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WAżnA OD 01 StyczniA DO 30 kWiEtniA 
Siła profeSjonaliStów od 1898

www.aeg-powertools.pl

nOWE AkUMULAtORy  
PRO LitHiUM iOn 2.0/4.0 Ah

DO 4X WiĘcEJ czASU PRAcy* 
DO 2X WiĘkSzA tRWAŁOŚĆ*

SPiS tREŚci �� nOWE AkUMULAtORy 2.0/4.0 Ah

�� nOWy kLUcz UDAROWy

�� nOWA UkOŚnicA z MOżLiWOŚciĄ ODSySAniA

�� nOWE DUżE SzLiFiERki kĄtOWE

zOStAŃ 
PROFESJOnALiStĄ
Wygraj 
elektronarzędzia 
oraz akcesoria AEG  
o wartości €1,000  
Więcej informacji na 
stronie 7 …
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tERMicznA OcHROnA PRzED 
PRzEŁADOWAniEM
ochrona przed przeładowaniem 
kontroluje temperaturę akumulatora 
i automatycznie zabezpiecza przed 
przegrzaniem, dlatego zwiększa 
żywotność akumulatora.

zABEzPiEczEniE  
PRzEciĄżEniOWE PRĄDOWE
Za duze natężenie płynącego prądu 
może permanentnie uszkadzać cele 
i przez to redukować ich żywotność. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe pro 
lithium ion automatycznie odłącza 
akumulator kiedy natężenie prądu jest  
za duże ale potem automatycznie resetuje 
się co nie wpływa na efektywność pracy.

inDyWiDUALnE  
MOnitOROWAniE cEL
indywidualne monitorowanie cel 
zapewnia że każda cela w akumulatorze 
jest obsługiwana tak dobrze jak to 
tylko możliwe, zapewniając optymalną 
produktywność. Monitorowanie cel jest 
również prowadzone podczas ładowania 
tak aby ani jedna z cel nie została 
uszkodzona w tym czasie.

nowa technologia pro litowo-jonowa AEG POWERtOOLS dostarcza optymalną moc  
dla dzisiejszych profesjonalistów oraz ochronę akumulatora i narzędzia na 3 sposoby:

OcHROnA PRzED 
PRzEŁĄDOWAniEM

inDyWiDULAnE 
MOnitOROWAniE 
cEL

zABEzPiEczEniE 
PRzEciĄżEniOWE 
tERMicznE

*w porównaniu z technologią konkurencyjną li - ion. wyniki zależą od napięcia,  
  narzędzia i zastosowania.

PŁASki kSztAŁt 
OBUDOWy 
łatwe, pewne mocowanie i 
wyjmowanie akumulatora

WSkAźnik 
WyŚWiEtLAczA 
pomaga użytkownikowi 
zarządzać czasem pracy

POtRóJnE 
zabezpiecznie obwodów

SztyWnA RAMkA cEL 
absorbuje uderzenia i 
trzyma cele w miejscu 
w celu ochrony przed 
uszkodzeniem

PODWóJniE 
zGRzEWAnE Styki 
PODnOSzĄ  
wytrzymałość przy 
drganiach i sa 
bardziej odporne na 
pzregrzewanie

niEzALEżny PRzyciSk 
chroni przed 
neizamierzonym 
wypadnięciem akumulatora

zABUDOWA 
kOnStRUkcJA 
StykóW 
zapobiega potnecjalnym 
zwarciom podczas 
transportu

DUżE zAGŁĘBiEniE 
odprowadza  
szybciej ciepło

WySOkOWyDAJnE 
cele litowo-jonowe

GUMOWE  
PRzEkLADki 
zabezpieczają przed 
przesuwaniem,  
uszkodzeniem 

WytRzyMAŁA 
obudowa zewnętrzna

DO 4X WiĘcEJ czASU PRAcy* 
DO 2X WiĘkSzA tRWAŁOŚĆ*
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nARzĘDziA 12 V PRO LitHiUM-iOn 

BSB 12c2 Li 402B

BBH12 Li 402c BSB 12c2 Li 202c kit 1

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 4,0 Ah, ładowarka 
i walizka

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarka 
i walizka

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 4,0 Ah, ładowarka 
i walizka

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarka, 
nasadka z odsadzeniem, nasadka kątowa i walizka

typ: BSB 12c2 Li 402B
nr artykułu: 4935 4466 96

typ: xxxxxxx
nr artykułu: 4935 4439 19

typ: BBH12 Li 402c
nr artykułu: 4935 4439 88

typ: BSB 12c2 Li 202c kit1
nr artykułu: 4935 4463 82

kOMPAktOWA 2-BiEGOWA 
WiERtARkO-WkRĘtARkA 
UDAROWA 12 V

 � kompaktowa wiertarko- 
wkrętarka udarowa o  
długości 192 mm

 � Wbudowany wskaźnik wyświetlacza

 � zaczep na pasek

 � 2-biegowa skrzynka przekładniowa  
do szerokiego zakresu zastosowań

 � Przemysłowa metalowa skrzynka  
przekładniowa i przekładnia dla  
dłuższej trwałości

 � Blokada wrzeciona FiXtEc i 10 mm  
uchwyt bezkluczowy

 � Przełącznik elektroniczny z  
bezstopniową zmianą prędkości

 � 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie  
między zastosowaniami

ULtRA kOMPAktOWA 
WiERtARkO-WkRĘtARkA 2 
BiEGOWA 12 V

 � kompaktowa wiertarko- 
wkrętarka o długości 168 mm

 � 17-stopniowa regulacja momentu  
plus dodatkowy stopień wiercenia

 � 2-biegowa skrzynka przekładniowa

 � Przemysłowa metalowa skrzynka  
przekładniowa i przekładnia dla  
dłuższej trwałości

 � Blokada wrzeciona FiXtEc i  
10 mm uchwyt bezkluczowy

 � Przełącznik elektroniczny z  
bezstopniową zmianą prędkości

 � Wbudowane oświetlenie diodowe  
oświetla powierzchnię roboczą

 � zabezpieczenie przeciążeniowe

WiERtARkO- 
WkRĘtARkA 12 V

 � 2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
z wymiennym uchwytem  do 
wszechstronnych zastosowań

 � nasadki: kątowa i z odsadzeniem 
gwarantują zapowiedziane osiągi 

 � 32 nm dla szerokiego zakresu  
zastosowań

 � 2-biegowa przekładnia (400 –  
1500 obr./minrpm) dla szybkich  
zastosowań wiertniczych

 � Ulepszony 1-tulejowy uchwyt  
10 mm. Lepsze trzymanie wiertła i 
maksymalne przekazywanie momentu 
obrotowego

 � technologia akumulatora litowo-jonowego 
AEG PRO z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem dla maksymalnej  
trwałości narzędzia i akumulatora

WiERtARkO-WkRĘtARkA

MŁOt BEzPRzEWODOWy 12 V
 � Młot SDS+ w kształcie  

litery L do wiercenia i  
montażu

 � Energia udaru 0,9 J  
daje wysokie osiągi

 � Funkcja wyłączenia udaru przy  
wierceniu w drewnie i metalu

 � Wbudowany wskaźnik  
wyświetlacza

 � Metalowa skrzynka przekładniowa  
dla zwiększenia trwałości

 � Sprzęgło bezpieczeństwa,  
zabezpieczenie dla operatora  
i narzędzia

 � technologia akumulatora litowo-jonowego  
AEG PRO z zabezpieczeniem przed  
przeciążeniem dla maksymalnej  
trwałości narzędzia i akumulatora

899,00 zł
z Vat 1.105,77 zł

netto
699,00 zł

z Vat 859,77 zł

netto

1.089,00 zł
z Vat 1.339,47 zł

netto
899,00 zł

z Vat 1.105,77 zł

netto
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nARzĘDziA 18 V PRO LitHiUM-iOn 

BSB 18c Li 202c

BBH 18 Li 402? BS 18c Li 202c

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 4,0 Ah, ładowarka 
i walizka

wyposażenie standardowe: bezkluczowa osłona, 2 x akum.  4,0 Ah,  
ładowarka 30 min, nakrętka FiXtEc, nakrętka wieńcowa, uchwyt 
boczny AVS i walizka

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory, ładowarka i walizka wyposażenie standardowe: 1 x dwustronny bit, 2 akumulatory  
2,0 Ah, ładowarka i walizka

typ: BSB 18c Li 202c
nr artykułu: 4935 4439 80

typ: BEWS 18-125X Li 402c
nr artykułu: 4935 4434 60

typ: BBH 18 Li
nr artykułu: 4935 4434 60

typ: BS 18c Li 202c
nr artykułu: 4935 4439 77

kOMPAktOWA WiERtARkO-
WkRĘtARkA UDAROWA 18 V

 � nowy 4-biegunowy  
bezramowy silnik i  
kompaktowa skrzynka  
przekładniowa

 � kompaktowa i mocna do  
zastosowań, gdzie jest wymagany  
wysoki moment obrotowy

 � Długość tylko 202 mm

 � Maks. moment 60 nm (2,0 Ah)/ 
70 nm (4,0 Ah) daje kompletną siłę

 � 2-biegi: 0 – 450/0 – 1650 obr/min

 � 24-pozycyjna regulacja momentu  
obrotowego daje optymalną  
kontrolę użytkownikowi

 � Uchwyt bezkluczowy FiXtEc  
13 mm z blokadą wrzeciona

HEAVy DUty SzLiFiERkA 
kĄtOWA 18 V

 � kompaktowa i mocna  
bezprzewodowa szlifierka  
kątowa

 � zabezpieczenie przed  
przeciążeniem z  
diodą ostrzeżenie

 � Uchwyt boczny AVS  
do wygodnego  
i bezpiecznego użycia

 � Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla 
łatwego i szybkiego ustawiania

 � FiXtEc umożliwia wymianę tarczy bez użycia 
narzędzi

 � Wbudowany wskaźnik wyświetlacza

 � technologia akumulatora litowo-jonowego  
AEG PRO z zabezpieczeniem przed  
przeciążeniem dla maksymalnej  
trwałości narzędzia i akumulatora

MŁOt BEzPRzEWODOWy 18 V
 � Młot SDS+ w kształcie  

litery L do wiercenia i  
montażu w betonie  
do 24 mm

 �  Energia udaru 2,3 J daje  
wysokie osiągi

 �  Funkcja wyłączenia ruchu  
obrotowego przy dłutowaniu

 �  Funkcja wyłączenia udaru  
przy wierceniu w drewnie  
i metalu

 �  Metalowa skrzynka  
przekładniowa dla zwiększenia trwałości

 �  Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla 
operatora i narzędzia

 �  technologia akumulatora litowo-jonowego  
AEG PRO z zabezpieczeniem przed  
przeciążeniem dla maksymalnej  
trwałości narzędzia i akumulatora

ULtRA kOMPAktOWA 
WiERtARkO-WkRĘtARkA 18 V

 � nowy 4-biegunowy  
bezramowy silnik i  
kompaktowa skrzynka  
przekładniowa

 � Mała, kompaktowa i mocna gdzie  
jest wymagany wysoki moment

 � Długość tylko 186 mm

 � Maksymalny moment 60 nm  
(2,0 Ah)/70 nm (4,0 Ah) daje  
kompletną siłę

 � 2-biegi: 0 – 450/0 – 1650 obr/min

 � zintegrowane sprzęgło i uchwyt  
FiXtEc dla bardziej  
kompaktowego kształtu

 � Wbudowane oświetlenie diodowe  
oświetla powierzchnię roboczą

 � Obroty lewo-prawo 

BEWS 18-125X Li 402c

990,00 zł
z Vat 1.217,70 zł

netto
1.250,00 zł

z Vat 81.537,50 zł

netto

1.790,00 zł
z Vat 2.201,70 zł

netto
939,00 zł

z Vat 1.154,97 zł

netto



tRWAŁOŚĆ i OSiĄGi

5www.aeg-powertools.pl

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 4,0 Ah, ładowarka i walizka

OcHROnA PRzED 
PRzEŁĄDOWAniEM

inDyWiDULAnE 
MOnitOROWAniE 

cEL

zABEzPiEczEniE 
PRzEciĄżEniOWE 

tERMicznE

nAJSzyBSzy 
kLUcz 
UDAROWy 
nA RynkU

203 mm

kLUcz UDAROWy 18 V

 � Guma z mikrowypustkami
 � najlepsza obsługa na rynku

 � nOWOŚĆ: potrójne oświatłenie  
LED z trybem zmierzchu

 � Doskonały widok przedmiotu obrabianego
 � Bez cienia nawet w najciemniejszych obszarach

 � Uchwyt narzędziowy kwadratowy ½"
 � Pasuje do wszystkich nasadek na rynku

 � Specjalnie zaprojektowany mechanizm udarowy
 � kompaktowa i lekka
 � zapewnia  wysoki  moment obrotowy  

w użyciu jedną ręką

 � nOWOŚĆ: zaczep do paska
 � Łatwe przenoszenie
 � Maszyna jest pod ręką przy pracy na drabinie

 � Skrzyka przekładniowa  
wykonana w całości z metalu

 � 360 nm in a compact size and 
light weight package

 � 0 – 2900 obr/min/ 
0 – 3200 obr/min

 � Wyjątkowo trwałe
 � Skrzynka przekładniowa 

odlewana ciśnieniowo dla 
maksymalnej trwałości

 � Potrójna ochrona ProLi-ion

 � Doskonała ergonomiaa
 � nowa potrójna wiązka 

światła dla pełnego 
oświetlenia miejsca pracy  

 � Długośc 203 mm  
 � Guma z mikrowypustkami 

na rękojeści
 � Wskaźnik wyświetlacza 

pokazuje stan naładowania 
akumulatora

 � zaczep domocowaniu 
na pasku dla łatwego 
przenoszenia na terenie 
budowy

 � W wyposażeniu kwadrat ½" 
➔ adapter Hex ¼"

typ: BSS 18c 122 Li 402c
nr artykułu: 4935 4464 56

1.390,00 zł
z Vat 1.709,70 zł

netto
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zBiERA 
80%

PS 216 L PS 254 L

wyposażenie standardowe: wąż i kubełkowa osłona przeciwpyłowa wyposażenie standardowe: wąż i kubełkowa osłona przeciwpyłowa

typ: PS 216 L
nr artykułu: 4935 4406 50

typ: PS 254 L
nr artykułu: 4935 4406 70

UkOŚnicA  
216 MM

zintEGROWAny WEntyLAtOR 
nA kOŃcU SiLnikA WyciĄGA 
kURz

zintEGROWAny WEntyLAtOR, 
nAPĘDzAny SiLnikiEM, 
WyciĄGA kURz z 80% 
SkUtEcznOŚciĄ

UkOŚnicA  
254 MM

 � Widoczność linii cięcia
 � regulowany laser
 � dioda LED

 � zintegrowane usuwanie kurzu
 � zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, 

wyciąga kurz z 80 % skutecznością, bez pomocy 
zewnętrznego odpylacza

 � Dane techniczne
 � Silnik o mocy 
 � Ukos: -2 /̊47˚
 � 65 mm x 305 mm przy 90°

 � Regulacja głębokości cięcia
 � Daje użytkownikowi możliwość łatwego i 

szybkiego wycinania wręgów

 � Blokada ukośna z płytą samoblokujący
 � kąt ukosu: 50 /̊50˚
 � zaczepy ukosowe   

0 /̊15 /̊22.5 /̊45˚

 � Widoczność linii cięcia
 � regulowany laser
 � dioda LED

 � zintegrowane usuwanie kurzu
 � zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, 

wyciąga kurz z 80 % skutecznością, bez pomocy 
zewnętrznego odpylacza

 � Dane techniczne
 � Silnik o mocy 
 � Ukos: -2 /̊47˚
 � 90 mm x 305 mm przy 90°

 � Regulacja głębokości cięcia
 � Daje użytkownikowi możliwość łatwego  

i szybkiego wycinania wręgó

 � Blokada ukośna z płytą samoblokujący
 � kąt ukosu: 50 /̊50˚
 � zaczepy ukosowe  

0 /̊15 /̊22.5 /̊45˚

typ: PSU 1000
nr artykułu: 4935 4408 50

Z systemem odsysania 
pyłu (nie dołączone)

PyŁ

1.469,00 zł
z Vat 1.806,87 zł

netto
1.349,00 zł

z Vat 1.659,27 zł

netto

499,00 zł
z Vat 613,77 zł

netto
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PiŁy
StEP 70

US 1300 XE kS 66 c

wyposażenie standardowe: karton, ostrze i urządzenie 
antyodpryskowe

wyposażenie standardowe: walizka, kabel 4 m, brzeszczot, 
urządzenie antyodpryskowe i osłona przeciwpyłowa

wyposażenie standardowe: walizka, kabel 4 m, 2 brzeszczoty wyposażenie standardowe: torba, kabel 4 m, prowadnica 
równoległa, tarcza z 24 zębami tct, klucz

typ: StEP 70
nr artykułu: 4935 4129 00

typ: St 800 XE 
nr artykułu: 4935 4129 50

typ: US 1300 XE
nr artykułu: 4935 4132 35

typ: kS 66 c 
nr artykułu: 4935 4118 40

WyRzynARkA
 � Silnik o dużej mocy 500 W

 � Lekka i poręczna, idealna  
do każdego zastosowania

 � Pokrętło regulacji  
prędkości

WyRzynARkA z UcHWyt 
EM GAŁkOWyM

 � Silnik dużej mocy 705 W

 � Opatentowany system FiXtEc dla szybkiej 
wymiany brzeszczotów

 � 4 st. regulacja wychyłu

 � Elektronika do regulacji prędkości

 � AVS – system antywibracyjny dla 
zwiększenia komfortu pracy

 � Ergonomiczny smukły uchwyt z  
Softgrip dla optymalnego użycia

 � złącze do odpylania

 � Dmuchawa trocin: dobra  
widoczność obszaru cięcia

 � Płyta podstawy obracana do  
cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego 
cięcia ukośnego  
pod katem do 45°

PiLARkA tARczOWA  
185 MM

 � Mocny silnik 1600 W

 � Regulacja kąta przy cięciu skośnym 56°

 � Magnezowa osłona, górna i dolna: większa

 � wytrzymałość i niższa waga

 � Wskaźnik linii cięcia na całej  
długości dla dokładnego cięcia

 � Dostęp do szczotek  
z zewnątrz do łatwej  
wymiany

 � integralna dmuchawa  
trocin do utrzymywania  
czystej linii cięcia

 � Uchwyt Softgrip zapewnia  
wygodną pracę 

St 800 XE

PiŁA SzABLAStA
 � Silnik dużej  

mocy 1300 W

 � FiXtEc-dla szybkiej  
i łatwej wymiany  
brzeszczotu

 � Wyłącznik z bezstopniową  
regulacją prędkości

 � zapewnia lepszą kontrolę  
i efektywność cięcia

 � Regulowana stopa dla optymalnego  
wykorzystania brzeszczotu

 � Ergonomiczna konstrukcja uchwytu Softgrip 
zapewnia zwiekszoną wygodę użytkowania

 � Brzeszczot można obracać o 180° w 
przypadku cięcia w ograniczonej przestrzeni

379,00 zł
z Vat 466,17 zł

netto
589,00 zł

z Vat 724,47 zł

netto

689,00 zł
z Vat 847,47 zł

netto
699,00 zł

z Vat 859,77 zł

netto
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WS 22-230E

WS 24-230 GEV

wyposażenie standardowe: kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, osłona bezpieczeństwa

wyposażenie standardowe: osłona bezpieczeństwa, nakrętka wieńcowa, klucz, dodatkowy uchwyt antywibracyjny, kabel 4 m, walizka

typ: WS 22-230E
nr artykułu: 4935 4316 90

typ: WS 24-230 GEV
nr artykułu: 4935 4317 65

DUżĄ SzLiFiERkA kĄtOWA 
 � Silnik dużej mocy 2200 W

 � Specjalne nylonowe zabezpieczenie na wirniku 
do ochrony uzwojeń przed abrazywym i 
metalowym pyłem 

 � Uzwojenie stojana i wirnika zabezpieczone 
żywicą epoksydową dla zwiększenia 
żywotności

 � Wysokiej jakości i hermetyczne łożyska 
zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem 
ściernym i zanieczyszczeniami

 � Wygodny wyłącznik o szerokości trzech palców 
z funkcją łagodnego rozruchu

 � Funkcja blokady włącznika do zwiększenia 
ochrony użytkownika

 � Łagodny rozruch

DUżĄ SzLiFiERkA kĄtOWA 
 � Silnik dużej mocy 2400 W

 � AVS-dodatkowy uchwyt i obudowa silnika-wygodna obsługa

 � Uzwojenie stojana i wirnika zabezpieczone żywicą  
epoksydową dla zwiększenia żywotności

 � Wysokiej jakości i hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą 
ochronę przed pyłem ściernym i zanieczyszczeniami

 � Obracana rękojeść zapewnia  
optymalny komfort i wszechstronność

 � nowa „zatrzaskowa” osłona, do  
regulacji bez użycia klucza

 � Wygodny wyłącznik o szerokości trzech  
palców z funkcją łagodnego rozruchu

 � Funkcja blokady włącznika do  
zwiększenia ochrony użytkownika

 � Łagodny rozruch

nAJLżEJSzy, nAJMniEJSzy, 
nAJSiLniEJSzy!

nOWOŚĆ

499,00 zł
z Vat 613,77 zł

netto

819,00 zł
z Vat 1.007,37 zł

netto
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OBRóBkA MEtALU

WS 6-125

WS 12-125 XE SMt 355

wyposażenie standardowe: dodatkowy uchwyt, nakrętka 
wieńcowa, klucz

wyposażenie standardowe: uchwyt boczny AVS, bezkluczowa 
osłona, nakrętka wieńcowa, klucz i kabel 4 m

wyposażenie standardowe: uchwyt boczny AVS, bezkluczowa 
osłona, nakrętka wieńcowa FiXtEc, klucz i kabel 4 m

wyposażenie standardowe: kabel 4 m, tarcza do cięcia 355 mm, 
klucz

typ: WS 6-125 
nr artykułu: 4935 4134 90

typ: WS 9-125 
nr artykułu: 4935 4193 90

typ: WS 12-125 XE
nr artykułu: 4935 4194 30

typ: SMt 355 
nr artykułu: 4935 4117 70

MAŁA SzLiFiERkA kĄtOWA
 � Silnik dużej mocy 720 W

 � Metalowa skrzynka przekładniowa  
zapewnia długi okres użytkowania

 � Bezpośredni wydmuch powietrza

 � Głowica może być ustawiana co 90°

 � Płaska głowica metalowa dla poprawy 
warunków części roboczych i  
zoptymalizowanej głębokości cięcia

 � zabezpieczone wloty powietrza

 � Blokada wrzeciona

MAŁA SzLiFiERkA kĄtOWA
 � Silnik dużej mocy 900 W z najlepszymi osiągami

 � Metalowa skrzynka przekładniowa  
zapewnia długi okres użytkowania

 � Płaska głowica metalowa dla poprawy  
warunków części roboczych i do pracy  
w ograniczonej przestrzeni

 � zoptymalizowane wloty powietrza  
zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet  
przy ich okazjonalnym zakryciu ręką

 � najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika  
do komfortowego użycia przez cały dzień

 � Uchwyt boczny AVS do  
wygodnego i  
bezpiecznego użycia

 � Bezkluczowa i odporna  
na odpryski osłona  
dla łatwego i  
szybkiego ustawiania

 � Blokada wrzeciona

PRzEcinARkA DO MEtALU
 � Silnik dużej mocy 2300 W

 � zakres 0 – 45° z szybkozdejmowalnym 
zaciskiem ukośnym

 � Blokada wrzeciona: łatwa  
wymiana tarczy i akcesoriów

 � Deflektor zabezpiecza  
użytkownika przed iskrami

 � nadwymiarowa osłona dla  
dodatkowego bezpieczeństwa

 � zintegrowany magazynek na klucz

 � Gumowa stopa: większa stabilność

 � zmienne szczotki węglowe

 � Lampka kontrolna świeci  
przy podłączonym  
zasilaniu

WS 9-125

MAŁA SzLiFiERkA kĄtOWA
 � Silnik dużej mocy 1200 W z najlepszymi osiągami

 � Elektronika z bezstopniową regulacją prędkości

 � Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach

 � Metalowa skrzynka przekładniowa 

 � Płaska głowica metalowa 

 � zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają 
przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym 
zakryciu ręką

 � Uchwyt boczny AVS do wygodnego  
i bezpiecznego użycia

 � Bezkluczowa i odporna  
na odpryski osłona 

 � Blokada wrzeciona

 � FiXtEc umożliwia  
wymianę tarczy  
bez użycia  
narzędzi

199,00 zł
z Vat 244,77 zł

netto
259,00 zł

z Vat 318,57 zł

netto

449,00 zł
z Vat 552,27 zł

netto
819,00 zł

z Vat 1.007,37 zł

netto
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WiERcEniE i WkRĘcAniE

SBE 650 R

kH 5 G Pn 11 E

wyposażenie standardowe: uchwyt boczny, głębokościomierz i 
kabel

wyposażenie standardowe: walizka, uchwyt boczny,głębokościomierz 
metalowy, kabel 4 m

wyposażenie standardowe: kabel 4 m, uchwyt przedni, 
głębokościomierz

wyposażenie standardowe: walizka, chwyt w kształcie litery D, 
smar, kabel 6 m

typ: SBE 650 R 
nr artykułu: 4935 3817 70

typ: kH 24 E
nr artykułu: 4935 4282 10

typ: kH 5 G 
nr artykułu: 4935 4181 60

typ: Pn 11 E
nr artykułu: 4935 4124 40

WiERtARkA  
UDAROWA

 � kompaktowa i mocna  
wiertarka udarowa 650 W

 � Ergonomiczny kształt dla 
bezpieczeństwa i wygody 
użytkowania

 � Regulacja prędkości  
obrotowej ze zmianą  
kierunku obrotów

 � Wyłącznik udaru

 � Metalowy uchwyt bezkluczowy 
1,5 – 13 mm

 � Szyjka przekładni 43 mm do użycia 
ze stojakiem do wiercenia

 � Szybka regulacja prędkości 
obrotowej wyłącznikiem

MŁOt  
WiELOFUnkcyJny  
SDS-PLUS

 � Silnik dużej mocy 720 W

 � zdolność wiercenia w  
betonie 24 mm

 � Funkcja Roto-Stop do  
lekkiego dłutowania

 � Sprzęgło bezpieczeństwa, 
zabezpieczenie dla  
operatora i narzędzia

 � Elektronika do regulacji prędkości

 � Funkcja wyłączenia udaru przy 
wierceniu w drewnie i metalu

 � Mechanizm lewo-prawo

 � Miękka rękojeść, ergonomiczny  
uchwyt dla większej wygody 
użytkownika

MŁOt WiELOFUnkcyJny 5 kG
 � najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do 

masy – 9 J (7,5 J EPtA)  
energia udaru, 1100 W,  
450 obr/min i 3000  
uderzeń/min, 6,3 kg

 � Młot SDS-Max 2-trybowy –  
wiercenie wiertłami: 40 mm/ 
wiertło tunelowe: 65 mm/ 
koronka rdzeniowa: 105 mm –  
dłutowanie

 � Roto-Stop i wielopołożeniowa  
funkcja dłuta w 12 różnych  
pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy

 � Sprzęgło bezpieczeństwa. chroni narzędzie i 
użytkownika kiedy wiertło się zakleszczy

 � niski poziom drgań 16 m/s2 – konstrukcja 
obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną 
pracę w ciągu dnia

 � Główna i przednia miękka rękojeść 

MŁOt WiELOFUnkcyJny  
SDS-MAX

 � Silnik dużej mocy 1700 W

 � Energia udaru 20 J do  
ciężkich zastosowań

 � zdolność wiercenia w betonie 50 mm

 � Elektronika do regulacji prędkości

 � Ograniczenie prędkości bez obciążenia

 � AVS-znacznie redukuje wibracje – komfortowe, 
bezpieczne trzymanie

 � Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla 
operatora i narzędzia

 � Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/
dłutowania

 � Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych 
szczotkach węglowych

 � Szczotki węglowe samoodłączające się

 � Miękka rękojeść,ergonomiczny uchwyt 

kH 24 E

299,00 zł
z Vat 367,77 zł

netto
509,00 zł

z Vat 626,07 zł

netto

1.590,00 zł
z Vat 1.955,70 zł

netto
2.980,00 zł

z Vat 3.665,40 zł

netto
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OBRóBkA DREWnA

S 2500 E

MBS 30 turbo EX 150 E

wyposażenie standardowe: 2 x głebokościomierz, 3⁄8" i 5⁄16" gniazdo 
sześciokątne, oprawka końcówki, końcówka PH 2, kabel 4 m wyposażenie standardowe: 3 x dysza i walizka

wyposażenie standardowe: tarcza premium 6 zębowy do cięcia betonu, 
tarcza premium 40 zębowy do precyzyjnego cięcia drewna, tarcza 
diamentowa do cięcia płytek, granitu, materiału ceramicznego, 
nakładka i podłączenie do miejsca pracy bezpyłowego (pojemnik 
10 l ), wąż 2,60 m do odsysania, drugi kołnierz do tarczy 
diamentowej, osłona krawędzi, klucz szesciokątny dla szybkiej 
wymiany tarczy, dostarczony w kartonie

wyposażenie standardowe: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego 
(ziarno 80), worek pyłowy, uchwyt kabłąkowy

typ: S 2500 E 
nr artykułu: 4935 4132 25

typ: HG 600 Vk
nr artykułu: 4935 4410 35

typ: MBS 30 turbo 
nr artykułu: 4935 4118 20

typ: EX 150 E 
nr artykułu: 4935 4132 00

WkRĘtARkA DO WkRĘtóW 
SAMOWiERcĄcycH

 � kompaktowa wkrętarka 
o dużym momencie  
obrotowym do pracy z  
wkrętami samogwintującymi

 � Mocna wkrętarka 720 W dla większej 
produktywności

 � całkowita metalowa skrzynka  
zapewnia trwałość

 � Łatwo nastawna zastrzaskowa  
tuleja do ustalania głębokości

 � zmiana kierunku obrotów

 � Ergonomiczny kształt dla  
bezpieczeństwa i wygody użytkowania

 � ¼" sześciokątny chwyt

 � zacisk do mocowania na pasek

OPALARkA
 � Opalarka z dwoma  

ustawieniami  
temperatury (90°/600° c)

 � Przepływ powietrza:  
300/500 l/min

 � Wydajny wentylator  
do pracy ciągłej

 � Dostarczana w walizce  
z 3 dyszami

 � Powierzchnia bez  
poślizgu i stabilna –  
do użytku stacjonarnego

SzLiFiERkA MiMOŚRODOWA
 � Dwie średnice oscylacji  

dla lepszej kontroli szlifowania

 � Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych

 � Łagodny rozruch i hamulec talerza do  
pracy bez 
żłobienia

 � Przełącznik suwakowy uszczelniony w całym 
korpusie zapewnia niezawodność i łatwość 
użytkowania

 � Wygodny sposób mocowania  
papieru ściernego

 � Odpylanie: worek  
pyłowy lub odkurzacz

 � konstrukcja odlewania  
ciśnieniowo dla trwałości  
i wytrzymałości

HG 600 Vk

PiLARkA UniWERSALnA
 � 75% sprawność odprowadzania  

pyłu – najlepsza w klasie

 � Dostępna w komplecie ze  
wszystkimi akcesoriami do  
odprowadzanie pyłu

 � Ustawienie wysokości – do precyzyjnego  
regulacji głębokości

 � Silnik o mocy 1010 W

 � Ergonomiczny prosty kształt silnika, dobrze 
wyważona dla szerszego użycia

 � Przeciwpyłowa skrzynka przekładniowa 

 � Lekka osłona i płyta magnezowa 

 � Blokada wrzeciona umożliwiająca  
łatwą i szybką wymianę tarczy

449,00 zł
z Vat 552,27 zł

netto
269,00 zł

z Vat 330,87 zł

netto

990,00 zł
z Vat 1.217,70 zł

netto

529,00 zł
z Vat 650,67 zł

netto
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BS 12 G2 Li-152c BSB 12 G2 Li-152c

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 1,5 Ah, ładowarka 
i walizka

wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 1,5 Ah, ładowarka i 
walizka

typ: BS 12 G2 Li-152c
nr artykułu: 4935 4466 87

typ: BSB 12 G2 Li-152c
nr artykułu: 4935 4466 90

WiERtARkO- 
WkRĘtARkA 12 V 

 � Bardzo kompaktowa  
i doskonale  
zbalansowana wkrętarka

 � kompaktowy mechanizm,  
całkowita dł. tylko 190 mm 

 � Szybka i mocna
 � Obroty 350/1350 rpm  

oraz moment obr. 30 nm

 � Mocny 10 mm uchwyt wiertarski  
 � Wyprodukowany przez Wedia
 � Jednotulejowy

 � nowy akumulator z serii  
PRO LitHiUM 1,5 Ah 

 � Potrójne zabezpieczenie dla 
maksymalnej żywotności

 � korzyści wynikające z akum.  
Pro Lithium: brak efektu pamięci,  
szerszy zakres temperatur,  
lżejszy oraz mniejszy

WiERtARkO-WkRĘtARkA 
UDAROWA 12 V

 � Bardzo kompaktowa  
i doskonale balansowana  
wkrętarka

 � kompaktowy mechanizm,  
całkowita dł. tylko 199 mm 

 � Szybka i mocna
 � Obroty 350/1350 obr./min, moment 

obr. 30 nm oraz do 2.250 ud./min

 � Mocny 10 mm uchwyt wiertarski 
 � Wyprodukowany przez Wedia
 � Jednotulejowy

 � nowy akumulator z serii  
PRO LitHiUM 1,5 Ah 

 � Potrójne zabezpieczenie dla 
maksymalnej żywotności

 � korzyści wynikające z akum. Pro 
Lithium: brak efektu pamięci, szerszy 
zakres temperatur, lżejszy oraz 
mniejszy

aeG elektronarzędzie oferuje dziś w szerokim zakresie innowacyjne i 
doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników końcowych. 
w AEG POWERtOOLS chcielibyśmy aby nasi użytkownicy podzielili 
się z nami doświadczeniami z najbardziej interesujących i dynamicznych 
zastosowań naszych elektronarzędzi. aby wziąć udział w konkursie 
wystarczy udostępnić zdjęcie lub wideo, w jaki sposób zostały 
wykorzystane nasze elektronarzędzia aeG.  
 
 
więcej informacji na stronie 
@AEGPowertools #bethepro

zOStAŃ 
PROFESJOnALiStĄ

Wygraj elektronarzędzia  
oraz akcesoria AEG o  
wartości €1,000

nARzĘDziA PRO LitiUM-iOn 12 V

@ AEG POWERtOOLS
wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów
podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wyłącznie informacją handlową 
i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. podana cena jest wyłącznie ceną 
orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki Vat 
lub zmiana kursu eUro.Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. aeG powertoolS 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. ta promocja jest ważna od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2014 lub do wyczerpania zapasów. wydrukowano w UK (4939 5965 97)

A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o.
al. jerozolimskie 56 C,
00-803 warszawa

tel.: 022-379 94 84-83
fax.: 022-379 94 82
e-mail: biuro@tti-emea.com

479,00 zł
z Vat 589,17 zł

netto
499,00 zł

z Vat 613,77 zł

netto


