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VYVINUTO PRO

PROFESIONÁLY
Společnost STANLEY® byla založena v roce 1843 jako obchod
s železářským zbožím. Společnost patří k americkému koncernu STANLEY
BLACK & DECKER s ústředím ve městě New Britain ve státě Connecticut.
V dnešní době společnost STANLEY® vyvíjí, vyrábí a distribuuje ruční
nářadí, elektrické nářadí a příslušenství, včetně skladovacích a úložných
systémů, a zaujímá přední postavení mezi dodavateli uceleného
sortimentu pro profesionály i náročné domácí kutily.
Naším cílem je poskytovat přitom profesionálům i domácím kutilům
inspiraci a podporu, která jim umožní, aby jejich výtvory byly vždy něčím
velkolepým a jedinečným. Uživatele pak provázíme při realizaci všech
kroků projektu – od přípravy přes montáž až po dokončovací práce.
Všechny naše výrobky splní očekávání náročného uživatele, pokud jde
o dlouhou životnost, výkonnost a ergonomii. Každý výrobek proto ve fázi
vývoje podstupuje rozsáhlé zkoušky. Pod značkou STANLEY® FATMAX®
tak vždy vzniká nejoptimálnější kombinace vybavení, výkonových
charakteristik a ergonomických vlastností s vynikajícím poměrem ceny
a užitné hodnoty.
Pro všechny typy elektrického nářadí STANLEY® FATMAX® nabízíme za
předpokladu online registrace výrobku na stránkách www.STANLEY.eu/3,
která je provedena do 4 týdnů od zakoupení, tříletou záruku výrobce
vztahující se na výrobní a materiálové vady. Přesné znění záručních
podmínek naleznete na stránkách www.STANLEY.eu/3.
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Akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Akumulátor 18 V / 2,0 Ah
Sada nabíječka + akumulátor 4,0 Ah
Sada nabíječka + akumulátor 2,0 Ah
Akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah
Rychlonabíječka 18 V/14,4 V, 2 A
Nabíječka 18 V se 2 porty v úložné tašce
USB nabíjecí adaptér 18 V pro akumulátory 4,0/2,0 Ah
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SYSTÉM 18 V

UŠETŘETE

při zakoupení každého dalšího
akumulátorového přístroje!

30 P řehled sortimentu samostatně prodejného holého nářadí 18 V bez
ukumulátoru a nabíječky + samostaných akumulátorů a nabíječek
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Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 1 250 W
Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 750 W
Dvourychlostní příklepová vrtačka 850 W
Příklepová vrtačka 750 W
Dvourychlostní příklepová vrtačka 1 100 W
Přímočará pila s předkmitem 710 W
Ruční okružní pila 1 650 W
Kompaktní ruční okružní pila 650 W
Mečová pila s předkmitem 1 050 W
Mečová pila 900 W
Excentrická bruska 125 mm 480 W
Elektrický hoblík 750 W
Multifunkční oscilační bruska 300 W
Úhlová bruska 230 mm 2 200 W
Úhlová bruska 125 mm 850 W
Úhlová bruska 115 mm 850 W
Horkovzdušná pistole 2 000 W
Pokosová pila s pojezdem 254 mm 2 000 W
Pokosová pila s pojezdem 216 mm 1 500 W
Univerzální stojan pro pokosové pily
Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W
Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W
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31dílná sada šroubovacích bitů
34dílná sada šroubovacích bitů
22dílná sada torzních šroubovacích bitů 50 mm
43dílná sada torzních šroubovacích bitů 25 mm
8dílná sada pilových listů do přímočaré pily s uchycením typu T
19dílná sada vrtáků do kovu a šroubovacích bitů
19dílná sada vrtáků do betonu a šroubovacích bitů
13dílná sada vrtáků do kovu
8dílná sada vrtáků do betonu SDS-plus

58
PŘÍSLUŠENSTVÍ
58 	Příslušenství k multifunkční oscilační brusce
FME650K a FMC710D2 / FMC710B
58 Příslušenství pro kompaktní ruční okružní pilu FME380K
59 Hodnoty hluku a vibrací
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AKUMULÁTORO
Bezuhlíková dvourychlostní příklepová
akumulátorová vrtačka 18 V
FMC627D2

Vybavení:
18 V, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm s vícekrokovou
aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítilna
se zpožděním zhasnutí, dvojitý ovládací kroužek s 23stupňovou
předvolbou utahovacího krouticího momentu a odděleným ovládáním
funkce (šroubování / vrtání / vrtání s příklepem), vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením
stroje a povrchu obráběného materiálu, magnetický proužek pro
přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení
šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu
nabití aku baterie na přístroji.
Technické údaje
FMC627D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. počet úderů
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov/zdivo
Max. krouticí moment (měkký/tvrdý)
Počet stupňů nastavení utahovacího
krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, 1 oboustranný bit,
rychlonabíječka (60 min.) s úsporným
režimem, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 450/0 – 1 800 ot./min.
2
ano
30 600/min.
38/13/13 mm
30/57 Nm
23 + 1
asi 60 min.
rychloupínací vrtačkové sklíčidlo
13 mm, s kovovou přední částí
1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,45 kg
5035048643723

Motor s bezuhlíkovou (bezkomutátorovou) technologií „BRUSHLESS“
umožňuje dosažení kompaktnějších konstrukčních rozměrů, výrazně
prodlužuje dobu chodu na jedno nabití akumulátoru, zvyšuje životnost
stroje a zlepšuje výkonové parametry jako je maximální krouticí
moment, počet otáček a počet úderů za minutu.
6
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OVÉ NÁŘADÍ
Dvourychlostní příklepová akumulátorová
vrtačka 18 V
FMC625D2/
FMC625B

Vybavení:
18 V, jednodílné celokovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm
s vícekrokovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní
LED svítilna se zpožděním zhasnutí, ovládací kroužek s 22stupňovou
předvolbou utahovacího krouticího momentu a ovládáním funkce
(šroubování / vrtání / vrtání s příklepem), vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením
stroje a povrchu obráběného materiálu, 2 magnetické proužky pro
přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení
šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu
nabití aku baterie na přístroji.
Technické údaje
FMC625D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. počet úderů
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov/zdivo
Max. krouticí moment (měkký/tvrdý)
Počet stupňů nastavení utahovacího
krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN
FMC625B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, 1 oboustranný bit,
rychlonabíječka (60 min.) s úsporným
režimem, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 400/0 – 1 600 ot./min.
2
ano
27 200/min.
38/13/13 mm
30/51,4 Nm
22 + 1
asi 60 min.
celokovové rychloupínací vrtačkové
sklíčidlo 13 mm
1,6 kg (vč. akumulátoru) / 3,7 kg
5035048469460
Rozsah dodávky:
1 oboustranný bit, dodávka bez
akumulátoru a nabíječky
1,0 kg (bez akumulátoru) / 2,0 kg
5035048554227
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Bezuhlíková dvourychlostní akumulátorová
vrtačka 18 V
FMC607D2

Vybavení:
18 V, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm s vícekrokovou aretací,
celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítilna se zpožděním
zhasnutí, dvojitý ovládací kroužek s 23stupňovou předvolbou
utahovacího krouticího momentu a odděleným ovládáním funkce
(šroubování / vrtání), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky
na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného
materiálu, magnetický proužek pro přichycení spojovacího materiálu,
pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení
na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.
Technické údaje
FMC607D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, 1 oboustranný bit,
rychlonabíječka (60 min.) s úsporným
režimem, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 450/0 – 1 800 ot./min.
2
ne
38/13 mm

Max. krouticí moment (měkký/tvrdý)

16/55 Nm

Počet stupňů nastavení utahovacího
krouticího momentu
Doba nabíjení

23 + 1

Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

asi 60 min.
rychloupínací vrtačkové sklíčidlo
13 mm, s kovovou přední částí
1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,45 kg
5035048643693

Motor s bezuhlíkovou (bezkomutátorovou) technologií „BRUSHLESS“
umožňuje dosažení kompaktnějších konstrukčních rozměrů, výrazně
prodlužuje dobu chodu na jedno nabití akumulátoru, zvyšuje životnost
stroje a zlepšuje výkonové parametry jako je maximální krouticí
moment, počet otáček a počet úderů za minutu.
8
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Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
FMC600D2/
FMC600B

Vybavení:
18 V, jednodílné celokovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm
s vícekrokovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní
LED svítilna se zpožděním zhasnutí, ovládací kroužek s 22stupňovou
předvolbou utahovacího krouticího momentu a ovládáním funkce
(šroubování / vrtání), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky
na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného
materiálu, 2 magnetické proužky pro přichycení spojovacího materiálu,
pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení
na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.
Technické údaje
FMC600D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov
Max. krouticí moment (měkký/tvrdý)
Počet stupňů nastavení utahovacího
krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN
FMC600B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, 1 oboustranný bit,
rychlonabíječka (60 min.) s úsporným
režimem, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 400/0 – 1 600 ot./min.
2
ne
38/13 mm
16/49,6 Nm
23+1
asi 60 min.
celokovové rychloupínací vrtačkové
sklíčidlo 13 mm
1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,5 kg
5035048466278
Rozsah dodávky:
1 oboustranný bit, dodávka
bez akumulátoru a nabíječky
1,2 kg (bez akumulátoru) / 2,5 kg
5035048493823
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Dvourychlostní příklepová akumulátorová
vrtačka 18 V
FMC626D2K

Vybavení:
18 V, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm s vícekrokovou
aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítilna,
ovládací kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího krouticího
momentu, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na
těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného
materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu.
Technické údaje
FMC626D2K
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. počet úderů
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov/zdivo
Max. krouticí moment
Počet stupňů nastavení
utahovacího krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN
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Rozsah dodávky:
2 akumulátory, nabíječka 1A
(120 min.) s úsporným režimem,
kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 350/0 – 1 500 ot./min.
2
ano
0 - 25 500/min.
35/13/13 mm
47 Nm
22 + 1
asi 120 min.
rychloupínací vrtačkové sklíčidlo
13 mm, s kovovou přední částí
1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,4 kg
5054905021870
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Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
FMC601C2K

Vybavení:
18 V, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm s vícekrokovou aretací,
celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítilna, ovládací
kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu,
vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro
zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před
poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, pružinová spona
pro uchycení šroubovacího bitu.
Technické údaje
FMC601C2K
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. průměr vrtaného otvoru
- dřevo/kov
Max. krouticí moment
Počet stupňů nastavení utahovacího
krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, nabíječka 1A (120 min.)
s úsporným režimem, kufřík
18 V
2 x 1,3 Ah Li-ion
0 – 350/0 – 1 500 ot./min.
2
ne
35/13 mm
47 Nm
22 + 1
asi 80 min.
rychloupínací vrtačkové sklíčidlo
13 mm
1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,4 kg
5054905000226
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Bezuhlíkové kombinované akumulátorové
vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V
FMCD900M2S/
FMCD900B

Vybavení:
18 V, upnutí SDS-plus, pravý/levý chod, přepínání funkce: vrtání /
vrtání s příklepem / sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť
a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, ukazatel
stavu nabití aku baterie na přístroji, nastavitelná boční rukojeť,
hloubkový doraz.
Technické údaje
FMCD900M2S
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Upínání nástroje
Úderová energie (EPTA)
Volnoběžné otáčky
Počet úderů naprázdno
Max. průměr vrtaného otvoru
– beton / dřevo / kov
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

FMCD900B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
EAN

NOVINKA
12

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka 2 A
s úsporným režimem, úložná brašna
18 V
2 x 4,0 Ah Li-ion
SDS-plus
1,4 Joule
0 – 1 600 ot./min.
0 – 4 200 úderů/min.
20/30/13 mm
2,8 kg (vč. akumulátoru) / 4,2 kg
5035048693025
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
2,14 kg (bez akumulátoru) / 2,4 kg
5035048681480
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Akumulátorový rázový utahovák 18 V
FMC645D2/
FMC645B

Vybavení:
18 V, upínací vnitřní šestihran 1/4“, celokovová planetová převodovka,
pracovní LED svítilna se zpožděním zhasnutí, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením
stroje a povrchu obráběného materiálu, 2 magnetické proužky pro
přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení
šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu
nabití aku baterie na přístroji.
Technické údaje
FMC645D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Upínání nástroje
Volnoběžné otáčky
Počet rázů při chodu naprázdno
Max. krouticí moment
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

FMC645B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka
(60 min.) s úsporným režimem, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
vnitřní šestihran ¼“
2 900 ot./min.
3 100 rázů/min.
180 Nm
asi 60 min.
1,4 kg (vč. akumulátoru) / 3,5 kg
5035048466292
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
1,1 kg (bez akumulátoru) / 2,3 kg
5035048494066
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Akumulátorová přímočará pila s předkmitem
18 V
FMC650M2/
FMC650B

Vybavení:
18 V, upínání pilového listu s uchycením typu U nebo T bez použití
nářadí, nastavení předkmitu ve 3 stupních, nastavení pokosu do
45°, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
pro zvýšený komfort uživatele, elektronická regulace rychlosti, odfuk
z místa řezu.
Technické údaje

FMC650M2

Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Upínání pilového listu
Délka zdvihu
Variabilní rychlost
Úhel pokosu
Počet zdvihů naprázdno
Maximální prořez
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

FMC650B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN
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Rozsah dodávky:
2 akumulátory 4,0 Ah, rychlonabíječka
2,0 A s úsporným režimem (při použití
akumulátoru 4,0 Ah asi 120 min.),
1 pilový list na dřevo 100 mm
s uchycením T, kufřík
18 V
2 x 4,0 Ah Li-Ion
uchycení pilového listu typu U nebo T,
bez použití nářadí
19 mm
ano
45°
0 – 2 500 zdvihů/min.
dřevo 85 mm
ocel 8 mm
hliník 12 mm
asi 120 min. pro akumulátor 4,0 Ah
2,6 kg (vč. akumulátoru) / 5,3 kg
5035048466889
Rozsah dodávky:
1 pilový list na dřevo 100 mm
s uchycením T, bez akumulátoru
a nabíječky
1,8 kg (bez akumulátoru) / 2,5 kg
5035048494080
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Akumulátorová ruční okružní pila 18 V
FMC660M2/
FMC660B

Vybavení:
18 V, pilový kotouč s tvrdokovovými zuby 165 x 16 x 2 mm (18 zubů),
aretace vřetena, nastavení šikmých řezů až do 50°, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, adaptér pro připojení vysavače.
Technické údaje
FMC660M2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ
akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Pilový kotouč
Rozsah nastavení šikmých řezů

Rozsah dodávky:
2 akumulátory 4,0 Ah, rychlonabíječka
2,0 A s úsporným režimem, 1 pilový
kotouč, kufřík
18 V
2 x 4,0 Ah Li-ion
4 000 ot./min.
tvrdokov 165 x 16 x 2 mm (18 zubů)
0 - 50°

Maximální prořez při 90/45°

53/43 mm

Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

asi 120 min. pro akumulátor 4,0 Ah
3,0 kg (vč. akumulátoru) / 4,2 kg
5035048466346

FMC660B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

Rozsah dodávky:
1 pilový kotouč, bez akumulátoru
a nabíječky
2,5 kg (bez akumulátoru) / 3,0 kg
5035048494110
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Akumulátorová mečová pila 18 V
FMC675D2/
FMC675B

Vybavení:
18 V, upínání pilového listu bez použití nářadí, příchytka pilového listu
nastavitelná do dvou poloh, pohyblivá přestavitelná opěrná patka pily
bez použití nářadí v rozsahu 90°-50°, vícekomponentní ergonomická
rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele,
rychlonabíječka (60 min.) s funkcí úspory energie, kompaktní a lehká
konstrukce.
Technické údaje
FMC675D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Počet zdvihů naprázdno
Délka zdvihu
Pohyblivá přestavitelná patka pily
v rozsahu
Výměna pilového listu
Maximální prořez
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková):
EAN

FMC675B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN
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Rozsah dodávky:
2 akumulátory 2,0 Ah, rychlonabíječka
s energeticky úsporným režimem,
1x pilový list na dřevo 150 mm, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
0 – 3 000 zdvihů/min.
25 mm
90°-50°
bez použití nářadí
Dřevo 100 x 50 mm
Kov Ø 18 mm
Plasty Ø 25 mm
asi 60 min. pro akumulátor 2,0 Ah
2,1 kg (vč. akumulátoru) / 4,8 kg
5035048466315
Rozsah dodávky:
1x pilový list na dřevo 150 mm,
bez akumulátoru a nabíječky
1,7 kg (bez akumulátoru) / 3,6 kg
5035048494073
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Akumulátorový stavební vysavač 18 V
pro suché a mokré sání
FMC795B

Vybavení:
Flexibilní sací hadice o délce 2,4 m, odnímatelný filtr z netkané textilie
s dlouhou životností, hubice pro plošné vysávání, štěrbinová hubice,
tělo vysavače s rychlouzávěry a přenášecí rukojetí s protiskluzovou
úpravou.
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Technické údaje
Napětí akumulátoru
Sací výkon
Objem sběrné nádoby
Doba chodu na jedno nabití
Délka flexibilní sací hadice
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

18 V
990 l/min.
7,5 l
asi 28 min. při použití akumulátoru 4,0 Ah
2,4 m
3,3 kg/4,2 kg
5035048665671

NOVINKA
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Akumulátorová multifunkční oscilační
bruska 18 V
FMC710D2/
FMC710B

Vybavení:
18 V, patentovaný rychloupínací systém bez použití nářadí, posuvný
spínač pro zapínání/vypínání, elektronická plynulá regulace počtu
kmitů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pracovní LED svítilna.
Technické údaje

FMC710D2

Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Nastavení rychlosti oscilace
Rychloupínací systém
Adaptér pro příslušenství
jiných výrobců
Variabilní rychlost
pomocí regulačního kolečka
Úhel kmitavého pohybu

ano
pomocí regulačního kolečka, plynulé
3,0°

Doba nabíjení

asi 60 min.

Hmotnost (čistá/celková)
EAN

1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,7 kg
5035048466902

FMC710B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

18

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka
s energeticky úsporným režimem,
hadice s připojením na brusnou
základnu s adaptérem pro připojení
na vysavač, 20dílná sada příslušenství:
14 brusných archů (5x P80, 5x P100,
4x P240), HCS pilový list 32 mm,
BiM pilový list 32 mm pro řezání do
dřeva a kovu, tuhá škrabka 50 mm,
segmentový karbidový kotouč 92 mm,
upínací delta základna pro brusné
papíry, upínací adaptér pro univerzální
příslušenství jiných výrobců, kufřík
18 V
2 x 2,0 Ah Li-ion
8 000 – 18 000 min.-1
ano

Rozsah dodávky:
20dílná sada příslušenství: 14 brusných
archů (5x P80, 5x P100, 4x P240), HCS
pilový list pro řezání do dřeva, BiMetal
pilový list pro řezání do kovu, tuhá
škrabka, segmentový karbidový kotouč,
upínací delta základna pro brusné
papíry, bez akumulátoru a nabíječky
0,8 kg (bez akumulátoru) / 2,5 kg
5035048494103
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Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V
FMC761M2/
FMC761B

Vybavení:
18 V, průměr kotouče 125 mm, závit vřetena M14, ochranný kryt
s rychloupínáním bez použití nářadí, aretace vřetena, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený
komfort uživatele, masivní boční rukojeť s uložením klíče na upínací
matici, boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost
a bezpečnost při práci.
Technické údaje
FMC761M2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Průměr kotouče
Závit vřetena
Aretace vřetena
Přestavování ochranného krytu
Obouruční rukojeť
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

FMC761B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka
2 A s energeticky úsporným režimem,
boční rukojeť, klíč na upínací matici,
kufřík
18 V
2 x 4,0 Ah Li-ion
8 500 ot./min.
125 mm
M14
ano
bez použití nářadí
nastavitelná do 3 poloh
asi 120 min.
2,9 kg (vč. akumulátoru) / 6,7 kg
5035048466865
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
2,2 kg (bez akumulátoru) / 4,8 kg
5035048494097
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Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V
FMCW210D1/
FMCW210B

Vybavení:
18 V, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý
zip, plynulá regulace otáček, adaptér pro připojení na vysavač,
prachotěsný spínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, výměnná
špička na základně.
Technické údaje

Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet kmitů při chodu naprázdno
Rozkmit

Rozsah dodávky:
1 akumulátor, rychlonabíječka
2 A s energeticky úsporným
režimem, úložná brašna
18 V
1 x 2,0 Ah Li-ion
9 000 - 12 000 ot./min.
18 000 - 24 000 kmitů/min.
1,0 mm

Trojúhelníková brusná základna

135 x 95 mm

Hmotnost čistá/celková
EAN

1,25 kg (vč. akumulátoru) / 1,8 kg
5035048668818

FMCW210D1

FMCW210B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

NOVINKA
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Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
0,9 kg (bez akumulátoru) / 1,2 kg
5035048669013
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Akumulátorová excentrická bruska 18 V
FMCW220D1/
FMCW220B

Vybavení:
18 V, brusná základna - talíř Ø 125 mm, upínání brusného papíru
nebo brusné mřížky na suchý zip, plynulá regulace otáček, adaptér
pro připojení na vysavač, prachotěsný spínač, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený
komfort uživatele.
Technické údaje
FMCW220D1
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ
akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet kmitů při chodu naprázdno
Rozkmit
Ø brusné základny
Hmotnost čistá/celková
EAN

FMCW220B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

Rozsah dodávky:
1 akumulátor, rychlonabíječka
2 A s energeticky úsporným režimem,
úložná brašna
18 V
1 x 2,0 Ah Li-ion
12 000 ot./min.
24 000 kmitů/min.
1,3 mm
125 mm
1,4 kg (vč. akumulátoru) / 1,8 kg
5035048668931
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
1,1 kg (bez akumulátoru) / 1,4 kg
5035048668979

NOVINKA
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Akumulátorová pracovní svítilna 18 V
FMC705B

Vybavení:
Kompaktní, lehká konstrukce s odolným nárazuvzdorným tělem,
4 bezúdržbové LED diody, celkový světelný tok 120 lumenů,
otočná nastavitelná hlava svítidla v rozsahu 90°, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele.
Rozsah dodávky:
Bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Technické údaje
Napětí akumulátoru
Druh světelného zdroje
Doba svícení
Světelný tok
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

22

18 V (vhodné pro použití s akumulátory
STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
4 x LED s vysokou svítivostí
asi 12 hodin
(při použití akumulátoru 2,0 Ah)
120 lumenů
0,2 kg (bez akumulátoru) / 0,4 kg
5035048466322
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Akumulátorový pracovní světlomet 18 V
FMCL001B

Vybavení:
Lehká a odolná konstrukce, 2 stupně nastavení intenzity svítivosti,
světelný tok 1900 / 650 lumenů, otočná nastavitelná hlava
světlometu, stojanová základna se závitem pro montáž na stativ
a s možností zavěšení.
Rozsah dodávky:
Bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Technické údaje
Napětí akumulátoru
Světelný tok
Druh světelného zdroje
Doba svícení
Hmotnost čistá/celková
EAN

18 V (vhodné pro použití s akumulátory
STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
1900 / 650 lm
LED
4 h (1 900 lm) – 10 h (650 lm)
(při použití akumulátoru 4,0 Ah)
1,7 kg/2,1 kg
5035048678794

NOVINKA
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Akumulátorové rádio FM/AM 18 V
s rozhraním Bluetooth
FMC770B

Vybavení:
Příjem v pásmech FM/AM, ohebná sklopná anténa 150 mm
s pryžovým krytím, stereo příjem, 2 reproduktory 50 mm 7 W, equalizér
- nastavení hloubek / výšek, připojovací rozhraní AUX s kolíkovým
konektorem 3,5 mm a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu
nebo jiných přenosných audio přehrávačů, lehká a odolná konstrukce,
celoobvodový ochranný třmen s výztuhou zvyšující odolnost proti
pádu, modrý LED displej s podsvětlením, automatické vyhledávání
stanic, 6 paměťových pozic pro uložení oblíbených stanic.
Rozsah dodávky:
Se síťovým připojovacím kabelem pro síťový provoz,
bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Technické údaje
Napětí akumulátoru
Připojovací rozhraní pro
paměťová média
Reproduktory
Hmotnost (čistá/celková)
EAN
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18 V (vhodné pro použití s akumulátory
STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
Bluetooth, AUX (kolíkový konektor
3,5 mm)
2 x 50 mm / 7 W
1,44 kg (bez akumulátoru) / 1,82 kg
5035048493861

www.stanleyworks.cz

Akumulátorová hřebíkovačka 18 V
FMC792D2/
FMC792B

Vybavení:
Hřebíkovačka pro hřeby o průměru 1,6 mm a délce 25 - 64 mm,
akumulátorový elektromechanický pohon zajišťuje stabilní výkon
i při nízkých teplotách bez omezení pohybu a při nižších provozních
nákladech, snadné nastavení hloubky zaražení umožňuje vysokou
přesnost při použití různých materiálů, beznářaďové odstranění
zaseknutých hřebů minimalizuje pracovní prodlevy, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele.
Technické údaje
FMC792D2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Průměr hřebíků
Délka hřebíků
Energie úderu
Beznářaďové odstranění
zaseknutých hřebíků
LED přisvícení
LED indikátor chyb
Integrovaný háček na opasek
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

FMC792B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Hmotnost (čistá/celková)
bez akumulátoru a nabíječky
EAN

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, nabíječka s energeticky
úsporným režimem.
18 V (vhodné pro použití s akumulátory
STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
2 x 2,0 Ah Li-Ion
1,6 mm
25 - 64 mm
60 J
ano
ano
ano
ano
asi 60 min.
3,0 kg (bez akumulátoru) / 6,6 kg
5035048636503
Rozsah dodávky:
bez akumulátoru a nabíječky
3,0 kg (bez akumulátoru) / 3,45 kg
5035048636527
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Dvourychlostní příklepová akumulátorová
vrtačka 10,8 V / Dvourychlostní
akumulátorová vrtačka 10,8 V
FMC021S2/
FMC011S2

Vybavení:
10,8 V, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 10 mm s vícekrokovou
aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítilna,
ovládací kroužek s 20stupňovou předvolbou utahovacího krouticího
momentu a ovládáním funkce (šroubování / vrtání), vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením
stroje a povrchu obráběného materiálu. Model FMC021S2 má navíc
funkci vrtání s příklepem.
Technické údaje
FMC021S2
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ akumulátoru
Volnoběžné otáčky
Počet převodových stupňů
Příklep
Max. počet úderů (FMC021S2)
Max. průměr vrtaného otvoru
(dřevo / kov / zdivo)
Max. krouticí moment
(měkký/tvrdý)
Počet stupňů nastavení
utahovacího krouticího momentu
Doba nabíjení
Sklíčidlo
Hmotnost (čistá/celková)
EAN
FMC011S2
model bez funkce vrtání
s příklepem
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

26

Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka
s energeticky úsporným režimem, kufřík.
10,8 V
2 x 1,5 Ah Li-ion
0 – 400/0 – 1 500 ot./min.
2
ano
0-6000/min. / 0-22500/min.
20 / 10 / 8 mm
14/26 Nm
20+1
asi 70 min.
rychloupínací vrtačkové sklíčidlo 10 mm
1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
5035048644805
Rozsah dodávky:
jako FMC021S2
1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
5035048644737
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Akumulátorový rázový utahovák 10,8 V
FMC041S2

Vybavení:
10,8 V, ¼“ upínací vnitřní šestihran, celokovová planetová
převodovka, pracovní LED svítilna, celokovová planetová převodovka,
vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro
zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před
poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu.
Rozsah dodávky:
2 akumulátory, rychlonabíječka s energeticky úsporným režimem, kufřík.
Technické údaje
Napětí akumulátoru
Počet, kapacita a typ
akumulátoru
Upínání nástroje
Volnoběžné otáčky
Počet rázů při chodu naprázdno
Max. krouticí moment
Doba nabíjení
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

10,8 V
2 x 1,5 Ah Li-ion
vnitřní šestihran ¼“
0 – 2 500 ot./min.
0 – 3 400/min.
110 Nm
70 min.
1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
5035048644775
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AKUMULÁTORY, SADY A
Akumulátor 18 V /
4,0 Ah

Akumulátor 18 V /
2,0 Ah

FMC688L

FMC687L

EAN

EAN

5035048366360

5035048366353

Sada nabíječka
+ akumulátor 4,0 Ah

Sada nabíječka
+ 2 akumulátory 2,0 Ah

FMC694M1

FMC693D2

SYSTÉM 18 V

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

28

více na straně 28

Kapacita
akumulátoru

1 x 18 V/4,0 Ah

Kapacita
akumulátoru

2 x 18 V/2,0 Ah

Nabíječka

14,4 V + 18 V Li-ion

Nabíjecí proud

2A

Nabíječka
s pouzdrem pro
akumulátor

14,4 V + 18 V Li-ion

Doba nabíjení
(akumulátory
1,5/2,0/4,0 Ah)

asi 40/60/120 min.

Nabíjecí proud

2A

Vhodná
pro akumulátory

FMC585L, FMC685L,
FMC687L, FMC688L

Doba nabíjení
(akumulátory
1,5/2,0/4,0 Ah)

asi 40/60/120 min.

Hmotnost
(čistá/celková)

1,2 kg/1,3 kg

Vhodná
pro akumulátory

FMC585L, FMC685L,
FMC687L, FMC688L

EAN

5035048563229

Hmotnost
(čistá/celková)

1,3 kg/1,4 kg

EAN

5035048563212
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NABÍJECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rychlonabíječka 18 V /
14,4 V, 2 A
FMC692L

USB nabíjecí adaptér
18 V pro akumulátory
4,0 / 2,0 Ah
FMC698B

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Pouzdro pro
akumulátor:

14,4 V + 18 V Li-ion

Nabíjecí proud

2A

Doba nabíjení
(akumulátory
1,5/2,0/4,0 Ah):

asi 40/60/120 min.

Vhodná
pro akumulátory

FMC585L, FMC685L,
FMC687L, FMC688L

Hmotnost
(čistá/celková)

0,46 kg/0,61 kg

EAN

5035048495247

Rozsah dodávky:
bez akumulátoru

SYSTÉM 18 V

více na straně 28

Napětí:

18 V

Akumulátor

Li-ion

Nabíjecí proud

1,5 A (oba
výstupy společně)

Použitelná
s akumulátory

FMC688L (4,0 Ah)
FMC687L (2,0 Ah)

Hmotnost
(čistá/celková)

0,1 kg/0,185 kg

EAN

5035048614266

Nabíječka 18 V se
2 porty v úložné tašce

Akumulátor
10,8 V / 1,5 Ah

FMCB100B

FMC086L

EAN

EAN

5054905031640

5035048656631
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SYSTÉM 18 V
3

2
1

C
14

E

+
A

13
12

11

18V akumulátorový systém - efektivní
kombinace samostaných strojů a akumulátorů
Jestliže jste se již rozhodli pro některý akumulátorový stroj STANLEY® FATMAX®,
můžete své vybavení rozšířit cenově výhodným zakoupením dalšího stroje bez
akumulátoru a nabíječky, jelikož lithium-iontové akumulátory s napětím 18 V jsou
univerzálně použitelné. Takto ušetříte značné prostředky při koupi každého dalšího
stroje!
Dodatečnou provozní akumulátorovou kapacitu získáte zakoupením samostatně
dodávaných akumulátorů s hodnotami 2,0 Ah a 4,0 Ah nebo prostřednictvím sad
nabíječky s akumulátorem.
Požadujete-li maximální flexibilitu a individualitu, můžete si alternativně vybrat
příslušné stroje bez akumulátoru, přidat k nim vhodnou základní sadu a rozhodnout se
pro vhodné úložné řešení ze sortimentu značky STANLEY®.

UŠETŘETE

při zakoupení každého dalšího
akumulátorového přístroje!
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4

D

5

6

E

+
7

B

9

10

8

Stroje bez akumulátoru a nabíječky
Č. výr.
1 FMC600B
2 FMC625B
3 FMC645B
4 FMCD900B
5 FMC650B
6 FMC660B
7 FMC675B

8 FMC795B

Popis
Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V
Akumulátorový rázový utahovák 18 V
Bezuhlíkové kombinované akumulátorové vrtací
a sekací kladivo SDS-plus 18 V
Akumulátorová přímočará pila s předkmitem 18 V
Akumulátorová ruční okružní pila 18 V
Akumulátorová mečová pila 18 V
Akumulátorový stavební vysavač 18 V pro suché
a mokré sání
Akumulátorová pracovní svítilna 18 V
Akumulátorový pracovní světlomet 18 V
Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V
Akumulátorová excentrická bruska 18 V
Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V
Akumulátorová multifunkční oscilační bruska 18 V

9 FMC705B
10 FMCL001B
11 FMC761B
12 FMCW220B
13 FMCW210B
14 FMC710B
Sady nabíječek s akumulátory / akumulátory / nabíječky

A
B
C
D
E

FMC693D2
FMC694M1
FMC687L
FMC688L
FMC692L

Sada rychlonabíječka 2 A + 2 akumulátory 2,0 Ah
Sada rychlonabíječka 2 A + 1 akumulátor 4,0 Ah
Akumulátor 18 V 2,0 Ah
Akumulátor 18 V 4,0 Ah
Samostatná rychlonabíječka 18 V 2 A

EAN Kód
5035048493823
5035048554227
5035048494066
5035048681480
5035048494080
5035048494110
5035048494073
5035048665671
5035048466322
5035048678794
5035048494097
5035048668979
5035048669013
5035048494103
5035048563212
5035048563229
5035048366353
5035048366360
5035048495247
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ELEKTRICKÉ NÁ
Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 1 250 W
FME1250K

Vybavení:
1 250 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické příklepové ústrojí,
volba funkce vrtání s příklepem / vrtání bez příklepu / sekání,
prokluzová spojka pro vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kuličková ložiska, prachotěsné provedení, kabel 4 m
s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, 2 vrtáky SDS, 1 sekáč, zubové
vrtačkové sklíčidlo s SDS adaptérem, kufřík.
Technické údaje

32

Příkon

1 250 W

Volnoběžné otáčky

0 – 850 ot./min.

Počet příklepů

0 – 4 100/min.

Max. průměr vrtaného otvoru

do dřeva
do oceli
do betonu
s vrtací korunkou

Sklíčidlo

SDS-plus

Rázová energie

3,5 Joule (dle EPTA)

Hmotnost (čistá/celková)

5,4 kg/7,8 kg

EAN

5035048439968

40 mm
13 mm
32 mm
82 mm
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ÁŘADÍ
Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 750 W
FME500K

Vybavení:
750 W, upínání nástroje SDS-plus, pneumatické příklepové ústrojí,
přepínání směru chodu, volba funkce vrtání s příklepem / vrtání
bez příklepu / sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kuličková ložiska,
prachotěsné provedení, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, vrtáky SDS 8 a 10 x 110 mm,
1 plochý sekáč 14 x 250 mm, zubové vrtačkové sklíčidlo s SDS
adaptérem, kufřík.
Technické údaje
Příkon

750 W

Volnoběžné otáčky

0 – 1 050 ot./min.

Počet příklepů

0 – 5 200/min.

Max. průměr vrtaného otvoru

do dřeva 30 mm
do oceli
13 mm
do betonu 26 mm

Sklíčidlo

SDS-plus

Rázová energie

1,8 Joule (dle EPTA)

Hmotnost (čistá/celková)

3,5 kg/5,9 kg

EAN

5035048364000
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Dvourychlostní příklepová vrtačka 850 W
FMEH850K

Vybavení:
850 W, 2stupňová převodovka, jednodílné rychloupínací sklíčidlo
13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Přídavná boční rukojeť, kufřík.
Technické údaje

NOVINKA
34

Příkon

850 W

Volnoběžné otáčky (1./2.stupeň)

0 – 1 100/0 – 3 200 ot./min.

Počet příklepů

0 - 18 700/ 0 - 54 400/min.

Nastavení otáček

prostřednictvím rýhovaného kolečka
na vypínači

Variabilní nastavení rychlosti

ano

Max. průměr vrtaného otvoru

do dřeva 50 mm
do oceli
13 mm
do betonu 18 mm

Sklíčidlo

rychloupínací kovové vrtačkové
sklíčidlo 13 mm

Hmotnost (čistá/celková)

2,4 kg/4,0 kg

EAN

5035048680308
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Příklepová vrtačka 750 W
FMEH750K/
FMEH750

Vybavení:
750 W, jednodílné rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena,
přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m
s pryžovým pláštěm.
Technické údaje

NOVINKA

FMEH750K
Balení: kufr

Rozsah dodávky:
Přídavná boční rukojeť, kufřík

Příkon

750 W

Volnoběžné otáčky

0 – 3 200 ot./min.

Počet příklepů

0 - 54 400/min.

Nastavení otáček

prostřednictvím rýhovaného kolečka
na vypínači

Variabilní nastavení rychlosti

ano

Max. průměr vrtaného otvoru

do dřeva 32 mm
do oceli
13 mm
do betonu 16 mm

Sklíčidlo

rychloupínací kovové vrtačkové
sklíčidlo 13 mm

Hmotnost (čistá/celková)

1,95 kg/3,4 kg

EAN

5035048680261

FMEH750
Balení: Karton
Hmotnost (čistá/celková)
EAN

Rozsah dodávky:
Přídavná boční rukojeť
1,95 kg/2,4 kg
5035048679616
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Dvourychlostní příklepová vrtačka 1 100 W
FMEH1100K

Vybavení:
1 100 W, 2stupňová převodovka, jednodílné rychloupínací sklíčidlo
13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Přídavná boční rukojeť, kufřík.
Technické údaje

NOVINKA
36

Příkon

1 100 W

Volnoběžné otáčky (1./2.stupeň)

0 – 1 100/0 – 3 200 ot./min.

Počet příklepů

0 – 18 700 / 0 – 54 400/min.

Nastavení otáček

prostřednictvím rýhovaného kolečka
na vypínači

Variabilní nastavení rychlosti

ano

Max. průměr vrtaného otvoru

do dřeva 50 mm
do oceli
13 mm
do betonu 20 mm

Sklíčidlo

rychloupínací kovové vrtačkové
sklíčidlo 13 mm

Hmotnost (čistá/celková)

2,6 kg/4,3 kg

EAN

5035048654569
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Přímočará pila s předkmitem 710 W
FME340K

Vybavení:
710 W, upínání pilového listu s uchycením typu U a T bez použití
nářadí, nastavení předkmitu ve 3 stupních, nastavení úkosu základny
do 45°, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
pro zvýšený komfort uživatele, elektronická regulace rychlosti ve
vypínači, odfuk z místa řezu, přestavování úhlu pokosu základny bez
použití nářadí, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
1 pilový list, kufřík.
Technické údaje
Příkon

710 W

Počet zdvihů naprázdno

0 – 3 200 zdvihů/min.

Upínání pilového listu

U a T, bez použití nářadí

Předkmit

ano

Délka zdvihu

20 mm

Variabilní rychlost

ano

Maximální prořez

do dřeva 85 mm
do hliníku 15 mm
do oceli
10 mm

Hmotnost (čistá/celková)

2,8 kg/4,2 kg

EAN

5035048363362
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Ruční okružní pila 1 650 W
FME301K/
FME301

Vybavení:
1650 W, aretace vřetena, nastavení úkosu základny do 45°,
nastavení hloubky řezu bez použití nářadí, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, adaptér pro připojení na vysavač, kabel 3 m s pryžovým
pláštěm.
Technické údaje
FME301K
Balení: kufr

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový pilový kotouč
190 x 16 mm / 18 zubů, paralelní
doraz, inbus klíč, kufřík

Příkon

1 650 W

Volnoběžné otáčky

0 – 5 500 ot./min.

Pilový kotouč

Tvrdokov 190 x 16 mm / 18 zubů

Nastavení úkosu / pokosu

0 - 45°

Maximální prořez 90/45°

66/50 mm

Hmotnost (čistá/celková):

4,37 kg/8,48 kg

EAN

5035048655146

FME301
Balení: karton
Hmotnost (čistá/celková):
EAN

NOVINKA
38

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový pilový kotouč
190 x 16 mm / 18 zubů, paralelní
doraz, inbus klíč
4,37 kg/ 5,25 kg
5035048655115
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Kompaktní ruční okružní pila 650 W
FME380K

Vybavení:
650 W, laser, nastavení hloubky řezu bez použití nářadí, celokovová
převodovka, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort uživatele, aretace vřetena, kabel 3 m
s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm/24 zubů, univerzální pilový
kotouč HSS 89 x 10 mm/80 zubů, diamantový kotouč 89 x 10 mm,
paralelní doraz, adaptér pro připojení vysavače, inbus klíč, kufřík.
Technické údaje
Příkon

650 W

Volnoběžné otáčky

5 500 ot./min.

Maximální prořez

28,5 mm

Pilový kotouč

89 x 10 mm

Hmotnost (čistá/celková):

2,3 kg/4,6 kg

EAN

5035048645321
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Mečová pila s předkmitem 1 050 W
FME365K

Vybavení:
1 050 W, upínání pilového listu bez použití nářadí, opěrná patka
pily přestavitelná do tří poloh bez použití nářadí, vícekomponentní
ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
1 pilový list 150 mm na dřevo, kufřík.
Technické údaje
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Příkon

1 050 W

Počet zdvihů naprázdno

0 – 3 500 zdvihů/min.

Délka zdvihu

28 mm

Předkmit

ano

Variabilní rychlost

ano

Výměna pilového listu

bez použití nářadí

Přestavení opěrné patky pily

bez použití nářadí, ve 3 stupních

Maximální prořez

do dřeva
do kovu
do plastu

Hmotnost (čistá/celková)

3,7 kg/5,6 kg

EAN

5035048363942

275 mm
117 mm
150 mm
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Mečová pila 900 W
FME360

Vybavení:
900 W, upínání pilového listu bez použití nářadí, opěrná patka volně
přestavitelná bez použití nářadí, vícekomponentní ergonomická
rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele,
kabel 3 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
1 pilový list 150 mm na dřevo, inbus klíč.
Technické údaje
Příkon

900 W

Počet zdvihů naprázdno

3 200 zdvihů/min.

Délka zdvihu

28 mm

Předkmit

ne

Variabilní rychlost

ne

Výměna pilového listu

bez použití nářadí

Přestavení opěrné patky pily

volně přestavitelná bez použití nářadí

Maximální prořez

do dřeva
do kovu
do plastu

Hmotnost (čistá/celková)

3,2 kg / 3,95 kg

EAN

5035048657560

275 mm
117 mm
150 mm
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Excentrická bruska 125 mm 480 W
FME440K

Vybavení:
480 W, brusný talíř 125 mm, upínání brusného papíru nebo brusné
mřížky suchým zipem, adaptér pro připojení na vysavač, plynule
nastavitelné otáčky, prachotěsný vypínač, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Vak pro zachycování prachu, 3 brusné mřížky (P60/80/120), kufřík.
Technické údaje
Příkon

480 W

Volnoběžné otáčky

4 000 – 12 000 ot./min.

Brusná základová deska

Ø 125 mm

Rozkmit

5 mm

Upínání brusiva

suchý zip

Hmotnost (čistá/celková)

2,6 kg/4,9 kg

EAN

5035048458174

Dodatečně prodejné příslušenství:

42

Č. výr.

Popis

STA39252

Brusná mřížka P80 125 mm suchý zip, 3 ks

5035048023983

EAN

STA39257

Brusná mřížka P120 125 mm suchý zip, 3 ks

5035048023990

STA39262

Brusná mřížka P240 125 mm suchý zip, 3 ks

5035048024003

STA39267

Brusné mřížky sada P80/120/240 125 mm
suchý zip, 3 ks

5035048024010
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Elektrický hoblík 750 W
FME630K

Vybavení:
750 W, tvrdokovový otočný hoblovací nůž, přepínání směru odvodu
třísek (vpravo/vlevo), funkce parkovací polohy pohyblivé základny pro
ochranu hoblovacího nože, nastavitelný úběr třísky, vícekomponentní
ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, frézovaná hoblovací plocha s klínovými drážkami, kabel 4 m
s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Paralelní doraz, odsávací adaptér, prachový vak, kufřík.
Technické údaje
Příkon

750 W

Volnoběžné otáčky

16 500 ot./min.

Šířka hoblování

82 mm

Úběr třísky

0 – 2 mm v krocích po 0,2 mm

Hloubka polodrážky

0 – 12 mm

Klínové drážky

3

Funkce parkovací polohy

ano

Hmotnost (čistá/celková)

3,0 kg/6,1 kg

EAN

5035048363584
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Multifunkční oscilační
nářadí 300
bruska
W
300 W
FME650K

Vybavení:
300 W, patentovaný rychloupínací systém, posuvný spínač pro zapnutí/
vypnutí, plynulá regulace počtu kmitů, vícekomponentní ergonomická
rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele,
hloubkový doraz / vedení řezu, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
22dílná sada příslušenství, adaptér pro univerzální příslušenství, kufřík.
Technické údaje
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Příkon

300 W

Volnoběžné otáčky

10 000 – 22 000 ot./min.

Rychloupínací systém

ano

Adaptér pro příslušenství
jiných výrobců

ano

Variabilní rychlost
pomocí regulačního kolečka

ano - plynule

Úhel kmitavého pohybu

1,4°

Hmotnost (čistá/celková)

1,7 kg/3,3 kg

EAN

5035048446225
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Úhlová bruska 230 mm 2 200 W
FME841K/
FME841

Vybavení:
2 200 W, pro kotouče Ø 230 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14,
ochranný kryt kotouče s beznářaďovým rychloupínáním, aretace
vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, samovypínací
uhlíkové kartáče chránící motor před poškozením, boční rukojeť
s uložením v kovu nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost
a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť
s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 4 m
s pryžovým pláštěm.
Technické údaje
FME841K
Balení: kufr

Rozsah dodávky:
Třípolohová boční rukojeť s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kolíkový klíč pro úhlové brusky,
ochranný kryt, kufřík

Příkon

2 200 W

Volnoběžné otáčky

6 500 ot./min.

Průměr kotouče

230 mm

Závit vřetena

M14

Aretace vřetena

ano

Spínač

s protiprachovou ochranou

Hmotnost (čistá/celková)

5,8 kg/10,4 kg

EAN

5035048410066

FME841
Balení: karton

Rozsah dodávky:
Třípolohová boční rukojeť s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort
uživatele, kolíkový klíč pro úhlové brusky,
ochranný kryt

Hmotnost (čistá/celková)

5,8 kg/6,6 kg

EAN

5035048440711
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Úhlová bruska 125 mm 850 W
FMEG220K/
FMEG220

Vybavení:
850 W, pro kotouče Ø 125 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14,
ochranný kryt kotouče s beznářaďovým rychloupínáním, aretace
vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana
proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny,
boční rukojeť s uložením v kovu nastavitelná do 3 poloh pro lepší
ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická
rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m
s pryžovým pláštěm.
Technické údaje
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FMEG220K
Balení: kufr

Rozsah dodávky:
Boční rukojeť s úložným prostorem pro
kolíkový klíč, kolíkový klíč pro úhlové
brusky, ochranný kryt, kufřík

Příkon

850 W

Volnoběžné otáčky

12 000 ot./min.

Průměr kotouče

125 mm

Závit vřetena

M14

Aretace vřetena

ano

Zajistitelný spínač s ochranou proti
nechtěnému opětovnému zapnutí
stroje po výpadku elektřiny

ano

Hmotnost (čistá/celková)

1,8 kg/3,47 kg

EAN

5035048677315

FMEG220
Balení: karton

Rozsah dodávky:
Třípolohová boční rukojeť, kolíkový klíč
pro úhlové brusky, ochranný kryt

Hmotnost (čistá/celková)

1,8 kg / 2,34 kg

EAN

5035048677490
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Úhlová bruska 115 mm 850 W
FMEG210K/
FMEG210

Vybavení:
850 W, pro kotouče Ø 115 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14,
ochranný kryt kotouče s beznářaďovým rychloupínáním, aretace
vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana
proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny,
boční rukojeť s uložením v kovu nastavitelná do 3 poloh pro lepší
ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická
rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m
s pryžovým pláštěm.
Technické údaje
FMEG210K
Balení: kufr

Rozsah dodávky:
Boční rukojeť s úložným prostorem pro
kolíkový klíč, kolíkový klíč pro úhlové
brusky, ochranný kryt, kufřík

Příkon

850 W

Volnoběžné otáčky

12 000 ot./min.

Průměr kotouče

115 mm

Závit vřetena

M14

Aretace vřetena

ano

Zajistitelný spínač s ochranou proti
nechtěnému opětovnému zapnutí
stroje po výpadku elektřiny

ano

Hmotnost (čistá/celková)

1,8 kg/3,4 kg

EAN

5035048677469

FMEG210
Balení: karton

Rozsah dodávky:
Třípolohová boční rukojeť, kolíkový klíč
pro úhlové brusky, ochranný kryt

Hmotnost (čistá/celková)

1,8 kg / 2,34 kg

EAN

5035048677452
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Horkovzdušná pistole 2 000 W
FME670K

Vybavení:
2 000 W, automatické vypínání, 2 teplotní stupně, 2stupňový
bezpečnostní přepínač, otočný přepínač pro plynulé nastavování
teploty, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
pro zvýšený komfort uživatele, závěsné oko na kabelu, kabel 4 m
s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
8dílná sada hubic a škrabek (reflektorová tryska, tryska s ochranou
skla, široká tryska, redukční kužel, plochá špachtle 50 mm, držák na
škrabky a škrabkové nástavce vícestranný, trojhranný, kapkovitý),
kufřík.
Technické údaje
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Příkon

2 000 W

Počet teplotních stupňů

2

Teplotní rozsahy

50 – 450 / 70 – 600 °C

Průtok vzduchu

300 / 550 l/min.

Nastavení teploty

plynule regulovatelné

Regulační elektronika

ano

Hmotnost (čistá/celková)

0,9 kg/2,7 kg

EAN

5035048363881
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Pokosová pila s pojezdem 254 mm 2 000 W
FME720

Vybavení:
2 000 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově
nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zarážky pro snadné
a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno
vyměnitelné uhlíkové kartáče.
Rozsah dodávky:
Tvrdokovový pilový kotouč 254 x 30 mm (60 zubů),
vak na zachycování prachu.
Technické údaje
Příkon

2 000 W

Volnoběžné otáčky

4 800 ot./min.

Rozsah pokosových řezů

47° (vlevo) / 47° (vpravo)

Rozsah šikmých řezů

0–47° (vlevo)

Maximální délka řezu
při nastavení 90°/45°

305/203 mm

Maximální prořez
při nastavení 90°/45°

92/41 mm

Pilový kotouč

254 x 30 mm, 60 zubů

Výsuvné opěry materiálu

2

Svěrka materiálu

1

Laser

ano

Hmotnost (čistá/celková)

17,5 kg/22,4 kg

EAN

5035048468876
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Pokosová pila s pojezdem 216 mm 1 500 W
FME721

Vybavení:
1 500 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově
nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zarážky pro snadné
a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno
vyměnitelné uhlíkové kartáče.
Rozsah dodávky:
Tvrdokovový pilový kotouč 216 x 30 mm (40 zubů),
vak na zachycování prachu, montážní nářadí.
Technické údaje
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Příkon

1 500 W

Volnoběžné otáčky

5 000 ot./min.

Rozsah pokosových řezů

47° (vlevo) / 47° (vpravo)

Rozsah šikmých řezů

0–45° (vlevo)

Maximální délka řezu
při nastavení 90°/45°

305/216 mm

Maximální prořez
při nastavení 90°/45°

70/40 mm

Pilový kotouč

216 x 30 mm, 40 zubů

Výsuvné opěry materiálu

2

Svěrka materiálu

1

Laser

ano

Hmotnost (čistá/celková)

16,5 kg/21,8 kg

EAN

5035048614051
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Univerzální stojan pro pokosové pily
FME790

Vybavení:
Sklopné opěrné nohy v protiskluzovém provedení, přenášecí rukojeť,
2 opěrné válečky na stranách stojanu pro snadnou manipulaci
s řezaným materiálem, 2 upevňovací základny se svorkami pro montáž
pokosové pily odnímatelné bez použití nářadí.
Technické údaje
Výška

834 mm

Šířka opěrné plochy

1 120 mm

Maximální šířka opěrné plochy

2 000 mm

Maximální zatížení

185 kg

Vhodný pro

FME720, FME721,
nebo pokosové pily jiných výrobců

Hmotnost (čistá/celková)

13,4 kg/16,3 kg

EAN

5035048614259
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Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W
FME700

Vybavení:
2 300 W, zdvojená rukojeť, rychloupínací svorka pro upnutí obrobku
s rychlým odjišťováním, kovová základní deska s pryžovými patkami,
nastavení úhlu řezu 0 - 45° pomocí upínací čelisti na základně,
kloubový mechanismus ramene s pružinou, zajišťovací řetízek,
kabel 4 m s pryžovým pláštěm.
Rozsah dodávky:
Rozbrušovací kotouč na kov, montážní klíč pro výměnu kotouče
a nastavení úhlu řezu upínací čelisti na základně.
Technické údaje
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Příkon

2 300 W

Volnoběžné otáčky

3 800 ot./min.

Rozbrušovací kotouč

355 x 3 mm

Upínací otvor kotouče

25,4 mm

Maximální prořez
při kolmém řezu

čtyřhranné profily 90°
obdélníkové profily 90°
L profily 90°
kruhové profily 90°

Hmotnost (čistá/celková)

16,9 kg/19,3 kg

EAN

5035048363829

119 x 119 mm
115 x 130 mm
137 x 137 mm
115 mm
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Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W
FME190

Vybavení:
1 600 W, 2stupňová celokovová převodovka, upínání nástroje M14,
třmenové rukojeti, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým
překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 4 m s pryžovým
pláštěm.
Rozsah dodávky:
Míchadlo na maltu ø 140 mm, 2 otevřené klíče (22 mm).
Technické údaje
Příkon

1 600 W

Volnoběžné otáčky

0 – 460/300 – 750 ot./min.

Upínání nástroje

M14

Max. ø míchacího nástroje

150 mm

Max. krouticí moment

80 Nm

Rázová energie

3,5 J (dle EPTA)

Hmotnost (čistá/celková)

5,1 kg/6,1 kg

EAN

5035048616574
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
31dílná sada šroubovacích bitů
STA60490
Složení sady
Počet

Popis

8x

Torx
(10/15/20/20/25/27/30/40)

7x

Torx-TR
(10/15/20/25/27/30/40)

4x

PZ (1/2/2/3)

3x

PH (1/2/3)

4x

Plochý (3/4/5/6)

4x

Inbus (3/4/5/6)

1x

Magnetický držák bitů

EAN

5035048089927

34dílná sada šroubovacích bitů
STA88000
Složení sady
Počet

Torx (10/15/20/25/30/40)

6x

PZ (1/1/2/2/3/3)

6x

PH (1/1/2/2/3/3)

3x

Plochý (3,0/5,0/7,2)

3x

Inbus (4/5/6)

1x

Magnetický držák bitů
s vodicí objímkou 80 mm

3x

Nástrčné klíče (7/8/10)

5x

Šroubovací bity 50 mm
(PZ1/2/3, PH1/2/3)

EAN
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Popis

6x

5035048371541
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22dílná sada torzních šroubovacích bitů
50 mm
STA88040

Složení sady
Počet

Popis

7x

Torx (10/15/20/20/25/30/40)

8x

PZ (1/1/2/2/2/2/3/3)

6x

PH (1/1/2/2/2/3)

1x

Magnetický kroužkový
nástavec SCREW LOCK

EAN

5035048090947

43dílná sada torzních šroubovacích bitů
25 mm
STA62600

Složení sady
Počet

Popis

12x

Torx (10/10/15/15/20/20/20/
20/25/25/30/40)

11x

PZ (1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3)

6x

PH (1/1/2/2/3/3)

2x

Ploché (6/6)

6x

Torx-TR (10/15/20/25/27/30)

4x

Inbus (3/4/5/6)

1x

Magnetický držák bitů
s magnetickým
kroužkovým nástavcem
SCREW LOCK

EAN

5035048535585

NOVINKA

8dílná sada pilových listů do přímočaré pily
s uchycením typu T
STA88300

Složení sady
Počet

Popis

3x

Univerzální pilový list
Progressor

3x

Pilový list Progressor na dřevo

2x

Pilový list Progressor na kov

EAN

5035048368633
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19dílná sada vrtáků do kovu a šroubovacích
bitů
STA88200

Složení sady
Počet

Popis

1x

3 mm vrták do kovu HSS-CNC

1x

4 mm vrták do kovu HSS-CNC

1x

5 mm vrták do kovu HSS-CNC

1x

6 mm vrták do kovu HSS-CNC

1x

7 mm vrták do kovu HSS-CNC

1x

8 mm vrták do kovu HSS-CNC

3x

Torx (20/25/30)

2x

PZ (1/2)

2x

PH (1/2)

1x

Plochý (5,5)

1x

Magnetický držák bitů
s vodicí objímkou 80 mm

4x

Šroubovací bity 50 mm
(PZ 1/2, PH 1/2)

EAN

5035048371527

19dílná sada vrtáků do betonu
a šroubovacích bitů
STA88201

Složení sady
Počet

4 mm vrták do betonu

1x

5 mm vrták do betonu

1x

5,5 mm vrták do betonu

1x

6 mm vrták do betonu

1x

7 mm vrták do betonu

1x

8 mm vrták do betonu

3x

Torx (20/25/30)

2x

PZ (1/2)

2x

PH (1/2)

1x

Plochý (5,5)

1x

Magnetický držák bitů
s vodicí objímkou 80 mm

4x

Šroubovací bity 50 mm
(PZ 1/2, PH 1/2)

EAN
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Popis

1x

5035048371534
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13dílná sada vrtáků do kovu
STA88100

Složení sady
Počet

Popis

1x

1,5 mm vrták do kovu

1x

2 mm vrták do kovu

1x

2,5 mm vrták do kovu

1x

3 mm vrták do kovu

1x

3,2 mm vrták do kovu

1x

3,5 mm vrták do kovu

1x

4 mm vrták do kovu

1x

4,5 mm vrták do kovu

1x

5 mm vrták do kovu

1x

5,5 mm vrták do kovu

1x

6 mm vrták do kovu

1x

6,5 mm vrták do kovu

1x

7 mm vrták do kovu

EAN

5035048371503

8dílná sada vrtáků do betonu SDS-plus
STA88101

Složení sady
Počet

Popis

1x

5 mm vrták do betonu
SDS-plus,
50 mm pracovní délka,
110 mm celková délka

2x

6 mm vrták do betonu
SDS-plus,
50 mm pracovní délka,
110 mm celková délka

1x

7 mm vrták do betonu
SDS-plus,
50 mm pracovní délka,
110 mm celková délka

2x

8 mm vrták do betonu
SDS-plus,
50 mm pracovní délka,
110 mm celková délka

2x

10 mm vrták do betonu
SDS-plus,
50 mm pracovní délka,
110 mm celková délka

EAN

5035048371510
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství
k multifunkční oscilační brusce
STA26115
FME650K a FMC710D2 / FMC710B
STA26105

STA26110

STA26115

STA26120

STA26125

STA26130

STA26135

STA26140

STA32348

Č. výr.

Popis

STA26105

Ponorný pilový list HCS (15 zubů/palec) na dřevo 32 x 40 mm

5035048376027

EAN

STA26110

Ponorný bimetalový univerzální pilový list (18 zubů na palec)
pro dřevo a kov 32 x 40 mm

5035048376010

STA26115

Ponorný bimetalový univerzální pilový list (18 zubů na palec)
pro dřevo a kov 10 x 30 mm

5035048376003

STA26120

Segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm na dřevo a kov

5035048375990

STA26125

Segmentový karbidový kotouč na omítku Ø 92 mm, tloušťka 2 mm,
tvrdokovové povrstvení zrnitost 60

5035048376034

STA26130

Delta karbidová rašple na omítku, 73 x 75 mm, zrnitost 30

5035048376041

STA26135

Pevná ocelová škrabka HCS 52 x 26 mm

5035048376065

STA26140

Pružná ocelová škrabka HCS 30 x 50 mm

5035048376058

STA32348

10dílná sada brusných papírů 2x P40, 2x P60, 3x P80, 2x P120

5035048376805

Příslušenství pro kompaktní ruční okružní
pilu FME380K
STA10410

58

STA10415

STA10420

Č. výr.

Popis

STA10410

Pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm, 24 zubů

5035048541104

EAN

STA10415

Diamantový segmentový rozbrušovací kotouč 89 x 10 mm

5035048541128

STA10420

Pilový kotouč na dřevo, překližku, plast, kov HCS 89 x 10 mm, 44 zubů

5035048541142
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
25
26
26
27
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53

Hodnota odchylky
K m/s²

Označení výrobku

Bezuhlíková dvourychlostní příklepová
85,0 96,0
akumulátorová vrtačka 18 V
Dvourychlostní příklepová akumulátorová
FMC625D2/B
88,1 99,1
vrtačka 18 V
Bezuhlíková dvourychlostní akumulátorová
FMC607D2
74,0 85,0
vrtačka 18 V
FMC600D2/B Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V 88,0 99,0
Dvourychlostní příklepová akumulátorová
FMC626D2K
87,0 98,0
vrtačka 18 V
FMC601C2K
Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V 71,5 82,5
Bezuhlíkové kombinované akumulátorové
FMCD900M2S/B
88,1 99,1
vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V
FMC645D2/B Akumulátorový rázový utahovák 18 V
96,0 107,0
Akumulátorová přímočará pila
FMC650M2/B
84,5 95,5
s předkmitem 18 V
FMC660M2/B Akumulátorová ruční okružní pila 18 V
79,0 90,0
FMC675D2/B Akumulátorová mečová pila 18 V
84,5 95,5
Akumulátorová multifunkční oscilační
FMC710D2/B
94,2 105,2
bruska 18 V
FMC761M2/B Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V 80,5 91,5
FMCW210D1/B Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V
68,0 79,0
FMCW220D1/B Akumulátorová excentrická bruska 18 V
68,0 79,0
FMC792D2/B Akumulátorová hřebíkovačka 18 V
87,0 92,0
FMC011S2
Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 10,8 V 82,0 93,0
Dvourychlostní příklepová akumulátorová
FMC021S2
82,0 93,0
vrtačka 10,8 V
FMC041S2
Akumulátorový rázový utahovák 10,8 V
91,5 102,5
Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 1 250 W 93,0 104,0
FME1250K
FME500K
Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 750 W 90,0 101,0
FMEH850K
Dvourychlostní příklepová vrtačka 850 W
96,5 107,5
FMEH750/K
Příklepová vrtačka 750 W
101,0 112,0
FMEH1100K
Dvourychlostní příklepová vrtačka 1 100 W 96,5 107,5
FME340K
Přímočará pila s předkmitem 710 W
90,0 101,0
FME301/K
Ruční okružní pila 1 650 W
94,0 105,0
FME380K
Kompaktní ruční okružní pila 650 W
90,0 101,0
FME365K
Mečová pila s předkmitem 1 050 W
87,0 98,0
FME360
Mečová pila 900 W
92,5 103,5
FME440K
Excentrická bruska 125 mm 480 W
86,0 97,0
FME630K
Elektrický hoblík 750 W
84,0 95,0
FME650K
Multifunkční oscilační bruska 300 W
90,0 101,0
FME841/K
Úhlová bruska 230 mm 2 200 W
98,5 109,5
FMEG220/K
Úhlová bruska 125 mm 850 W
94,5 105,5
FMEG210/K
Úhlová bruska 115 mm 850 W
94,5 105,5
FME670K
Horkovzdušná pistole 2 000 W
FME720
Pokosová pila 254 mm
95,0 108,0
FME721
Pokosová pila 216 mm
99,0 111,0
FME700
Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W
92,5 105,5
FME190
Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W
84,0 95,0
FMC627D2

Hodnota
emisí vibrací m/s²

7

Č. výrobku

Hodnota odchylky
K dB (A)

6

Hladina akustického
výkonu LWA dB(A)

Str.

Hladina akustického
tlaku LPA dB(A)

Hodnoty hluku a vibrací

3,0

11,7

1,5

3,0

13,1

1,5

3,0

1,8

1,5

3,0

2,7

1,5

3,0

14,9

1,5

3,0

3,5

1,5

3,0

13,3

1,5

3,0

14,5

1,5

3,0

6,0

1,5

3,0
3,0

2,4
18,0

1,5
1,5

3,0

8,2

1,5

3,0
3,0
3,0
2,5
3,0

4,5
7,3
7,3
1,8
1,1

1,5
1,5
1,5
1,8
1,5

3,0

11,7

1,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

12,9
14,2
16,3
15,1
14,6
15,1
5,1
4,8
5,5
14,7
22,5
6,94
1,5
10,3
13,4
9,9
9,9
0,9
2,78
4,8
6,5
4,24

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3,0
3,0
3,0
3,0
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OBJEDNÁVKY - ZÁKAZNICKÝ
SERVIS, SÍDLO SPOLEČNOSTI
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 770
E-mail: obchod@sbdinc.com
www.stanleyworks.cz
www.stanleyfatmax.cz

Opravy a náhradní díly:
BAND SERVIS CZ s.r.o.
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 577 008 550
Fax: 577 008 559
E-mail: bandservis@bandservis.cz
www.bandservis.cz
Provozní doba:
po-pá 8.00 - 17.00 h

Provozní doba:
po-pá 8.00 - 17.30 h
Registrace nářadí na 3letou
záruku STANLEY FATMAX
www.stanley.eu/3

Technické informace, návody,
náhradní díly, rozkresy

07/2018

www.2helpu.com

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny. Výrobky jsou v neustálém
procesu inovace. Veškere údaje jsou v době tisku správné, ale postupem času se mohou měnit
bez předchozího upozornění.
STANLEY FATMAX je registrovaná obchodní značka společnosti Stanley Black & Decker.

