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Продукти грудня 2020 від metabo



“Бюджетна” класика BS 18 Акумуляторний дриль
Акумулятори Li Power, 2х1.5 Аг в кейсі + зарядка!

Опис:
▪ Легкий і компактний дриль-шуруповерт —

укорочена конструкція для універсального 
використання.

▪ Вбудоване підсвічування робочої зони
▪ Зі зручним гачком для носіння на ремені, з 

фіксацією без інструменту праворуч або 
ліворуч

▪ Технологія Ultra-M: максимальна потужність, 
щадне заряджання і 3 роки гарантії на 
акумуляторний блок

Характеристики:
▪ Напруга акумуляторного блока 18 V
▪ Ємність акумулятора 2 x 1.5 Ah
▪ Макс. крутний момент (м'який) 24 Nm
▪ Макс. крутний момент (жорсткий) 48 Nm
▪ Регулювання крутного моменту 0.5 - 4.5 Nm
▪ Діаметр свердління, сталь 10 mm
▪ Ø свердління, м'яка деревина 20 mm
▪ Кількість обертів: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
▪ Діапазон затиску свердлильного патрона 1 -

10 mm
▪ Вага (з акумуляторним блоком) 1.3 kg

Закупка дилера 1-4 шт: 2 550 грн без ПДВ

Артикул: 602207550

Закупка дилера 5 шт: 2 399,63 грн без ПДВ

3 599 грн

5 811 грн

РРЦ грудня - січня:

20% маржі ↓



Пила шабельна SSEP 1400 MVT

Артикул: 606178500

Опис та переваги:

▪ Потужний двигун з функцією підтримання постійної 
частоти ходів для найважчих робіт

▪ Metabo VibraTech (MVT): вбудований компенсатор 
коливань для зниження вібрації

▪ Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під 
тиском для оптимального відведення тепла

▪ Metabo Quick для заміни пилкового полотна без 
інструментів

▪ Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної 
роботи з предметами, розташованими над головою

▪ Обмежувач глибини різу регулюється без інструменту 
для оптимального використання пиляльного полотна та 
розширення областей застосування, як наприклад різ з 
зануренням в матеріал

▪ Повнохвильова електроніка (VTC) для роботи з частотою 
ходів, що відповідає властивостям матеріалу та 
залишається майже незмінною під навантаженням

▪ Максимальний контроль завдяки перемикачу швидкості 
з функцією блокування і регулювальному колесу для 
вибору числа ходів

▪ Вбудоване світлодіодне робоче освітлення для 
оптимального підсвічування зони розпилу

▪ Захист редуктора від пилу та бризок води

РРЦ грудня :

Характеристики:

▪ Номінальна споживана потужність: 1400 W
▪ Віддавана потужність: 600 W
▪ Частота ходів пилкового полотна: 0 - 2800 

/min
▪ Хід пилкового полотна: 32 mm
▪ Рівні маятникового ходу: 3
▪ Вага без кабелю: 4.6 kg
▪ Довжина кабелю: 4 m

Закупка дилера: 5 999,33 грн без ПДВ

8 999 грн

11 080 грн



Акція з 01.12 – 31.12.2020

Пилкові полотна для шабельних пилок «expert fiber plaster»

▪ Індивідуально зварені твердосплавні зубці для тривалої експлуатації
▪ Спеціально призначені для пористого бетону, цегли, фіброцементу та склопластику

№ для 

замовлення
тип /для матеріалів Виконання

Загальна 

довжина
Товщина Крок зубців

Закупка грудня грн 

без ПДВ

631137000
S 641 HM Газобетон 6-100 мм / Обпалена цегла, 6-100 мм / 

Волокнистий цемент / Склопластик

з твердостопною напайкою / 

з розведеними зубцями
150 mm 1.25 mm 4,3 mm/ 6 TPI робоча знижка +2%

631146000
S 1241 HM Пористий бетон / Обпалена цегла, 10-250 мм / 

Волокнистий цемент / Склопластик

з твердостопною напайкою / 

з розведеними зубцями
300 mm 1.5 mm 8,5 mm/ 3 TPI робоча знижка +2%

631819000
S 2041 HM Пористий бетон / Обпалена цегла, 20-350 мм / 

Волокнистий цемент / Склопластик

з твердостопною напайкою / 

з розведеними зубцями
400 mm 1.5 mm 12,7 mm/ 2 TPI робоча знижка +2%

РРЦ вільне



Пилкові полотна для шабельних пилок «expert brick»

▪Індивідуально зварені твердосплавні зубці для тривалої експлуатації 
▪Спеціально призначені для будівельної цегли, цегли, пористого бетону та цементних багатошарових плит 

Акція з 01.12 – 31.12.2020

№ для 

замовлення
тип /для матеріалів

Загальна 

довжина
Товщина Крок зубців

Закупка грудня грн 

без ПДВ 1 шт

Закупка грудня грн 

без ПДВ від 2 шт

631916000
S 1543 HM Будівельна цегла / Цегла / Пористий бетон / Цементні 

багатошарові плити / для матеріалів товщиною < 150 мм
240 mm 1.5 mm 12,7 mm/ 2 TPI робоча знижка +2%

робоча знижка 

+4%

631917000
S 1243 HM Будівельна цегла / Цегла / Пористий бетон / Цементні 

багатошарові плити / для матеріалів товщиною < 215 мм
305 mm 1.5 mm 12,7 mm/ 2 TPI робоча знижка +2%

631918000
S 2243 HM Будівельна цегла / Цегла / Пористий бетон / Цементні 

багатошарові плити / для матеріалів товщиною < 365 мм
455 mm 1.5 mm 12,7 mm/ 2 TPI робоча знижка +2%

робоча знижка 

+4%

РРЦ вільне



PWE 11-100 Полірувальна машина з подачею води

6

Закупка дилера: 6 598,67 грн без ПДВ

Артикул: 602050000

9 898 грн

11 239 грн

РРЦ грудня:

https://www.metabo.com/ua/uk/instrumenty/vidrizan
nia-shlifuvannia-frezeruvannia/beton-kamin-
shtukaturka/poliruvalna-mashyna-z-podacheiu-
vody/pwe-11-100-602050000-poliruvalna-mashyna-z-
podacheiu-vody.html

Характеристики (посилання) ↓

Опис:
▪ Полірувальна машина для вологої обробки граніту, мармуру 

та інших видів високоякісних порід
▪ Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від 

пилу для тривалого терміну експлуатації
▪ Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з 

регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, 
що вимагається властивостями матеріалу і залишається 
константною під навантаженням

▪ Регульована подача води для точного дозування
▪ Корпус з передньою заслонкою для захисту від бризок
▪ Регульована передня рукоятка для досягнення безпечного і 

рівномірного ведення інструменту при поліровці
▪ Запобіжний вимикач PRCD, вбудований в мережевий кабель
▪ Електронна система відключення при перевантаженні для 

тривалого терміну експлуатації
▪ Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
▪ Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску 

після переривання енергопостачання
▪ Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту 

двигуна

https://www.metabo.com/ua/uk/instrumenty/vidrizannia-shlifuvannia-frezeruvannia/beton-kamin-shtukaturka/poliruvalna-mashyna-z-podacheiu-vody/pwe-11-100-602050000-poliruvalna-mashyna-z-podacheiu-vody.html


G 400 Прямошліфувальна машина!

7

Опис:
▪ Витривалий та зносостійкий 4-х 

полюсний двигун
▪ Довгий шліфувальний шпиндель -

ідеально підходить для роботи у 
важкодоступних місцях

▪ Прецизійна затискна шийка для 
стаціонарного використання

▪ Знімний захисний гумовий ковпак для 
комфортної та безпечної роботи

▪ Тонкий корпус для оптимальної роботи

Характеристики:

▪ Кількість обертів холостого ходу: 25000 /min
▪ Номінальна споживана потужність: 400 W
▪ Кількість обертів при номінальному 

навантаженні: 11700 /min
▪ Діаметр затискної шийки: 43 mm
▪ Отвір цангового затискача: 6 mm
▪ Вага без кабелю: 1.5 kg
▪ Довжина кабелю: 2.55 m

Закупка дилера 2 шт +4%: 2 048 грн без ПДВ

Артикул: 600427000

Закупка дилера 3 шт +6%: 2 005 грн без ПДВ

2 999грн

4 110 грн

РРЦ грудня-січня*: *- допускається за 
бажанням дилера



Продукти грудня 2020
NEW Ак. Перфоратори BH 12 BL 16 та BH 18 LTX BL 16

Закупка дилера: 4 066 грн без ПДВ
Артикул: 600207840

Каркас в metaBOX 145

6 099 грн

10 168 грн

Компактність у L-формі
дозміри (Д*Ш*В)
270*90*205 мм

Антивібраційна ручка
додає комфорт в роботі та захищає 
здоров’я користувача

Плавний пуск
для точного точкового 
свердління

kg

Мала вага
дозволяє більш продуктивно та 
довше працювати
(наприклад свердління під 
стелю)

1.3
Joule

Професійна продуктивність 1,3 
Дж для більшості операцій

LED-підсвітка
для оптимального огляду місця 
буріння

Безщіткова технологія
для максимальної продуктивності
свердління, ефективності та терміну служби

Захист від перенавантаження
захищає двигун від перегріву

k

Indu-
strial

Design

Повітряний дефлектор
відпрацьоване повітря не 
заважає користувачеві

Найлегший та найпотужніший

Metabo S-automatic safety clutch
дапобіжна муфта, захищає користувача
при заклинюванні бура, а також для 
роботи однією рукою

Constant electronics VTC
Свердління в матеріалах, що вимагають
індивідуальної кількості обертів, які
залишаються постійними при 
навантаженні

4 199,33 грн без ПДВ
600324840

6 299 грн

10 168 грн

РРЦ грудня:


