDER



72,00 € 
86,40 € vr. DPH

bez  
DPH

69,00 € 
82,80 € vr. DPH

bez  
DPH

Obratná uhlová brúska SLIMDESIGN s univerzálnym použitím

Súčasti dodávky:  prídavné držadlo, ochranný kryt pre brúsenie, kľúč na upínaciu 
maticu, príruba a upínacia matica, kartónová krabica

$  SLIMDESIGN motorová skriňa s obvodom púhych 188 mm pre perfektné  
ovládanie a jednoduchú manipuláciu

$  výkonný 950W silný motor pre účinné rezanie a brúsenie materiálov
$  ochrana proti opätovnému zapnutiu stroja pri prerušení dodávky el. prúdu
$  optimalizovaný spínač s aretáciou stáleho chodu
$  vetracie otvory so špeciálnou mriežkou pre účinnejšie chladenie  

motora a zamedzenie vnikaniu hrubých nečistôt
$  pevný ochranný kryt pre vysoký stupeň ochrany užívateľa
$  plochá prevodová skriňa pre pohodlnú prácu aj na úzkych miestach
$  ergonomické prídavné držadlo pre isté a bezpečné uchopenie stroje
$  flexibilnejšia práca a ľahšia manipulácia okolo obrobku vďaka  

4 m dlhému a robustnému gumovému káblu
$  pohodlné prídavné držadlo SOFTGRIP

EBU 125-10 SLIMDESIGN

EBU 115-10 SLIMDESIGN

Technické údaje EBU 115-10 EBU 125-10
Menovitý príkon 950 W
Otáčky naprázdno 11 000 min-1

Závit na vretene M 14
Max. ø kotúčov 115 mm 125 mm
Hmotnosť (podľa EPTA 09/2014) 2,0 kg
Objednávacie číslo 65 404 594 65 404 596

2,02,0

2,02,0



Uhlové brúsky 2 600 W

Podľa EPTA 09/2014

EBU 230-26

REAL POWER
GRINDER



117,00 € 
140,40 € vr. DPH

bez  
DPH

Silná uhlová brúska REALPOWER s všestranným použitím

Súčasti dodávky:  prídavné držadlo, kľúč na upínaciu maticu, príruba a upínacia  
matica, ochranný kryt na brúsenie, kľúč pre ochranný kryt,  
kartónová krabica

$  uhlová brúska s výkonným 2 600W silným motorom pre rýchle a efektívne delenie, 
brúsenie a kefovanie kovov, rovnako ako pre delenie rôznych stavebných materiálov

$  multifunkčná elektronika
 - ochrana pred opätovným zapnutím bráni samovoľnému spusteniu náradia po 

výpadku elektrického prúdu
 - SOFTSTART - obmedzenie rozbehového prúdu pre pozvoľný nábeh  

do pracovných otáčok
$  robustná hliníková hlava s aretačným tlačidlom
$  kompaktná konštrukcia pre jednoduchšiu manipuláciu a ovládanie stroja
$  optimálna 3m dĺžka sieťového kábla
$  pevný ochranný kryt pre vyššiu bezpečnosť používateľa pri zlomení brúsneho 

kotúča
$  ergonomické prídavné držadlo pre isté a bezpečné uchopenie stroja
$  pohodlné prídavné držadlo SOFTGRIP

EBU 230-26 REALPOWER
Technické údaje
Menovitý príkon 2 600 W
Otáčky naprázdno 6 500 min-1

Závit na vretene M 14
Max. ø kotúčov 230 mm
Hmotnosť (podľa EPTA 09/2014) 6 kg
Objednávacie číslo 65 404 598

2,06,0



90,00 € 
108,00 € vr. DPH

bez  
DPH

FL LED 40 EC
Multifunkčný AC LED reflektor s predlžovacím káblom

$  vysoko účinný viacfunkčný AC LED reflektor pre dielenské  
a priemyselné prostredia, spĺňajúce vysoké nároky na  
odolnosť a životnosť konštrukcie

$  jedinečné dizajnové prepojenie nastaviteľného pracovného 
svetla a 5m predlžovacieho kábla pre pripojenie elektrického 
náradia a iného elektrického dielenského alebo montážneho 
vybavenia

$  robustný kruhový rám s držadlom chráni vlastnú pohyblivú  
konštrukciu reflektora a zároveň uľahčuje a zjednodušuje 
manipuláciu a prenášanie

$  40W LED reflektor so svetelným tokom 4 000 lm 
pre hlboké priestorové osvetlenie

$  nezávislý ON / OFF spínač reflektora

$  pre vnútorné i vonkajšie použitie: odolnosť proti striekajúcej 
vode IP 54, odolnosť proti nárazom IK 07

Súčasti dodávky:  FL LED 40 EC, kartónová krabica

Technické údaje
Celkový výkon LED 40 W
Svetelný tok 4 000 lm
Životnosť LED 30 000 hod
Napätie / frekvencia 220–240 V~/50 Hz
Predlžovací kábel H07RN-F 3G × 1,5 mm²
Dĺžka kábla 5 m
Príkon pripojeného zariadenia max. max. 3 000 W
Trieda ochrany IP 54, IK 07
Rozmery 305 × 305 × 65 mm
Hmotnosť 3,16 kg
Objednávacie číslo 65 404 611

výklopné telo refektoru pre 
ľahké a presné zacielenie 
svetelného kužeľa

ON / OFF 
spínač osvetlenia

4 000 lm

polohovateľný stojan pre 
ľubovoľné horizontálne použitie

štyri silné priemyselné magnety 
pre stabilné a bezpečné vertikálne 
uchytenie refektoru



126,00 € 
151,20 € vr. DPH

bez  
DPH

$  mobilní multifunkční reflektor pro nejširší spektrum komerčních,  
domácích a volnočasových pracovních i odpočinkových činností

$  50W LED reflektor se světelným tokem 4 500 lm pro hluboké prostorové osvětlení
$  speciálně navržený systém akumulátorového i síťového napájení reflektoru  

DUAL SYSTEM
$  výkonný a odnímatelný Li-Ion akumulátor s multifunkčním ovládacím  

panelem a aktivní dobou svícení až 6 hodin  
$  akumulátor lze prostřednictvím výstupu USB využívat jako vysokokapacitní  

POWER BANKU pro jiná kompatibilní zařízení (smartphony, tablety, kapesní  
svítilny, hybridní šroubováky atp.)

$  příprava na připojení a výškové umístění reflektoru na teleskopickém stativu TL 18
$  pro vnitřní i venkovní použití: odolnost proti stříkající vodě IP 54, odolnost proti 

nárazům IK 07

Súčasti dodávky:  

FL LED 50 ACU, nabíjecí adaptér AN 12-35, nabíjecí kabel,  
akumulátor AP 74-8,8 Li-ion, kartonová krabice 

Technické údaje
Celkový výkon LED 50 W
Max. svetelný tok 4 500 lm
Úhol lúča 70°
Životnosť LED 30 000 hod

DUAL SYSTEM 1
Doba svietenia (akumulátor) - 100% výkon cca 3 hod (4 500 lm)
                  50% výkon cca 6 hod (2 250 lm)
Napätie / kapacita akumulátora Li-Ion Li-Ion 7,4 V / 8 800 mAh (65 Wh)
Napájacie napätie / prúd 12 V / max. 3,5 A
Doba nabíjania akumulátora cca 180 min
Hmotnosť s akumulátorom 2,1 kg

DUAL SYSTEM 2
Napájacie napätie / prúd 12 V / max. 3,5 A
Hmotnosť bez akumulátora 1,5 kg
Podpora pripojenia na statív Ano
Trieda ochrany IP 54, IK 07
Rozmery 265 x 298 x 130 mm
Objednávacie číslo 65 404 612

$  stabilný magnetický podstavec pre  
bezpečné uchytenie reflektora  
na kovových plochách

$  podstavec možno rýchlo vymeniť 
za teleskopický statív

DUAL SYSTEM 1 – napájanie Li-Ion akumulátorom AP 74-8,8:
Ideálne pre zásahové alebo montážne vozy, hrubé stavebné prostredie bez rozvodu 
siete elektrickej energie, prípadne privátne voľnočasové aktivity. Výkon reflektora  
možno regulovať prostredníctvom ovládacieho panela na zadnej strane akumulátora.

DUAL SYSTEM 2  –  napájanie 12V sieťovým adaptérom AN 12-35:
Vhodné pre priemyselné haly, remeselné a privátne dielne či dokončovacie stavebné 
práce. Výkon reflektora nie je možné regulovať.

4 500 lm

DUAL
SYSTEM 1

DUAL
SYSTEM 2

Multifunkčný DC LED reflektor s duálnym systémom napájania
FL LED 50 ACU

$  pevný oceľový rám s polohovacími 
skrutkami pre jednoduché a presné 
zacielenie reflektora



Sortiment rychlovýměnných upínacích hláv pre
multifunkčné kladivo EKK 31-QS QUICKSYSTEM

Zvýhodnená ponuka vrtákov a sekáčov SDS-PLUS:
Obj. číslo ø / šírka

(mm)
Celková 

dĺžka (mm)
Pracovná

dĺžka (mm)
Cena pred zľavou 

bez DPH (€)
Cena pred zľavou 

vr. DPH (€)
Cena po zľave 
bez DPH (€)

Cena po zľave 
vr. DPH (€)

Úspora vr. 
DPH (€)

Vrtáky do armovaného betónu SDS 4 PLUS
00 647 602 4,0 110 50  4,30  €  5,16  €  3,00  €  3,60  € 1,56  €
00 647 603 5,0 110 50  4,40  €  5,28  €  3,10  €  3,72  € 1,56  €
00 647 604 5,0 160 100  4,50  €  5,40  €  3,20  €  3,84  € 1,56  €
00 647 605 6,0 110 50  4,40  €  5,28  €  3,10  €  3,72  € 1,56  €
00 647 606 6,0 160 100  4,60  €  5,52  €  3,20  €  3,84  € 1,68  €
00 647 607 6,0 210 150  6,70  €  8,04  €  4,70  €  5,64  € 2,40  €
00 647 609 8,0 110 50  5,00  €  6,00  €  3,50  €  4,20  € 1,80  €
00 647 610 8,0 160 100  5,70  €  6,84  €  4,00  €  4,80  € 2,04  €
00 647 611 8,0 210 150  6,70  €  8,04  €  4,70  €  5,64  € 2,40  €
00 647 612 8,0 260 200  8,50  € 10,20  €  6,00  €  7,20  € 3,00  €
00 647 629 8,0 460 400 20,80  € 24,96  € 14,60  € 17,52  € 7,44  €
00 647 613 10,0 110 50  5,70  €  6,84  €  4,00  €  4,80  € 2,04  €
00 647 614 10,0 160 100  6,50  €  7,80  €  4,60  €  5,52  € 2,28  €
00 647 615 10,0 210 150  7,60  €  9,12  €  5,30  €  6,36  € 2,76  €
00 647 630 10,0 260 200  8,50  € 10,20  €  6,00  €  7,20  € 3,00  €
00 647 617 10,0 310 250 11,60  € 13,92  €  8,10  €  9,72  € 4,20  €
00 647 631 10,0 450 400 18,90  € 22,68  € 13,20  € 15,84  € 6,84  €
00 647 633 10,0 600 550 33,00  € 39,60  € 23,10  € 27,72  € 11,88  €
00 647 618 12,0 160 100  7,60  €  9,12  €  5,30  €  6,36  € 2,76  €
00 647 619 12,0 210 150  9,30  € 11,16  €  6,50  €  7,80  € 3,36  €
00 647 641 12,0 260 200 10,20  € 12,24  €  7,10  €  8,52  € 3,72  €
00 647 620 12,0 310 250 13,20  € 15,84  €  9,20  € 11,04  € 4,80  €
00 647 634 12,0 450 400 19,30  € 23,16  € 13,50  € 16,20  € 6,96  €
00 647 635 12,0 600 550 33,00  € 39,60  € 23,10  € 27,72  € 11,88  €
00 647 636 12,0 1 000 950 55,40  € 66,48  € 38,80  € 46,56  € 19,92  €
00 647 621 14,0 160 100 10,00  € 12,00  €  7,00  €  8,40  € 3,60  €
00 647 622 14,0 210 150 11,30  € 13,56  €  7,90  €  9,48  € 4,08  €
00 647 637 14,0 450 400 23,90  € 28,68  € 16,70  € 20,04  € 8,64  €
00 647 638 14,0 600 550 33,00  € 39,60  € 23,10  € 27,72  € 11,88  €
00 647 639 14,0 1 000 950 60,00  € 72,00  € 42,00  € 50,40  € 21,60  €
00 647 623 16,0 210 150 15,10  € 18,12  € 10,60  € 12,72  € 5,40  €
00 647 625 16,0 310 250 15,10  € 18,12. 10,60  € 12,72  € 5,40  €

5-dielna súprava vrtákov SDS 4 PLUS

00 647 565 5×110, 6×110, 6×160, 
8×160, 10×160 23,10 € 27,72 € 16,20 € 19,44 € 8,28 €

Štvorbritvové vrtáky do betónu SDS Zentro PLUS
00 648 618 16,0 450 400 41,30  € 49,56  € 28,90  € 34,68  € 14,88  €
00 648 619 18,0 450 400 45,00  € 54,00  € 31,50  € 37,80  € 16,20  €
00 648 620 20,0 450 400 48,80  € 58,56  € 34,20  € 41,04  € 17,52  €
00 648 621 22,0 450 400 56,40  € 67,68  € 39,50  € 47,40  € 20,28  €
00 648 622 24,0 450 400 60,10  € 72,12  € 42,10  € 50,52  € 21,60  €
00 648 623 25,0 450 400 67,70  € 81,24  € 47,40  € 56,88  € 24,36  €
00 648 624 28,0 450 400 75,30  € 90,36  € 52,70  € 63,24  € 27,12  €
00 648 625 30,0 450 400 76,40  € 91,68  € 53,50  € 64,20  € 27,48  €
00 648 626 32,0 450 400 97,90  € 117,48  € 68,50  € 82,20  € 35,28 €

Sekáče SDS-PLUS
00 647 435 250 Špica 14,70 € 17,64 € 10,30  € 12,36  € 5,28 €
00 647 436 20,0 250 Plochý 14,70 € 17,64 € 10,30  € 12,36  € 5,28 €
00 647 437 22,0 240 Dutý 21,80 € 26,16 € 15,30  € 18,36  € 7,80 €
00 647 438 40,0 200 Lopatkovité 18,40 € 22,08 € 12,90  € 15,48  € 6,60 €

QS-HAMMER
Pre príklepové vrtáky a sekáče
so stopkou SDS-plus
Užívateľské rozhranie: SDS-plus / QUICKSYSTEM
Zámok SDS-plus
Objednávacie číslo: 65 404 605

QS-DRILL
Pre vrtáky s valcovou a šesťhrannou stopkou
Užívateľské rozhranie: skľučovadlo 1,5-13 mm / 
QUICKSYSTEM
Skľučovadlo: celokovové, dvojkrúžkové
Objednávacie číslo: 65 404 606

19,30 € 
23,16 € vr. DPH

bez  
DPH 25,70 € 

30,84 € vr. DPH

bez  
DPH

-30 %

-30 %
Obrázky sú nezáväzné. Dodávané príslušenstvo sa môže líšiť 
od dielov zobrazených a popísaných v tejto tlačovine. Zme-
ny technických údajov si vyhradzujeme. Ručenie za tlačové 
chyby je vylúčené.

Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny vr. DPH 20%  
sú orientačné.  Ceny u jednotlivých predajcov sa môžu líšiť.

Výrobca:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932  
470 01  Česká Lípa

Tel.: 481 645 471–2 
 481 645 227

Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz 
 www.narex.cz

Centrálny servis:
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37  Česká Lípa

Tel.: 481 645 465

E-mail: servis@narex.cz
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V predaji od 15. 9. 2018


