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POW326

NiCd baterie 4,8 V/700 mAh
doba nabíjení 5 hodin 
otáčky 0-200/min. 
LED osvětlení pracovní plochy 
3 pozice nastavení rukojeti 
měkčené držadlo 
více než 40 ks příslušenství
kufr

POW306002

NiCd baterie 14,4 V/800 mAh – 2 ks
doba nabíjení 5 hodin
nastavení utahovacího momentu
otáčky 0-550/min., sklíčidlo 10 mm
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW30610

NiCd baterie 18 V/800 mAh – 1 ks
doba nabíjení 5 hodin
nastavení utahovacího momentu
otáčky 0-550/min., sklíčidlo 10 mm 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW306102

NiCd baterie 18 V/800 mAh – 2 ks
doba nabíjení 5 hodin
nastavení utahovacího momentu
otáčky 0-550/min., sklíčidlo 10 mm 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW30650

NiCd baterie 14,4 V/1.300 mAh – 1 ks
doba nabíjení 3-5 hodin
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min.
23+1 utahovacích momentů, brzda, sklíčidlo 10 mm 
měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW327

NiCd baterie 4,8 V/600 mAh 
doba nabíjení 5-8 hodin 
otáčky 200/min.
LED osvětlení pracovní plochy 
LED indikátor stavu baterie 
měkčené držadlo 
pouzdro na opasek včetně 
příslušenství

POW30600

NiCd baterie 14,4 V/800 mAh – 1 ks
doba nabíjení 5 hodin
nastavení utahovacího momentu
otáčky 0-550/min.
sklíčidlo 10 mm
kufr a příslušenství součástí  
dodávky

590,-/23,60 € 

990,-/39,60 € 

850,-/34,00 € 

1 090,-/43,60 € 

1 290,-/51,60 € 

460,-/18,40 € 790,-/31,60 € 

AKU VRTAČKY
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AKU VRTAČKY
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POW306502

NiCd baterie 14,4 V/1.300 mAh – 2 ks
doba nabíjení 3-5 hodin
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min.
23+1 utahovacích momentů, brzda
sklíčidlo 10 mm 
měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW306552

NiCd baterie 18 V/1.300 mAh – 2 ks
doba nabíjení 1 hodina
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min.
23+1 utahovacích momentů, brzda
sklíčidlo 10 mm 
měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POW306532

NiCd baterie 18 V/1.300 mAh – 2 ks
doba nabíjení 3-5 hodin
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min.
23+1 utahovacích momentů, brzda
sklíčidlo 10 mm 
měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POWX0153

NiCd baterie 14,4 V/1.300 mAh - 2 ks
doba nabíjení 3 hodiny
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-500/0-1.400/min. 
23+1 utahovacích momentů, brzda 
min. utahovací moment 17 Nm
sklíčidlo 10 mm s automatickým zám-
kem měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

1 590,-/63,60 € 

1 990,-/79,60 € 

1 790,-/71,60 € 

2 590,-/103,60 € 

EXTRA
BATTERY

+1

POWX153B
baterie 14,4 V/1.300 mAh, NiCd 
k POWX0153
750,-/30,00 €



AKU VRTAČKY
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POWX0155

NiCd baterie 18 V/1.300 mAh - 2 ks
doba nabíjení 1 hodina
LCD indikátor kapacity baterie 
2 rychlosti 0-500/0-1.400/min. 
23+1 utahovacích momentů, brzda 
min. utahovací moment 21 Nm
sklíčidlo 10 mm s automatickým  
zámkem měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POWX0157

NiCd baterie 21,6 V/1.500 mAh - 2 ks
doba nabíjení 1,5 hodiny
LCD indikátor kapacity baterie, příklep
2 rychlosti 0-500/0-1.400/min. 
23+1 utahovacích momentů, brzda 
min. utahovací moment 23 Nm
sklíčidlo 10 mm s automatickým  
zámkem měkčené ergonomické držadlo 
kufr a příslušenství součástí dodávky

POWX0170LI

Li-ion baterie 14,4 V/1.300 mAh – 1 ks 
doba nabíjení 3 hodiny 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min. 
23+1 utahovacích momentů 
min. utahovací moment 15 Nm 
sklíčidlo 10 mm s automatickým zámkem 
brzda, měkčené ergonomické držadlo 
LCD indikátor kapacity baterie 
LED osvětlení pracovní plochy 
ABS antiblokový systém 2. rychl. stupně 
příslušenství součástí dodávky 
kufr s kovovými zámky

POWX0172LI

Li-ion baterie 18 V/1.500 mAh – 1 ks 
doba nabíjení 1 hodina, funkce příklepu 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min. 
23+1 utahovacích momentů 
min. utahovací moment 20 Nm 
sklíčidlo 13 mm s automatickým zámkem 
brzda, měkčené ergonomické držadlo 
LCD indikátor kapacity baterie 
LED osvětlení pracovní plochy 
ABS antiblokový systém 2. rychl. stupně 
příslušenství součástí dodávky 
kufr s kovovými zámky

3 390,-/135,60 € 

4 490,-/179,60 € 

3 990,-/159,60 € 

4 990,-/199,60 € 

pOWX0155B
baterie 18 V/1.300 mAh,  
NiCdk POWX0155
890,-/35,60 €

pOWX0157B
baterie 21,6 V/1.500 mAh,  
NiCd k POWX0157
1 190,-/47,60 €

pOWX0170liB
Li-ion baterie 14,4 V/1.300 
mAh k POWX0170LI
2 190,-/87,60 €

pOWX0172liB
Li-ion baterie 18 V/1.500 mAh
k POWX0172LI a POWX0173LI
2 690,-/107,60 €

EXTRA
BATTERY

+1

EXTRA
BATTERY

+1
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POWX0173LI

Li-ion baterie 18 V/1.500 mAh – 2 ks 
doba nabíjení 1 hodina, funkce příklepu 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min. 
23+1 utahovacích momentů 
min. utahovací moment 20 Nm 
sklíčidlo 13 mm s automatickým zámkem 
brzda, měkčené ergonomické držadlo 
LCD indikátor kapacity baterie 
LED osvětlení pracovní plochy 
ABS antiblokový systém 2. rychl. stupně 
příslušenství součástí dodávky 
kufr s kovovými zámky

POWX0175LI

Li-ion baterie 21,6 V/1.500 mAh – 2 ks 
doba nabíjení 1 hodina, funkce příklepu 
2 rychlosti 0-350/0-1.250/min. 
23+1 utahovacích momentů 
min. utahovací moment 25 Nm 
sklíčidlo 13 mm s automatickým zámkem 
brzda, měkčené ergonomické držadlo 
LCD indikátor kapacity baterie 
LED osvětlení pracovní plochy 
ABS antiblokový systém 2. rychl. stupně 
příslušenství součástí dodávky 
kufr s kovovými zámky

POWX008

NiCd baterie 18 V/1.700 mAh – 1 ks 
doba nabíjení 1 hodina 
otočná baterie o 360 stupňů 
otáčky 870/min. 
max utahovací moment 8 Nm 
sklíčidlo 10 mm poloaluminiové, brzda
měkčené ergonomické držadlo 
magnetická deska na bity
kufr a příslušenství součástí dodávky

POWX019

NiCd baterie 18 V/1.700 mAh – 1 ks 
doba nabíjení 1 hodina
max utahovací moment 130 Nm
otáčky 0-2.200/min 
měkčené ergonomické držadlo 
nástrčné klíče velikosti 17, 19, 21 a 23 
kufr

6 790,-/271,60 € 

7 490,-/299,60 € 

2 590,-/103,60 € 

3 390,-/135,60 € 

pOWX0172liB
Li-ion baterie 18 V/1.500 mAh
k POWX0172LI a POWX0173L
2 690,-/107,60 €

pOWX0175liB
Li-ion baterie 21,6 V/1.500 mAh
k POWX0175LI
2 990,-/119,60 €

pOWX008B
NiCd baterie 18 V/1.700 mAh 
k POWX008
690,-/27,60 €

pOWX019B
NiCd baterie 18 V/1.700 mAh
k POWX019
1 190,-/47,60 €

EXTRA
BATTERY

+1

EXTRA
BATTERY

+1



ELEKTRICKÉ VRTAČKY
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POW30001
výkon 500 W, příklep
otáčky 0-3.000/min., sklíčidlo 13 mm zubové
kapacita vrtání – 13 mm ocel, 16 mm beton, 25 mm dřevo
přídavné madlo, hloubkový doraz, klíč ke sklíčidlu

POWX022
výkon 850 W, příklep, otáčky 0-2.800/min.
sklíčidlo 13 mm zubové, kapacita vrtání – 10 mm ocel 
13 mm beton, 25 mm dřevo, měkčené ergonomické držadlo
přídavné madlo, hloubkový doraz, klíč ke sklíčidlu

POW30030
výkon 580 W, příklep
otáčky 0-2.800/min., sklíčidlo 13 mm rychloupínací
kapacita vrtání – 13 mm ocel, 16 mm beton, 25 mm dřevo
měkčené ergonomické držadlo, přídavné madlo, hloubkový doraz

POW302
výkon 350 W
otáčky 520-2.600/min., 5 rychlostních pozic
sklíčidlo 13 mm zubové, výška 570 mm
bezpečnostní vypínač

POWX024
výkon 1.200 W, příklep, 2 rychlosti – 0-1.000/0-2.800/min.
sklíčidlo 13 mm rychloupínací s automatickým zámkem, kufr
kapacita vrtání – 13 mm ocel, 16 mm beton, 25 mm dřevo
měkčené ergonomické držadlo, přídavné madlo, hloubkový doraz 

POW30050
výkon 710 W, příklep, otáčky 0-3.000/min.
sklíčidlo 13 mm rychloupínací s automatickým zámkem
kapacita vrtání – 13 mm ocel, 16 mm beton, 25 mm dřevo, kufr
měkčené ergonomické držadlo, přídavné madlo, hloubkový doraz

POWX152
výkon 350 W, laserové křížové zaměřování
otáčky 580-2.650/min., 5 rychlostních pozic
sklíčidlo 13 mm zubové, rozměr stolu 170x152 mm
výška 650 mm, integrovaná schránka na vrtáky a klíč

POWX154
výkon 500 W, laserové křížové zaměřování, otáčky 425-2.545/min., 
12 rychlostních pozic, sklíčidlo 16 mm zubové,  
rozměr stolu 200x200 mm, úhel stolu 0-45 stupňů,  
výška 850 mm, integrovaná schránka na vrtáky a klíč

590,-/23,60 € 

1 190,-/47,60 € 

650,-/26,00 € 

3 190,-/127,60 € 

2 790,-/111,60 € 

1 390,-/55,60 € 

4 690,-/187,60 € 

7 890,-/315,60 € 



BOURACÍ KLADIVA
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POWX018

NiCd baterie 24 V/2.000 mAh – 2 ks 
doba nabíjení 1 hodina 
max. úder 2,1 J, SDS+ upínání
otáčky 0-900/min.
měkčené ergonomické držadlo 
max průměr vrtu - beton 20 mm, ocel 13 
mm, dřevo 28 mm, kufr 
příslušenství, hloubkový doraz, extra rukojeť 
SDS+ adaptér s 13 mm zubovým sklíčidlem 

POW3054

výkon 850 W, SDS+ upínání 
otáčky 900/min., údery 3.200/min.
max. úder 4,5 J, sekáče, vrtáky,  
13 mm sklíčidlo s SDS+ adaptérem 
hmotnost 7 kg, kufr

POW30520

výkon 1.100 W, SDS+ upínání
otáčky 800/min., údery 3.150/min.
max. úder 5 J, sekáče, vrtáky,  
13 mm sklíčidlo s SDS+ adaptérem 
hmotnost 8,5 kg,  kufr

POWX112

výkon 1.050 W, SDS+ upínání 
otáčky 0-1.100/min.- regulované
údery 0-5.200/min. , max. úder 3,5 J
indikátor opotřebení uhlíků, sekáče, vrtáky, 
13 mm sklíčidlo s SDS+ adaptérem,  
hmotnost 4,9 kg, kufr

POWX113

výkon 1.100 W, SDS+ upínání 
otáčky 0-850/min.- regulované
údery 0-3.700/min. , max. úder 4,5 J
sekáče, vrtáky, 13 mm sklíčidlo s SDS+  
adaptérem, hmotnost 5,3 kg, kufr

POWX115

výkon 1.500 W, SDS+ upínání 
otáčky 730/min.- regulované
údery 3.700/min. , max. úder 5,6 J
sekáče, vrtáky, 13 mm sklíčidlo s SDS+  
adaptérem, hmotnost 6,1 kg, kufr

6 790,-/271,60 € 

1 990,-/79,60 € 

2 590,-/103,60 € 

3 590,-/143,60 € 

3 890,-/155,60 € 

4 290,-/171,60 € 

pOWX018B
NiCd baterie 24 V/2.000 mAh
k POWX018
1 490,-/59,60 €



ÚHLOVÉ BRUSKY
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POW204

výkon 500 W
průměr kotouče 115 mm
otáčky 11.000/min.

POW2080

výkon 710 W
průměr kotouče 115 mm
otáčky 10.500/min.

POW2081

výkon 900 W
průměr kotouče 125 mm
otáčky 10.500/min.

POW2082

výkon 2.000 W
průměr kotouče 230 mm
otáčky 6.000/min.

POWX060

výkon 900 W, průměr kotouče 115 mm
otáčky 11.000/min.
měkčené ergonomické držadlo

POWX063

výkon 1.050 W, průměr kotouče 125 mm
otáčky 11.000/min.
měkčené ergonomické držadlo, kufr

POWX064

výkon 1.400 W
průměr kotouče 150 mm
otáčky 8.000/min.

POWX067

výkon 2.450 W, průměr kotouče 230 mm
otáčky 6.000/min.
měkčené ergonomické držadlo, kufr

650,-/26,00 € 

890,-/35,60 € 

1 190,-/47,60 € 

1 990,-/79,60 € 

1 190,-/47,60 € 

1 590,-/63,60 € 

1 790,-/71,60 € 

3 890,-/155,60 € 



DRÁŽKOVAČKA
VIBRAČNÍ BRUSKY
EXCENTRICKÉ BRUSKY
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POW222

výkon 1.700 W, 4 000 ot./min.
průměr kotoučů 150x22,2 mm
hloubka drážky 10-40 mm 
šíře drážky 14/19/29 mm, pomalý start
měkčené ergonomické držadlo, kufr

POWX044

výkon 330 W, brusná plocha 230x115 mm
Al brusná deska, otáčky 6.000-11.000/min.-
regulovatelné, rychloupínací systém
měkčené ergonomické držadlo 
prachový sáček, děrovačka papíru
10 ks brusných papírů

POWX047

výkon 450 W
otáčky 0-12.000/min. – regulovatelné
brusná plocha průměr 125 mm
měkčené ergonomické držadlo
protiprachová úprava vypínače
prachový sáček, 10 ks brusných papírů, kufr

POWX040

výkon 200 W, brusná plocha 187x90 mm
otáčky 12.000/min.
měkčené ergonomické držadlo

POW4060

výkon 480 W
otáčky 4000-14000 min-1

brusná plocha průměr 125 mm

POW4011

výkon 135 W
brusná plocha 187x90 mm
otáčky 10.000/min.

3 390,-/135,60 € 

1 490,-/59,60 € 

1 490,-/59,60 € 

990,-/39,60 € 

990,-/39,60 € 

490,-/19,60 € 

pOWX047A
5 ks brusný papír zrn. 60
k POW406 a POWX047
60,-/2,4 €

pOWX047d
5 ks brusný papír zrn. 120
k POW406 a POWX047
60,-/2,4 €

pOWX047E
5 ks brusný papír zrn. 240
k POW406 a POWX047
60,-/2,4 €



DELTA BRUSKY
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POW400

výkon 105 W 
otáčky 13.000/min.
brusná plocha 140x140x80 mm
10 ks brusných papírů, kufr

POW403

výkon 180 W
otáčky 10.000/min.
brusná plocha 90x90x90 mm

POWX048

výkon 220 W
otáčky 13.000/min.
Al brusná plocha 140x140x80 mm
měkčené ergonomické držadlo
protiprachová úprava vypínače
prachový sáček
30 ks brusných papírů , kufr

POWX049

výkon 280 W
otáčky 0-11.000/min., regulované 
brusná plocha 90x90x90 mm
měkčené ergonomické držadlo
15 ks brusných papírů, kufr

690,-/27,60 €  

690,-/27,60 €  

1 090,-/43,60 €  

1 090,-/43,60 €  

pOW400A60, pOW400A120, pOW400A240
5 ks brusný papír zrn. 60, 120,240
60,-/2,4 €

pOWX048A, pOWX048d, pOWX048E, pOWX048f
10 ks brusný papír zrn. 60, 120, 240, 480
k POW400 a POWX048
100,-/4,0 €

pOWX049A, pOWX049d, pOWX049E
5 ks brusný papír zrn. 60, 120, 240
k POW403 a POWX049
50,-/2,0 €



PÁSOVÉ BRUSKY
DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY
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POW411
výkon 800 W
rozměr pásu 457x76 mm, otáčky 290 m/min.
měkčené ergonomické držadlo, prachový sáček

POWX046
výkon 950 W, rozměr pásu 533x76 mm
otáčky 200-380 m/min., regulované
měkčené ergonomické držadlo,  
prachový sáček, 3 ks pásů, kufr

POW505
výkon 120 W
kotouče 125x16x12,7 mm
otáčky 2.950/min.

POW506
výkon 150 W
kotouče 150x16x12,7 mm
otáčky 2.950/min.

POW507
výkon 350 W, kotouče 200x20x16 mm
otáčky 2.950/min., ALU základní deska
magnetický vypínač

POW508
výkon 250 W , broušení za mokra i za sucha
kotouč k broušení za sucha 150x20x12,7 mm
kotouč k broušení za mokra 200x40x16 mm
otáčky 2.950/min., ALU základní deska
magnetický vypínač

POWX1230
výkon 350 W 
indukční motor pro tichý chod a delší životnost brusky
kotouče 150x20 mm, otáčky 2.950/min.
LED integrované pracovní světlo

POWX1250
výkon 350 W, otáčky 2.950/min. 
indukční motor pro tichý chod a delší životnost brusky
broušení za mokra i za sucha, kotouč k broušení za sucha 
150x20 mm, za mokra 200x40 mm, LED integrované  
pracovní světlo, nádrž na vodu k ochlazení materiálu

1 590,-/63,60 €  

2 190,-/87,60 €  

890,-/35,60 €  

890,-/35,60 €  

1 590,-/63,60 €  

1 650,-/66,00 €  

2 590,-/103,60 €  

3 290,-/131,60 €  

pOW410A
5 ks brusný pás 457x76 mm
zrnitost 60, 120, 240
80,-/3,20 €

pOWX046A, pOWX046d, 
pOWX046E,
3 ks brusný pás 533x76mm,  
zrn. 60, 120, 240
100,-/4,00 €

pOWX123A, pOWX123B
brusný kotouč 150x20 mm,  
zrn. 36, šedý
brusný kotouč 150x40 mm,  
zrn. 80, bílý
250,- 390,-
10,00 € 15,60 €

pOWX125A
brusný kotouč 200x40 mm,  
zrn. 80, šedý
390,-/15,60 € 



MULTIFUNKČNÍ BRUSKY
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POW1820

výkon 130 W
8.000-30.000 otáček/min.
upínací kleština 2,3-3,2 mm
flexi hadice
40 ks příslušenství
kufr

POWX134

výkon 180 W
10.000-34.000 otáček/min.
upínací kleština 2,3-3,2 mm
flexi hadice, držák, svorka
LCD ukazatel otáček
LED osvětlení pracovní plochy
100 ks příslušenství
sada na broušení řetězů motorových pil
kufr

POW18205

sada 102 ks příslušenství k POW1820, 
POWX134, kufr

890,-/35,60 € 

1 690,-/67,60 € 

250,-/10,00 € 



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE
LEŠTIČKA
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POW706

výkon 2.000 W
2 stupně nastavení teploty: 300 a 600 stupňů, 
proud vzduchu 300 a 500 litrů/min.
4 ks horkovzdušných trysek, kufr

POW404

výkon 110 W
otáčky 3.000/min.
2 leštící disky
2 roky záruka

POWX102

výkon 1.800 W
2 stupně nastavení teploty:  
60-400 stupňů/60-600 stupňů
proud vzduchu 250 a 550 litrů/min.
digitální ukazatel teploty
5 ks horkovzdušných trysek
3 ks škrabky, kufr

650,-/26,00 € 

990,-/39,60 € 

1 590,-/63,60 € 

pOW404A
2 ks leštících disků pro POW404
80,-/3,20 € 



HOBLÍKY, LAMELOVAČKA
15

POW1520

výkon 600 W
šíře záběru 82 mm
max. úběr materiálu 0-2 mm
otáčky 15.000/min.
prachový sáček, paralelní vodítko

POWX111

výkon 1.020 W
šíře záběru 82 mm
max. úběr materiálu 0-3 mm
otáčky 16.000/min.
prachový sáček, paralelní vodítko
kufr

POWX131

výkon 900 W
průměr kotouče 100x22 mm, 
hloubka frézování 3-10-12,3-19 mm
šíře hloubení 0-10-20
výška frézování 0-30 mm
úhel řezu 0-90 stupňů
otáčky 11.000/min.
prachový sáček

990,-/39,60 € 

2 290,-/91,60 € 

1 990,-/79,60 € 

pOW152A
2 ks náhradních nožů do hoblíku 
POW1520
50,-/2,00 € 

pOWX111Kn
2 ks náhradních nožů do hoblíku 
POWX111
150,-/6,00 € 

pOWX131A
náhradní kotouč 100x22 mm (6 zubů) 
k POWX131A
290,-/11,60 € 



HORNÍ FRÉZKY
16

POW162X

výkon 1.020 W
upínací kleština 6 a 8 mm
otáčky 11.500-34.000/min.
12 ks fréz průměr 8 mm
paralelní vodítko 
kufr

POWX091

výkon 1.200 W
upínací kleština 6 a 8 mm
otáčky 11.500-30.000/min.
12 ks fréz součástí dodávky
paralelní vodítko

POWX093

výkon 1.500 W
upínací kleština 8 a 12 mm
otáčky 6.000-26.000/min.
12 ks fréz 
paralelní vodítko
kufr

1 990,-/79,60 € 

2 190,-/87,60 €  

3 590,-/143,60 €  

pOW166
15 ks fréz průměr 8 mm  
k horní fréze POW162X
590,-/23,60 € 

pOWX091s15
15 ks fréz průměr 8 mm
Al kufr
690,-/27,60 € 

pOWX093s12
12 ks fréz průměr 12 mm
Al kufr
690,-/27,60 € 



PROTAHOVAČKY, HOBLOVKY
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POWX200

výkon 1.800 W
kapacita protahu 330 mm šířka, 150 mm výška
2 rychlosti posunu 4 a 6 m/min.
max úběr 0-3 mm
otáčky 9.000/min.
digitální stupnice nastavení výšky
podstavec

POWX204

výkon 1.500 W
kapacita protahu 204 mm šířka, 120 mm výška
rychlost posunu 6 m/min.
max. úběr protahu 0-2 mm, hoblovky 0-3 mm
otáčky 9.000/min.
vodící pravítko pro hoblování

17 590,-/703,60 €  

9 990,-/399,60 €  

pOWX200A
2 ks náhradních nožů k POWX200 
950,-/38,00 € 

pOWX204A 
2 ks náhradních nožů k POWX204 
590,-/23,60 € 



PŘÍMOČARÉ PILY
18

POW1004

výkon 370 W
otáčky 3.000/min.
max. kapacita řezu železo 6 mm,  
dřevo 50 mm
pilový plátek

POW1007

výkon 500 W
otáčky 0-3.000/min. regulovatelné
max. kapacita řezu železo 6 mm,  
plast 25 mm, dřevo 65 mm
předřez 4 pozice
3x pilové plátky
paralelní vodítko

POWX033

výkon 600 W
otáčky 500-3.000/min. regulovatelné
max. kapacita řezu železo 8 mm,  
plast 25 mm, dřevo 65 mm
předřez 4 pozice
měkčené ergonomické držadlo
3x pilové plátky
paralelní vodítko

POWX036

výkon 800 W
laserové zaměřování, LED osvětlení 
pracovní plochy
otáčky 800-3.000/min. regulovatelné
max. kapacita řezu železo 10 mm, 
plast 25 mm, dřevo 80 mm
předřez 4 pozice
rychloupínací systém, 6x pilové plátky
paralelní vodítko, kufr

490,-/19,60 €   

890,-/35,60 €   

1 290,-/51,60 €   

1 850,-/74,00 €   

pOW102A
10 ks pilové plátky pro různé druhy 
materiálů pro přímočaré pily
110,-/4,40 € 



OKRUŽNÍ PILY
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POW1044

výkon 1.200 W
kotouč 185 mm, 24 zubů
otáčky 5.000/min.
max. kapacita řezu 65 mm/90°, 43 mm/45°
náklon stolu 0-45°
paralelní vodítko, měkčené ergonomické držadlo

POWX052

výkon 1.400 W
laserové zaměřování
2 kotouče 185x20 mm, 24 a 40 zubů
otáčky 4.500/min.
náklon stolu 0-45°
max. kapacita řezu 64 mm/90°, 45 mm/45°
paralelní vodítko, měkčené ergonomické držadlo
kufr

POWX055

výkon 1.800 W
laserové zaměřování
kotouč 210x30 mm, 60 zubů
otáčky 4.000/min.
náklon stolu 0-45°
max. kapacita řezu 70 mm/90°, 45 mm/45°
paralelní vodítko, měkčené ergonomické držadlo
kufr

1 590,-/63,60 €   

3 090,-/123,60 €   

3 590,-/143,60 €   

pOWX052A, pOWX052B, pOWX052c 
pilový kotouč 185x20 - 24, 40, 60 zubů
250,-  290,-  320,-
10,00 € 11,60 € 12,80 €  

pOWX055A, pOWX055B, pOWX055c 
pilový kotouč 210x30 - 24, 40, 60 zubů
190,-  280,-  290,- 
7,60 € 11,20 € 11,60 €



OCASOVÁ PILA
KAPOVACÍ PILY
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POW110

výkon 600 W
otáčky 700-2.300/min.
předřez 3 pozice
max. kapacita řezu železo 10 mm, dřevo 150 mm
pilové plátky
kufr

POW8041

výkon 1.200 W
kotouč 210x30 mm, 24 zubů
max. kapacita řezu – 120 mm délka, 55 cm výška
náklon hlavy pily a posun stolu – 0-45°
otáčky 4.500/min.
pomalý start, boční rozšíření stolu,  
vodící pravítko

POWX0782

výkon 1.800 W
kotouč 254x30 mm, 60 zubů
max. kapacita řezu horní stůl – 40 mm
max. kapacita řezu pokosové pily – 110 mm  
délka, 70 mm výška 
náklon hlavy pily a posun stolu – 0-45°
boční rozšíření stolu, vodící pravítko, úhelník

1 890,-/75,60 € 

4 790,-/191,60 € 

8 990,-/359,60 € 

pOW110A
pilové plátky do ocasové pily 9ks  
na dřevo, železo, plast
310,-/12,40 € 



POKOSOVÉ PILY
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POW8002

výkon 1.400 W, 
kotouč 210x30 mm, 24 zubů
max. kapacita řezu 50 mm výška/117 mm délka
otáčky 5.000/min., D rukojeť, prachový sáček, 
náklon hlavy 0-45°, úhel stolu 45°
boční rozšíření pracovního stolu

POW8130

výkon 1.200 W
laserové zaměřování, kotouč 210x30 mm, 24 zubů
max. kapacita řezu 60 mm výška/120 mm délka
otáčky 5.000/min., D rukojeť, prachový sáček
magnesiový stůl s bočním vedením a svorkou
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu -45+60°
boční rozšíření pracovního stolu

POW8131

výkon 1.500 W
laserové zaměřování, dolní posun pily
kotouč 210x30 mm, 24 zubů, otáčky 5.000/min.
max. kapacita řezu 65 mm výška/305 mm délka
magnesiový stůl s bočním vedením a svorkou
D rukojeť, prachový sáček
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu -45/+60°
boční rozšíření pracovního stolu 

POW8135

výkon 1.600 W, laserové zaměřování
kotouč 255x25,4 mm, 60 zubů
otáčky 5.000/min., D rukojeť, prachový sáček
magnesiový stůl s bočním vedením a svorkou
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu -45+60°
max. kapacita řezu 78 mm výška/125 mm délka
boční rozšíření pracovního stolu

POW8136

výkon 2.000 W
laserové zaměřování, dolní posun pily
3x kotouč 255x25,4 mm – 60, 80, 100 zubů
max. kapacita řezu 78 mm výška/310 mm délka
otáčky 5.000/min., D rukojeť, prachový sáček
magnesiový stůl s bočním vedením a svorkou
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu -45/+60°
boční rozšíření pracovního stolu, stojan pro pilu 

2 190,-/87,60 € 

2 590,-/103,60 € 

5 290,-/211,60 € 

3 990,-/159,60 € 

6 990,-/279,60 € 

NÁHRADNÍ KOTOUČE  
NALEZNETE NA STR. 26



POKOSOVÉ PILY
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POWX070

výkon 1.800 W, laserové zaměřování
kotouč 255x30 mm, 60 zubů
max. kapacita řezu 50 mm výška/165 mm délka
otáčky 4.800/min., pomalý start
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu 0-45°
ocelový stůl s bočním vedením a svorkou
D rukojeť, prachový sáček
boční rozšíření stolu

POWX0720

výkon 1.800 W, laserové zaměřování, dolní posun pily
kotouč 210x30 mm, 24 zubů
max. kapacita řezu 65 mm výška/310 mm délka
otáčky 4.800/min., pomalý start
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu 0-45°
aluminiový stůl s bočním vedením a svorkou 
D rukojeť, prachový sáček
boční rozšíření stolu, elektronická brzda
stojan pro pilu – nastavitelná výška

POWX0725

výkon 1.800 W, laserové zaměřování, dolní posun pily
kotouč 254x30 mm, 60 zubů
max. kapacita řezu 75 mm výška/430 mm délka
otáčky 4.800/min., pomalý start
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu 0-45°
aluminiový stůl s bočním vedením a svorkou 
D rukojeť, prachový sáček
boční rozšíření stolu, elektronická brzda
stojan pro pilu – nastavitelná výška

POWX075

výkon 2.000 W, laserové zaměřování, dolní posun pily
kotouč 305x30 mm, 80 zubů, otáčky 4.200/min.
max. kapacita řezu 95 mm výška/310 mm délka
náklon hlavy 0-45° vlevo, úhel stolu 0-45°
ocelový stůl s bočním vedením a svorkou 
D rukojeť, prachový sáček, boční rozšíření stolu

8 690,-/347,60 € 

8 890,-/355,60 € 

9 990,-/399,60 € 

9 890,-/395,60 € 

pOWX070A, pOWX070c
pilový kotouč 255 mm,  
24, 60  zubů
350,-  390,-
14,00 € 15,60 €

pOWX075A, pOWX075B 
pOWX075d
pilový kotouč 305 mm,  
24, 40, 80 zubů
pro POWX075/077
450,- 550,- 590,-
18,00 € 22,00 €
23,60 €



MULTIFUNKČNÍ PILY
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pOWX075A, pOWX075B 
pOWX075d
pilový kotouč 305 mm,  
24, 40, 80 zubů
pro POWX075/077
450,- 550,- 590,-
18,00 € 22,00 €
23,60 €

POWX0760

výkon 1.800 W
kotouč 254x30 mm, 60 zubů
otáčky 4.200/min.
náklon hlavy 0-45 stupňů vlevo
úhel stolu 0-90 stupňů
stůl ze slitin hliníku, D rukojeť, 
prachový sáček, elektronická brzda
max. kapacita řezu pokosová pila  
- 65 mm výška,155 mm délka
max. kapacita řezu v pozici stolová pila  
50 mm/45°, 70 mm/90°

POWX0761

výkon 1.400 W
kotouč 216x30 mm, 60 zubů
otáčky 5.000/min.
náklon hlavy 0-45 stupňů vlevo
úhel stolu 0-90 stupňů
stůl ze slitin hliníku, D rukojeť,  
prachový sáček, elektronická brzda
max. kapacita řezu pokosová pila  
- 58 mm výška, 120 mm délka
max. kapacita řezu v pozici stolová pila  
25 mm/45°, 52 mm/90°

14 990,-/599,60 € 

10 990,-/439,60 € 



STOLOVÉ PILY
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POW8510

výkon 800 W
kotouč 200x15,9x2,4 mm, 20 zubů
max. kapacita řezu 40 mm/90°, 25 mm/45°
náklon kotouče 0-45°
otáčky 2.950/min.
rozměr stolu 500x337 mm

POW8560

výkon 1.500 W
kotouč 254x25,4x2,8 mm, 40 zubů
max. kapacita řezu 75 mm/90°, 60 mm/45°
náklon kotouče 0-45°
otáčky 4.600/min., rozměr stolu 610x440 mm
2x boční rozšíření stolu, kovový podstavec

POWX220

výkon 1.500 W, laserové zaměřování
kotouč 254x15,9x2,8 mm, 40 zubů
max. kapacita řezu 80 mm/90°, 55 mm/45°
náklon kotouče 0-45°, otáčky 4.500/min.
rozměr stolu 725x490 mm, kovový podstavec
2x boční rozšíření stolu, 1x podélné

POWX221

výkon 1.500 W, rozměr stolu 638x430 mm
kotouč 254x30x2,8 mm, 40 zubů
max. kapacita řezu 80 mm/90°, 55 mm/45°
náklon kotouče 0-45°, otáčky 4.500/min.
2x boční rozšíření stolu, 1x podélné
kovový podstavec

POW822

výkon 2.000 W, rozměr stolu 800x550 mm
kotouč 315x30x3 mm, 60 zubů, 
max. kapacita řezu 82 mm/90°, 60 mm/45°
náklon kotouče 0-45°, otáčky 2.800/min.
podélné rozšíření 800x400 mm, pravítko
mobilní – přepravní kolečka, přídavná madla

3 090,-/123,60 € 

6 790,-/271,60 € 

9 890,-/395,60 € 

6 790,-/271,60 € 

10 990,-/439,60 € 

pOWX220A
pilový kotouč 254x15,9x2,8 mm - 40 
zubů pro POWX220
390,- 15,60 € 



LUPÍNKOVÉ-PÁSOVÉ PILY
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POWX180

výkon 350 W
max. kapacita řezu - 80 mm výška,  
190 mm šířka
pilový pás - 1.425x6,35x0,3 mm
rozměr stolu - 300x300 mm
náklon stolu 0-45 stupňů

POWX190

výkon 85 W
otáčky - 1.450/min.
rozměr plátku - 133x2,6x0,25 mm, 16 zubů
max. kapacita řezu - 50 mm hloubka,  
410 mm délka, náklon stolu 0-45 stupňů
integrovaný foukač pilin

5 190,-/207,60 € 

2 990,-/119,60 € 

pOWX180A, pOWX180B
pilový pás 1425 x 6.35 x 0.3 mm  
k POWX180
pilový pás 3/8 (9,53mm)
250,-  290,-
10,00 € 11,60 €

pOWX190A
10 ks pilových plátků 
- 2x10/3x15/3x18/2x24 zubů
250,- 10,00 €   



ŘEZNÉ KOTOUČE
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pOWAc712
pilový kotouč na dřevo185x30x2,4 mm – 24 zubů 
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

110,-
4,40 €

pOWAc713
pilový kotouč na dřevo 185x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm, DOPRODEJ

120,-
4,80 €

pOWAc716
pilový kotouč na dřevo 200x30x2,4 mm – 24 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

130,-
5,20 €

pOWAc717
pilový kotouč na dřevo 200x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

150,-
6,00 €

pOWAc720
pilový kotouč na dřevo 210x30x2,4 mm – 24 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

130,-
5,20 €

pOWAc721
pilový kotouč na dřevo 210x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm, DOPRODEJ

160,-
6,40 €

pOWAc722
pilový kotouč na hliník 210x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

180,-
7,20 €

pOWAc724
pilový kotouč na dřevo 250x30x2,4 mm – 24 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

230,-
9,20 €

pOWAc725
pilový kotouč na dřevo 250x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

240,-
9,60 €

pOWAc728
pilový kotouč na dřevo 254x30x2,4 mm – 24 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

250,-
10,00 €

pOWAc729
pilový kotouč na dřevo 254x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

280,-
11,20 €

pOWAc730
pilový kotouč na dřevo 254x30x2,4 mm – 60 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

300,-
12,00 €

pOWAc732
pilový kotouč na dřevo 254x30x2,4 mm – 80 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm, DOPRODEJ

310,-
12,40 €

pOWAc740
pilový kotouč na dřevo 315x30x2,4 mm – 48 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

430,-
17,20 €

pOWAc741
pilový kotouč na dřevo 315x30x2,4 mm – 72 zubů
3 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 25,4/19/15,9 mm

460,-
18,40 €

pOWAc760
diamantový kotouč pro mokré řezy 180x25,4 - plný
2 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 22,2/15,9 mm

290,-
11,60 €

pOWAc761
diamantový kotouč pro mokré řezy 180x25,4 - plný
2 redukční kroužky pro upnutí kotouče – 22,2/15,9 mm, podíl diamantu 20%

390,-
15,60 €



HŘEBÍKOVAČKY, SPONKOVAČKY
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POW736

výkon 150 W
pracovní rychlost 20 ks/min.
regulace sílu úderu
bezpečnostní zámek vypínače 
400 ks spon 13 mm
100 ks hřebíků 16 mm
kufr

POWX137

NiMh baterie 4,8 V/1.300 mAh
nabíjení 5 hodin
pracovní rychlost 30 ks/min.
cca 500 ks/kapacita baterie
max. spony 6-14 mm
max. hřebíky 15 mm
1000 ks spon 14 mm
1000 ks hřebíků 15 mm
kufr

990,-/39,60 € 

1 490,-/59,60 € 

pOW735s12

1000 ks spon 12 mm
60,-

2,40 €

pOW735s16

1000 ks spon 16 mm
60,-

2,40 €

pOW735n12

2000 ks hřebíků 12 mm
60,-

2,40 €

pOW735n16

2000 ks hřebíků 16 mm
60,-

2,40 €

pOWX137BB
NiMh baterie 4,8 V/1.300 
mAh k POWX137

490,-
19,60 €

pOWX137A

1000 ks spon 10 mm
50,-

2,00 €

pOWX137B

1000 ks spon 14 mm
60,-

2,40 €

pOWX137c

2000 ks hřebíků 15 mm
60,-

2,40 €



OSTATNÍ, MÍCHADLA
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POW721

výkon 40 W, 
pracovní kapacita 10-15g/min
měkčené ergonomické držadlo
mechanické ovládání 
2 ks lepidla průměr 11 mm

POW751

výkon 100 W, nádrž 900 ml
max. proud 320 ml/min.
včetně trysek - 0,6-0,8-1 mm, flex

POW725

výkon 150 W
integrované pracovní světlo
10 g pájecího drátu, 10 g tuku, 2 ks 
pájecích tipů , kufr

POWX136

Li-ion baterie 3,6 V/1.300 mAh
nabíjení 3-5 hodin, otáčky 10.000/min
max. kapacita – papír 2,5 mm, plsť 6 mm, kůže 
3,5 mm, koberec 3,5 mm,  
papírová krabice 5 mm, lepenka 1,8 mm

POWX145

výkon 35 W, doba ohřevu 3-5 minut
pracovní kapacita 14-16g/min, 3 trysky – 1 ks 
plochá, 2 ks kulaté, měkčené ergonomické 
držadlo, mechanické ovládání, podstavec
6 ks lepidla průměr 11 mm, kufr

POW754

výkon 600 W, nádrž 800 ml
otáčky 30.000/min.
150 cm hadice, tryska 1,8 mm,  
nálevka, ramenní popruh

POW1902

výkon 1.200 W, Al převodová skříň
2 rychlosti - otáčky 0-400/0-700/min.
upínání metel - M14, metla

POWX082

výkon 1.200 W, 6 rychlostních pozic
2 rychlosti - otáčky 150-300/300-650/min.
Al převodová skříň, pomalý start
upínání metel M14, metla

POWX085

výkon 1.600 W, 6 rychlostních pozic
2 rychlosti - otáčky 150-300/300-650/min.
Al převodová skříň, pomalý start
upínání metel M14, metla

150,-/6,00 € 

790,-/31,60 €  

590,-/23,60 € 

990,-/39,60 €  

590,-/23,60 €  

1 390,-/55,60 € 

2 590,-/103,60 €  

3 290,-/131,60 €  

4 090,-/163,60 €  

vt75233
12 ks lepidla
120,-/4,80 € 

pOWX082A, pOWX082B, pOWX082c
univerzální metla průměr 140, 160, 115 mm
protikorozní povch, 600 mm, upínání M14
350,- 430,- 290,- 
14,00 € 17,20 € 11,60 €
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POW7490

výkon 600 W
průměr kotouče 180x22,2x2,2 mm
kapacita řezu: 90° - 33 mm, 45° - 27 mm
otáčky 2.950/min.
velikost stolu 330x360 mm 
vodící pravítko

POWX230

výkon 750 W
průměr kotouče 180x15,9x2,2 mm
kapacita řezu: 90° - 34 mm, 45° - 27 mm
otáčky 2.950/min., velikost stolu 420x380 mm
vodící pravítko, chromovaný stůl,  
PRCD vypínač

POWX240

výkon 600 W, laserové zaměřování
průměr kotouče 180x25,4x2,2 mm
kapacita řezu: 90° - 25 mm, 45° - 15 mm
délka řezu 400 mm, otáčky 2.950/min.
velikost stolu 500x385 mm
vodící pravítko, PRCD vypínač, pracovní stůl

POWX242

výkon 1.100 W, laserové zaměřování
průměr kotouče 250x25,4x2,2 mm
kapacita řezu: 90° - 62 mm, 45° - 48 mm
délka řezu 600 mm, otáčky 2.950/min.
velikost stolu 760x510 mm
vodící pravítko, PRCD vypínač, pracovní stůl

POW831

výkon 2.000 W
kotouč průměr 350 mm
kapacita řezu: výška 110 mm 
otáčky 3.800/min.

2 590,-/103,60 € 

3 890,-/155,60 € 

7 490,-/299,60 € 

17 590,-/703,60 € 

4 090,-/163,60 € 

pOWX230A
diamantový kotouč  
180x15,9x2,2mm
DOPRODEJ
390,-/15,60 €

pOWX240A
diamantový kotouč 
180x25,4x2,2mm
DOPRODEJ
390,-/15,60 €

pOWX242A
diamantový kotouč 
250x25,4x2,2mm
490,-
19,60 €

pOW831A
5 ks kotouče pro 
POW831
590,-
23,60 €
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POW0343

výkon 1.200 W
mokré suché vysávání bez sáčků
20 litrů objem koše, nerez
hadice, příslušenství, kabel 3,5 m

POW0345

výkon 1.250 W
mokré suché vysávání 
auto start – 1 zásuvka, 20 litrů objem koše
hadice 2,5 m, příslušenství, kabel 4 m

POW0348

výkon 1.400 W
mokré suché vysávání, auto start – 1 zásuvka
60 litrů objem koše, hadice 4 m, příslušenství
kabel 5 m, přepravní vozík 

POWX311

výkon 1.000 W
mokré/suché vysávání
1 zásuvka
30 litrů objem koše, síla nasávání 23 Kpa
proud vzduchu - 53 litrů/sec.
max. výkon výstupu pro připojené nářadí - 2.000 W
hadice 2,5 m, příslušenství
kabel 7 m, přepravní vozík

POWX315

Výkon 3.000 W 
3 motory – s možností jednotlivého spouštění
mokré/suché vysávání, 1 zásuvka
60 litrů objem koše, síla nasávání 30 Kpa
proud vzduchu - 120 litrů/sec.
max. výkon výstupu pro připojené nářadí - 2.000 W 
hadice 2,5 m, příslušenství 
kabel 7 metrů, přepravní vozík 

1 790,-/71,60 € 

3 290,-/131,60 € 

5 990,-/239,60 € 

7 290,-/291,60 € 

13 890,-/555,60 € 

pOW0345A
5 ks sáčků do vysavače POW0345
190,-/7,60 €

pOW0340A
5 ks sáčků do vysavače POW0348
390,-/15,60 €

auto start

auto start
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POW900
výkon 510 W, rychlost 10-5 m/min.
max. nosnost 100-200 kg
výška zdvihu 12-6 m

POW901
výkon 980 W, rychlost 10-5 m/min.
max. nosnost 200-400 kg
výška zdvihu 12-6 m

POW902
výkon 1.200 W, rychlost 10-5 m/min.
max. nosnost 300-600 kg
výška zdvihu 12-6 m

POW903
výkon 1.300 W, rychlost 8-4 m/min.
max. nosnost 400-800 kg
výška zdvihu 12-6 m

POW910
držák elektrických zdvihacích zařízeních
max. nosnost – 600 kg/250 kg
max. šíře – 750-1100 mm

POW5633
4v1
startovací vozík, nabíječka baterií, kompresor, pracovní lampa
startovací vozík 400 Amp na benzínové motory do 3.000 cc  
a dieselové motory do 2.200 cc
kompresor 60 PSI, hadice, 4 adaptéry
nabíječka autobaterií, pracovní lampa 3,6 W
lze připojit 12 spotřebič – 1 výstup
ochrana proti přetížení

POWX410
4v1
startovací vozík, nabíječka baterií, kompresor, pracovní lampa
startovací vozík 400 Amp na benzínové motory do 3.000 cc 
a dieselové motory do 2.200 cc
kompresor 250 PSI, hadice, 3 adaptéry, nabíječka autobaterií
pracovní lampa 2x3 W + 2x3 W nouzové alarm světlo  
(vyplatí se na silnicích), lze připojit 12 V spotřebič - 3 výstupy
ochrana proti přetížení

2 990,-/119,60 €

4 290,-/171,60 € 

4 890,-/195,60 € 

5 490,-/219,60 € 

1 390,-/55,60 €

2 090,-/83,60 € 

1 690,-/67,60 € 
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POW462

max. výkon 55-160 Amp
elektrody 2-4 mm
svářecí kukla, kladívko, kabely,  
držáky elektrod, drátěný kartáč, větrák

POW470

2-taktní motor 2 HP, 1.500 W
výstupní výkon max. 720 W (650 W jmenovitý)
3.600 otáček/min., nepřetržitý provoz max. 4,2 hod.
nádrž 4 litry, 1 zásuvka

POW4731

4-taktní motor 2,4 HP, 1.700 W
výstupní výkon max. 1.000 W (900 W jmenovitý)
3.000 otáček/min., nepřetržitý provoz max. 6 hod.
nádrž 8 litrů, 1 zásuvka

POW4761

4 taktní motor 5,5 HP, 3.800 W
výstupní výkon max. 2.200 W (2.000 W jmenovitý)
3.000 otáček/min., nepřetržitý provoz max. 13 hod.
nádrž 15 litrů, 2 zásuvky

POW4810

motor 49 cc - digitální elektrocentrála
jmenovitý výkon max. 1.000 W
5.500 otáček/min, nepřetržitý provoz max. 4,5 hod. 
nádrž 2,5 litru – palivo bezolovnatý benzín, 1 zásuvka

POW4820

motor 125 cc - digitální elektrocentrála
jmenovitý výkon max. 2.000 W, 5.400 otáček/min
nepřetržitý provoz max. 5,5 hodiny
nádrž 6,5 litru – palivo bezolovnatý benzín, 2 zásuvky

POW4830

motor 125 cc - digitální elektrocentrála
jmenovitý výkon max. 2.500 W, 5.400 otáček/min
nepřetržitý provoz max. 5,5 hodiny
nádrž 6,5 litru – palivo bezolovnatý benzín, 2 zásuvky

3 390,-/135,60 € 

4 790,-/191,60 € 

6 690,-/267,60 € 

11 890,-/475,60 € 

12 290,-/491,60 € 

17 990,-/719,60 € 

22 990,-/919,60 € 
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cOlti14650

ruční pokosová pila s adaptérem, přesné nastavení úhlu, 
délka plátku 550 mm

790,-
31,60 €

cOlti14653

pilový plátek na dřevo 550 mm
120,-

4,80 €

cOlti14654

pilový plátek na kov 550 mm
120,-

4,80 €

pRm30305

laserová vodováha se stativem, baterie 2ks AAA (nejsou v balení),  
pracovní dosah max. 30 m
max. odchylka +/- 0,5 mm/m, stativ 3-ramenný,  
nastavení výšky 45-115 cm, kufr

990,-
39,60 €

pOWXts005

8x imbusový klíč 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm,  
10x klíč očko/otevřený 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
8x šroubovák SL8/200mm-SL6/150mm-SL6/100mm-SL6/38mm 
-PH3/200mm-PH2/150mm 
- PH2/100 mm-PH2/38 mm, profesionální sada, kufr

1 290,-
51,60 €

pOWXts010
2x adaptér 1/2“ 125 mm & 250 mm,  
2x klíč na svíčky 1/2“ 16 mm & 21 mm
1x rychloupínací profesionální ráčna 1/2 „,  
18x 1/2“ nástrčných klíčů,  
1x prodlužovací adaptér 1/2“
1x 1/2“ utahovák typu T - 250 mm, profesionální sada, kufr

1 690,-
67,60 €

pOWXts015 13x 1/4“ nástrčných klíčů 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1x prodlužovací adaptér 1/4“ – 50 mm,  
1x1/4“ utahovák typu T - 125mm
22x1/4“ nástrčných klíčů s bity - T8-9-10-15-20-25-7-30-40,  
H3-4-5-6 mm Pz1-2-3, SL3-4-6 
 PH1-2-3 mm, 1x úhlový adaptér 1/4“ , 
1x rychloupínací profesionální ráčna 1/4“
1x nástrčný šroubovák, profesionální sada, kufr

990,-
39,60 €
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pOWXts020

6x klíč očko/otevřený 10-11-12-13-15-15 mm
6x šroubovák SL6/38 mm, SL5/75 mm, SL6/100 mm, PH2/38 
mm, PH1/75 mm, PH2/100 mm
1x rychloupínací profesionální ráčna 1/4“
1x izolační páska, 1x kladivo 300 g
1x kombinované kleště prodloužené 6“
1x kombinované kleště 6“
10x25mm bity SL3-4-5-6, PH1-2-3, T15-20-30
1x šroubovák s magnetickým držákem bitů
11x imbusový klíč1.27-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 mm
1x nastavitelné kleště 8“ – hasák
1x sika kleště 10“
9x 1/4“ nástrčných klíčů 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1x lineman kleště
profesionální sada
Al kufr se zámky

2 590,-
103,60 €

pOWXts025

1x sika kleště 10“
1x kombinované kleště 7“
2x šroubovák SL6/100 mm, PH2/100 mm
1x ráčnový šroubovák 1/4“
8x 1/2“ nástrčných klíčů 14-15-16-17-19-21-22-24 mm
2x nástrčný klíč 1/2“, 1/4“
6x klíč očko/otevřený 8-10-11-12-13-15 mm
1x kombinované kleště prodloužené 6“
1x diagonální kleště 6“
20x25mm bitů SL3-4-5-6, T10-15-20-25, H2-3-4-5-6 S1-2-3
12x1/4“ nástrčných klíčů 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1x klíč na zapalovací svíčky 16 mm
2x prodlužovací adaptér 1/2“/150 mm,1/4“/75 mm
profesionální sada
Al kufr se zámky

2 790,-
111,60 €

pOWXts050

profesionální dílenský vozík včetně vybavení
22x1/2“ nástrčných klíčů a příslušenství
14x izolovaný šroubovák, precizní šroubováky, imbusové klíče
2x kleště - sika, nastavitelné kleště s aretací
8x plochých a PH šroubováků
3x kleště – kombinované, prodloužené a štípací
6x T-imbusových klíčů
3x prázdné organiséry na příslušenství
1x držák na láhev
20x háček na pověšení nářadí
profesionální nářadí

21 990,-
879,60 €
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vtBm803p

dílenský vozík vybavený 338 ks nářadí a příslušenství
kleště – kombinované, prodloužené, sika, hasák
vysunovací metr 3 m, kladivo 300 g, odlamovací nůž 18 mm,  
izolační páska, ruční pilka 150 mm, vodováha,  
sponkovací pistole 4-8 mm, 11x nástrčný klíč 
4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm , 6x izolovaný šroubovák  
0x150/1x175/2x220/3x150/4x175/6x245 mm
2x precizní šroubovák, 1x testovací šroubovák na el. energii
80 bitů 25mm CV + 7 bitů 50mm CV
1x prodlužovací adaptér 50 mm, 1x magnetický držák bitů
1x ráčnový šroubovák, 6x HSS vrták do železa 3/4/5/6/8/10 mm
5x vrták do dřeva 4/5/6/8/10 mm, 5x vrták do cihly 
 4/5/6/8/10 mm100x hmoždinka 5 mm + 80x6 mm + 20x8 mm
1x přihrádka na 1000 hřebíků

5 790,-
231,60 €

pOWXts140

sada 120 ks profesionálních vrtáků
HSS TIN vrtáky do železa:
10x 1.0-1.5-2.0-3.0 mm
5x 4.0-5.0-6.0-8.0 mm
3x 9.0-10.0 mm
2x 5.5-6.5 mm
TIN vrtáky do kamene:
5x 4.0-5.0-10.0 mm
10x 6.0-8.0 mm
Vrtáky do dřeva válcované:
5x 5.0-6.0-8.0mm
profesionální kvalita
kufr

990,-
39,60 €

pOWXts150

17-ti dílná sada SDS+ vrtáků a sekáčů
4x SDS+ vrták – 5/6/8/10 – 110 mm
4x SDS+ vrták – 6/8/10/12 – 160 mm
2x SDS+ vrták – 8/10 – 210 mm
2x SDS+ vrták – 12/14 – 260 mm
3x plochý sekáč
2x špičatý sekáč
profesionální kvalita
kufr

690,-
27,60 €
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cOlRm35004

rozměry 720x470 mm
max. nosnost 150 kg
sklopné držadlo

1 090,-
43,60 €

cOlRm35005

rozměry 900x600 mm
max. nosnost 300 kg
sklopné držadlo

1 890,-
75,60 €

cOlti26010

rozměry 780x555 mm
skládací 

550,-
22,00 €

cOlti26018

posuvné stolky
skládací

750,-
30,00 €

cOlti26030

sada 2 ks podstavců
skládací, protiskluzový povrch, madlo
max. nosnost 250 kg

990,-
39,60 €

cOlti26035

teleskopický podstavec 
nastavitelná výška - 81-130 cm
skládací, max. nosnost 200 kg

690,-
27,60 €



cOlti30300

přepravní vozík na nábytek 600x300 mm
max. nosnost 200 kg

490,-
19,60 €

cOlti4000B

výška 107 cm
max. nosnost 200 kg
pneumatiky vzduchem plněné

1 290,-
51,60 €

cOlti4200B

pozinkovaný
max. nosnost 250 kg
pneumatiky vzduchem plněné

1 590,-
63,60 €

cOlti4500A

aluminiový
max. nosnost 120 kg
skládací

1 090,-
43,60 €

cOlti4600

výška 111 cm, max. nosnost 200 kg
teleskopické držadlo 
pneumatiky 260 mm vzduchem plněné

1 890,-
75,60 €

cOlti4700

max. nosnost 70 kg, skládací
teleskopické měkčené držadlo
gumová kola

990,-
39,60 €

cOlti5000A

výška 125 cm
max. nosnost 300 kg
pneumatiky 250 mm vzduchem plněné

1 490,-
59,60 €

VOZÍKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
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MOT KC20 
Skříňka na klíče

Technická data: 
Počet háčků  -  20 
Délka  -  90mm 
Šířka  -  160mm 
Výška  -  200mm 

MOT MB250  
Příruční pokladna

Technická data: 
Délka  -  180mm 
Šířka  -  250mm 
Výška  -  90mm 

MOT MB152  
Příruční pokladna

Technická data: 
Délka  -  118mm 
Šířka  -  152mm 
Výška  -  80mm 

MOT KC48
Skříňka na klíče

Technická data: 
Počet háčků  -  48 
Délka  -  90mm 
Šířka  -  240mm 
Výška  -  300mm 

MOT MB300  
Příruční pokladna

Technická data: 
Délka  -  240mm 
Šířka  -  300mm 
Výška  -  90mm 

MOT MB200  
Příruční pokladna

Technická data: 
Délka  -  160mm 
Šířka  -  200mm 
Výška  -  90mm 

MOT KC96 
Skříňka na klíče

Technická data: 
Počet háčků  -  96 
Délka  -  90mm 
Šířka  -  240mm 
Výška  -  300mm 

MOT MB300EU   
Příruční pokladna

Technická data: 
Délka  -  240mm 
Šířka  -  300mm 
Výška  -  90mm 
EURO mincovník 

MOT SA07EL  
Electronický trezor 

Technická data:   
Napájení  -  4x AA baterie 
Délka  -  170mm, Šířka  -  230mm  
Výška  -  170mm , vnitřní délka  -  120mm 
vnitřní šířka  -  220mm,  
vnitřní výška  -  160mm  
Zámek  -  elektronický zámek  
s 3 až 8 místným kódem 

290,-/11,60 € 

390,-/15,60 € 290,-/11,60 € 

490,-/19,60 € 

490,-/19,60 € 

290,-/11,60 € 

550,-/22,00 € 

550,-/22,00 € 1 090,-/43,60 € 
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MOT SA10EL - Electronický trezor 

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  250mm, Šířka  -  350mm 
Výška  -  250mm, vnitřní délka  -  200mm  
vnitřní šířka  -  340mm, vnitřní výška  -  240mm 
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem

MOT SA12EL - Electronický trezor  
na notebook - nízký model  

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  350mm, Šířka  -  430mm 
Výška  -  200mm vnitřní délka  -  300mm  
vnitřní šířka  -  420mm, vnitřní výška  -  190mm 
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem 

MOT SA15EL - Electronický trezor  
na notebok - vysoký model  

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  400mm, Šířka  -  438mm  
Výška  -  300mm , vnitřní délka  -  350mm 
vnitřní šířka  -  428mm, vnitřní výška  -  290mm 
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem 

MOT SA19EL - Electronický trezor 

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  360mm, Šířka  -  350mm 
Výška  -  520mm, vnitřní délka  -  310mm   
vnitřní šířka  -  340mm, vnitřní výška  -  510mm  
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem

MOT SA23EL - Electronický trezor 

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  125mm, Šířka  -  300mm 
Výška  -  365mm, vnitřní délka  -  75mm  
vnitřní šířka  -  290mm, vnitřní výška  -  355mm 

MOT SA30ELF - Electronický trezor 
ohnivzdorný

Napájení  -  4x AA baterie, Délka  -  395mm, Šířka  -  450mm 
Výška  -  330mm , vnitřní délka  -  315mm, vnitřní šířka  -  
375mm, vnitřní výška  -  255mm, Váha  -  30kg
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem

MOT KC48EL - Electronická skříňka na klíče 

Napájení  -  4x AA baterie, Počet háčků  -  48   
Délka  -  100mm , Šířka  -  300mm , Výška  -  365mm  
Zámek  -  elektronický zámek s 3 až 8 místným kódem

2 250,-/90,00 € 

3 090,-/123,60 € 

3 890,-/155,60 € 

4 490,-/179,60 € 

1 890,-/75,60 € 

6 190,-/247,60 € 

2 390,-/95,60 € 



výhradní dovozce značky 
pOWERplUs pro čR a sR

lAsER cUt s.r.o.
zaps. v OR u Ks v Ov 
oddíl c vl. 22966
smetanova 1349
755 01 vsetín
czech republic

www.powerplus.cz
www.powerplus.sk

 

© Copyright Vic. Van Rompuy NV 2010 / Ceny a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou doporučené prodejní včetně DPH.

lAsER cUt s.r.o. není odpovědná za typografické či fotografické chyby, které se mohou objevit v tomto katalogu. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů. Vyhrazujeme si právo provést změny nebo  

opravy v důsledku chyb, měnících se podmínek na trhu, změn výroby, nebo fotografických či typografických chyb v reklamách a popisech produktů. Dostupnost a ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění.

VÁŠ PRODEJCE pOWERplUs

maroš štrichel - REmEs
streženická cesta 1026
020 01 púchov

www.remes.sk
www.powerplus.sk

pOWERplUs-lR, s.r.o.
levočská 164
080 01 prešov

www.powerplusxq.sk
www.powerplus.sk

distributoři v sK:

pro kraje:
Žilinský, Banskobystrický,
Trenčanský, Nitranský,
Trnavský, Bratislavský

pro kraje:
Prešovský, Košický

Pro výpočet ceny v EUR byl použit kurz 25 Kč.
Kurz může být pro výpočet ceny změněn bez předchozího upozornění.  


