NIEODŁĄCZNY
ELEMENT
PRAC
BUDOWLANYCH

497 zł / netto

MŁOTOWIERTARKA
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA

SDS-PLUS 2,7KG

NIEZRÓWNANE
OSIĄGI
W WIERCENIU
I NISKA
WAGA

3 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta

Wydajny system chłodzenia

Wiercenie/Wiercenie z Udarem/Kucie zapewniają najlepsze rozwiązanie dla
codziennego użytku oraz pozwalają na szeroki zakres wykonywanych prac.
Funkcja regulacji dłuta w 8 pozycjach pozwala na dostosowanie optymalnej
pozycji roboczej.

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

Anty-pyłowa osłona silnika
Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią silnik przed
szkodliwym działaniem pyłu i pomagają wydłużyć żywotność
urządzenia.

Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
dzięki możliwości blokady wyłącznika w pozycji ON, urządzenie
pozostaje cały czas włączone a użytkownik może lepiej skupić
się na wykonywanej pracy.

Obrotowa osłona przewodu zasilającego
Duża energia Udaru 3J

Wydajny silnik o mocy 720W

Pozwala na wydajną i efektywną pracę w twardych
materiałach.

Nowoczesny Silnik o dużej sprawności elektrycznej zapewnia
wyjątkowo wysokie parametry urządzenia przy obniżonym zużyciu
energii elektrycznej.

Chroni przewód zasilający przed załamywaniem się i zmniejsza
ryzyko uszkodzenia.

Uchwyt sds-plus
Zaletą systemu mocowania SDS-Plus jest
szybkość i prostota wymiany osprzętu w
wiertarkach, młotowiertarkach i młotach
udarowych bez konieczności używania narzędzi

Wygodny gumowany uchwyt dodatkowy z możliwością obrotu dla osób LEWORĘCZNYCH
4 Metrowy przewód zasilający

Ułatwia wygodę użytkowania oraz podwyższa funkcjonalność urządzenia i komfort pracy.

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na
pracę w obszarze do 64m2 bez konieczności
zmiany źródła zasilania.

SPECYFIKACJA
Typ Uchwytu
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa moc wejściowa
Znamionowa prędkość bez obciążenia
Częstotliwość udaru
Siła energii udarowej
Max. Średnica wiercenia:

Waga (Bez akcesoriów)
Długość Przewodu zasilającego
Klasa Ochronności

SDS-Plus
230-240V~
50HZ
720W
0-1300 r/min
0-4500 ud/ min
3J
Beton 26mm
Stal 13mm
drewno 30mm
2,7kg
4m
II/

Sprzęgło Bezpieczeństwa
Chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego zablokowania narzędzia i podnosi
bezpieczeństwo użytkowania.

Płynna regulacja prędkości
Pozwala precyzyjnie dostosować prędkość obrotową urządzenia do wykonywanej pracy.

Wysokiej jakości KOMPONENTY
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów od światowych producentów oraz zaawansowanym procesie
hartowania elementów przekładni i mechanizmu udaru pneumatycznego, urządzenie cechuje się długą żywotnością,
co potwierdza wydłużony okres gwarancji nawet do 3 Lat.

Korpus przekładni wykonany z aluminium
Umożliwił obniżenie wagi, zapewnia dobre odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni oraz
usztywnia konstrukcję urządzenia.

GWARANCJA
WYDAJNOŚCI
I DŁUGA
ŻYWOTNOŚĆ

1364 zł / netto

MŁOT UDAROWO
- OBROTOWY

SDS-MAX 7,1kg
ECS

ELECTRONIC CONSTANT SPEED

technology

REDUKUJE
DRGANIA DO
MINIMUM

2 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta
Wiercenie z udarem/Kucie, dwa tryby pracy zapewniają najlepsze rozwiązanie w
pracach budowlanych, remontowych i instalacyjnych, w których potrzebna jest
funkcjonalność. Funkcja regulacji dłuta w 12 pozycjach pozwala na precyzyjne
dostosowanie optymalnej pozycji roboczej.

12
chisel
positions

Opatentowany system blokady wyłącznika
Dzięki specjalnej konstrukcji blokady wyłącznika funkcja ta dostępna
jest tylko w trybie kucia, przez co podnosi bezpieczeństwo użytkowania i
funkcjonalność urządzenia.

ECS

ELECTRONIC CONSTANT SPEED

technology

Technologia Antywibracyjna

System Elektronicznej stabilizacji obrotów

Redukuje drgania urządzenia do minimum chroniąc operatora
przed działaniem szkodliwych wibracji, polepsza komfort
pracy i pozwala na dłuższą pracę bez uczucia zmęczenia.

Podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń, na
przykład w trakcie wiercenia dużym wiertłem przebiciowym, dzięki
czemu przyśpiesza pracę i poprawia jej komfort.

Regulacja Prędkości
Pozwala dostosować prędkość i moc
urządzenia do wykonywanej pracy.

UCHWYT SDS-MAX
Zaletą systemu mocowania SDS-Max jest
szybkość i prostota wymiany osprzętu,
w młotowiertarkach i młotach udarowych bez
używania narzędzi dodatkowych.

Sprzęgło Bezpieczeństwa
Chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego
zablokowania narzędzia i podnosi bezpieczeństwo użytkowania.

Obrotowa osłona przewodu zasilającego
Chroni przewód zasilający przed załamywaniem się i zmniejsza
ryzyko uszkodzenia.

Wygodne uchwyty pokryte gumą
Rączka dodatkowa jak i uchwyt urządzenia pokryte zostały miękką
gumą dzięki temu urządzenie pewnie leży w dłoniach i nie wyślizguję się
w trakcie pracy z rąk operatora.

4 Metrowy przewód zasilający

SPECYFIKACJA
Typ uchwytu:
Napięcie znamionowe:
Częstotliwość znamionowa:
Znamionowa moc wejściowa:
Znamionowa prędkość bez obciążenia:
Częstotliwość udaru:
Siła energii udarowej:
Max. Średnica wiercenia:
Waga (bez akcesoriów) ok:
Długość przewodu zasilającego:
Klasa ochronności:

wysokiej jakości komponenty
SDS-MAX
230-240V~
50HZ
1350W
150-516 R/min
3120 UD/ min
13J
beton 40 mm
przy użyciu otwornicy do betonu 80 mm
7,1kg
4m
II/

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów od światowych producentów oraz
zaawansowanym procesie hartowania elementów przekładni i mechanizmu udaru
pneumatycznego, urządzenie cechuje się długą żywotnością, co potwierdza wydłużony
okres gwarancji nawet do 3 Lat.

Anty-pyłowa osłona silnika

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na
pracę w obszarze do 64 m2 bez konieczności
zmiany źródła zasilania.

Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu

Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią silnik przed szkodliwym działaniem pyłu i pomagają
wydłużyć żywotność urządzenia.

30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża wytrzymałość mechaniczna i
wysokie właściwości termiczne pozwalają obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość
konstrukcji i zapewnić idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza mechanizmu udarowego oraz
przekładni.

Soft Start - miękki start

Kontrolka przypomnienia serwisowego

Ogranicza prąd rozruchowy. Ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia podczas
rozruchu urządzenia.

Informuje o konieczności przeglądu serwisowego i wymianie szczotek.

Kontrolka zasilania

Wydajny system chłodzenia

Natychmiast informuje o przerwaniu przewodu zasilającego lub utracie napięcia
zasilania.

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa wytrzymałość silnika podczas dużych
obciążeń.

DO CIĘŻKIEJ
PRACY
W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH

1738 zł / netto

MŁOT
WYBURZENIOWY

HEX 30mm 15KG
ECS

ELECTRONIC CONSTANT SPEED

technology

NIEZAWODNOŚĆ
I MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

Wydajny system chłodzenia
Wyłącznik Lock „ON”

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

Pozwala na ciągłą pracę w trybie „ON” bez
konieczności ciągłego trzymania
wyłącznika.

technology

Technologia Antywibracyjna
Redukuje drgania urządzenia do minimum chroniąc operatora
przed działaniem szkodliwych wibracji, polepsza komfort
pracy i pozwala na dłuższą pracę bez uczucia zmęczenia.

Obudowa przekładni wykonana z stopu magnezu
30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża
wytrzymałość mechaniczna i wysokie właściwości termiczne pozwalają
obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość konstrukcji i zapewnić
idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza mechanizmu udarowego oraz
przekładni.

Wygodne uchwyty pokryte gumą
Rączka dodatkowa jak i uchwyt urządzenia pokryte zostały
miękką gumą dzięki temu urządzenie pewnie leży w dłoniach i
nie wyślizguję się w trakcie pracy z rąk operatora.

ECS

ELECTRONIC CONSTANT SPEED

System Elektronicznej stabilizacji obrotów
Podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
przyśpieszając prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Uchwyt Hex 30mm
Zaletą systemu mocowania Hex 30mm jest
szybkość i prostota wymiany osprzętu bez
konieczności używania narzędzi
dodatkowych.

4 Metrowy przewód zasilający
Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na
pracę w obszarze do 64m2 bez konieczności
zmiany źródła zasilania.

Anty-pyłowa osłona silnika

SPECYFIKACJA
Typ Uchwytu
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa moc wejściowa
Częstotliwość udaru
Siła energii udarowej
Waga (Bez akcesoriów)
Długość Przewodu zasilającego
Klasa Ochronności

HEX 30 mm
230-240V~
50HZ
1750W
1700 ud/ min
48J
15kg
4m
II/

Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią silnik przed
szkodliwym działaniem pyłu i pomagają wydłużyć żywotność
urządzenia.

Duża energia Udaru 48J
Zapewnia wydajną pracę w twardych materiałach gdzie
potrzebna jest wysoka efektywność pracy.

Duża średnica Cylindra Fi 52mm
Pozwala osiągnąć dużą energię udaru i wytrzymałość urzĄdzenia.

Kontrolka przypomnienia serwisowego
Informuje o konieczności przeglądu serwisowego i wymianie szczotek.

Dodatkowa komora na smar
Gwarantuje wystarczające smarowanie części przekładni w ciężkich warunkach pracy i wydłuża
interwały serwisowe.

Wysokiej jakości KOMPONENTY
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów od światowych producentów oraz zaawansowanym procesie
hartowania elementów przekładni i mechanizmu udaru pneumatycznego, urządzenie cechuje się długą żywotnością,
co potwierdza wydłużony okres gwarancji nawet do 3 Lat.

Kontrolka zasilania
Natychmiast informuje o przerwaniu przewodu zasilającego lub utracie napięcia zasilania.

EKIPA DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

MŁOTOWIERTARKA
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA
SDS-PLUS

MŁOT UDAROWO
- OBROTOWY
SDS-MAX

MŁOT WYBURZENIOWY
HEX 30MM

stalco.pl

ZYSKAJ CZAS
DZIĘKI
DUŻEJ MOCY

555 zł / netto

MŁOTOWIERTARKA
Z FUNKCJĄ KUCIA

SDS-PLUS 5,4KG

OPTYMALNY
STOSUNEK
MOCY DO WAGI

Wydajny system chłodzenia
Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

3 tryby pracy plus funkcja zmiany płożenia dłuta
Wiercenie/Wiercenie z Udarem/Kucie zapewniają najlepsze
rozwiązanie dla codziennego użytku oraz pozwalają na szeroki
zakres wykonywanych prac. Funkcja regulacji dłuta w 8 pozycjach
pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji roboczej.

Sprężyna antywibracyjna
redukuje wibracje przenoszone na uchwyt, dzięki czemu
zwiększa się komfort pracy operatora.

Ergonomiczny uchwyt główny z wyłącznikiem na dwa palce
Polepsza pochwyt urządzenia i poprawia komfort pracy.

Uchwyt SDS-Plus
Zaletą systemu mocowania SDS-Plus jest szybkość i prostota
wymiany OSPRZĘTU w wiertarkach, młotowiertarkach i
młotach udarowych bez używania narzędzi dodatkowych.

Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża
wytrzymałość mechaniczna i wysokie właściwości termiczne
pozwalają obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość
konstrukcji i zapewnić idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza
mechanizmu udarowego oraz przekładni.

SPECYFIKACJA
Typ Uchwytu
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa moc wejściowa
Znamionowa prędkość bez obciążenia
Częstotliwość udaru
Siła energii udarowej
Max. Średnica wiercenia:
BETON
STAL
DREWNO
Waga (Bez akcesoriów)
Długość Przewodu zasilającego
Klasa Ochronności

SDS-Plus
230-240V~
50HZ
1500W
0-920 r/min
0-4100 ud/ min
5,5J

Sprzęgło Bezpieczeństwa

Regulacja prędkości obrotów

Chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego
zablokowania narzędzia i podnosi bezpieczeństwo
użytkowania.

Pozwala dostosować prędkość i moc urządzenia do
wykonywanej pracy.

Duża moc silnika 1500W
Wysokowydajny silnik o dużej mocy pozwala na
wiercenie wiertłami o średnicy do 36mm, jak również
otwornicami do betonu bez utraty wydajności pracy.

4 Metrowy przewód zasilający
36MM
13MM
40MM
5,4kg
4m
II/

Anty-pyłowa osłona silnika
Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią
silnik przed szkodliwym działaniem pyłu i pomagają
wydłużyć żywotność urządzenia.

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na pracę w
obszarze do 64 m2 bez konieczności zmiany źródła zasilania.

POŁĄCZENIE
DUŻEJ MOCY
I NISKIEJ
WAGI

752 zł / netto

MŁOT UDAROWO
-OBROTOWY

SDS-MAX 6,6KG

ERGONOMIA
I DUŻA
WYDAJNOŚĆ

Sprężyna antywibracyjna
redukuje wibracje przenoszone na uchwyt, dzięki czemu
zwiększa się komfort pracy operatora.

2 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta
Wiercenie z udarem/kucie, dwa tryby pracy zapewniają najlepsze
rozwiązanie w pracach budowlanych, remontowych i instalacyjnych,
w których potrzebna jest funkcjonalność. Funkcja regulacji dłuta w
8 pozycjach pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji roboczej.

Wygodny uchwyt dodatkowy pokryty gumą
Umiejscowiony blisko uchwytu narzędziowego pozwala na
komfortową pracę i dostosowanie optymalnej pozycji
roboczej.

Uchwyt SDS-Max
Zaletą systemu mocowania SDS-Max jest szybkość i prostota
wymiany OSPRZĘTU w młotowiertarkach i młotach udarowych
bez używania narzędzi dodatkowych.

Duża energia udaru 10J
Zapewnia efektywną pracę, gdzie istotna jest duża
energia udaru, zwłaszcza w twardych materiałach.

SPECYFIKACJA
Typ Uchwytu
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa moc wejściowa
Znamionowa prędkość bez obciążenia
Częstotliwość udaru
Siła energii udarowej
Max. Średnica wiercenia:
BETON
Przy użyciu otwornicy do betonu
Waga (Bez akcesoriów)
Długość Przewodu zasilającego
Klasa Ochronności

SDS-MAX
230-240V~
50HZ
1250W
410 r/min
3100 ud/ min
10J
40MM
80mm
6,6kg
4m
II/

Sprzęgło Bezpieczeństwa
Chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego
zablokowania narzędzia i podnosi bezpieczeństwo
użytkowania.

4 Metrowy przewód zasilający
Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na pracę w
obszarze do 64 m2 bez konieczności zmiany źródła zasilania.

Moc Silnika 1250W
wydajny silnik o dużej mocy pozwala na optymalne
wiercenie wiertłami o średnicy do 40 mm, jak również
otwornicami do betonu fi 80 mm bez utraty wydajności
pracy.

Niska Waga 6,6 kg
Dzięki niskiej wadze i dużej energii udarowej
urządzenie jest niezwykle wydajnym narzędziem do
pracy.

DUŻA ENERGIA
UDAROWA
W KOMPAKTOWYM
URZĄDZENIU

759 zł / netto

LEKKI MŁOT
WYBURZENIOWY

SDS-MAX 5,3KG

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
I NISKA WAGA

Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
Wydajny system chłodzenia

dzięki możliwości blokady wyłącznika w pozycji ON,
urządzenie pozostaje cały czas włączone, a użytkownik
może lepiej skupić się na wykonywanej pracy.

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

Energia udaru 10J
Zapewnia efektywną pracę rozbiórkową, gdzie istotna
jest duża energia udaru, zwłaszcza w twardych materiałach.

Uchwyt SDS-Max
Zaletą systemu mocowania SDS-Max
jest szybkość i prostota wymiany
OSPRZĘTU w wiertarkach,
młotowiertarkach i młotach
udarowych bez używania narzędzi
dodatkowych.

Ergonomiczny Uchwyt główny pokryty gumą
Polepsza pochwyt urządzenia i poprawia komfort pracy.

Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża
wytrzymałość mechaniczna i wysokie właściwości termiczne
pozwalają obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość
konstrukcji i zapewnić idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza
mechanizmu udarowego oraz przekładni.

Funkcja zmiany położenia dłuta
12 stopniowa regulacja położenia dłuta pozwala na precyzyjne
dobranie pozycji dłuta do wykonywanej pracy nawet w miejscach z
ograniczonym dostępem.

SPECYFIKACJA
Typ Uchwytu
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa moc wejściowa
Częstotliwość udaru
Siła energii udarowej
Waga (Bez akcesoriów)
Długość Przewodu zasilającego
Klasa Ochronności

SDS-MAX
230-240V~
50HZ
1050W
2100 ud/ min
10J
5,3kg
4m
II/

Duża moc silnika 1050W

4 Metrowy przewód zasilający

Wydajny silnik zapewnia wysoką energię udaru i pozwala
na pracę pod dużym obciążeniem przez dłuższy okres
czasu.

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na pracę w
obszarze do 64 m2 bez konieczności zmiany źródła zasilania.

Anty-pyłowa osłona silnika
Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią
silnik przed szkodliwym działaniem pyłu i pomagają
wydłużyć żywotność urządzenia.

Niska waga 5,5 kg
Dzięki niskiej wadze, niewielkim rozmiarom i dużej
energii udarowej urządzenie jest niezwykle wydajnym
narzędziem pracy.

BRYGADA DO ZADAŃ
WYJĄTKOWYCH

MŁOT
WYBURZENIOWY

SDS-MAX

MŁOTOWIERTARKA
Z FUNKCJĄ KUCIA

SDS-PLUS

MŁOT UDAROWO
-OBROTOWY

SDS-MAX

stalco.pl

