
Kompletný zoznam predajní nájdete na adrese www.extol.sk

9.5.-18.6. 2017

Stavba, dielňa,
dom a záhrada

8895610X EXtol PrEmium
Kosačka strunová akumulátorová
1x akumulátor 18V Li-ion 1,5Ah
priemer kosenia 250mm, max. hrúbka struny 1,6mm
voľnobežné otáčky 8500minˉ¹
teleskopická rukoväť
polohovateľná žacia hlava 0-18-36-54°

92,00 €
Určená na udržiavanie malometrážneho záhradného trávnika, na úprave okrajov a kosenie 
trávy v ťažko prístupných miestach, napr. pri obrubníkoch, pod lavičkami, okolo stromov, 
kríkov a pod. Vďaka napájaniu z akumulátoru už nie je nutné dávať pozor na napájací kábel, 
kosačka je tak ľahšia a manipulácia s ňou pohodlnejšia.

EXtol Craft

Postrekovač záhradný 

plastovo-mosadzný
nastaviteľná tryska

darček

401190 EXtol Craft
Vŕtačka príklepová
príkon 1100W, voľnobežné otáčky 0-2900minˉ¹, počet úderov 0-29000minˉ¹
rozsah skľučovadla 1,5-13mm 

Na vŕtanie väčších dier 
do dreva, kovu, plastov, 
príležitostné vŕtanie 
do muriva a miešanie farieb.

48,00 €

8897210 EXtol PrEmium
Zváračka polyfúzna
príkon 800W
digitálna regulácia teploty matrice 260-300°C 
doba nábehu teploty <15minút 

Zváračka vybavená presnou elektronickou reguláciou 
teploty a systémom rýchleho druhého štartu. Používa sa 
na zváranie všetkých termoplastov používaných pri montáži 
plastového potrubia (napr. PP-R, PE, PP, PVDF). Pracovné 
plochy nadstavcov sú potiahnuté antiadhéznym materiálom.

49,50 €

8895005 EXtol PrEmium
Čerpadlo ponorné kalové s rezacím nožom
príkon 1100W, max. prepravný objem 16200l/hod
max. výtlačná výška 10m, max. hĺbka ponoru 5m
max. hustota kvapaliny 1200kg/m3, priemer výtlačného hrdla 2“/50mm
max. priechodnosť častíc 15mm, keramická upchávka
dĺžka prívodného kábla 10m
Čerpadlo s robustným liatinovým telom pre mimoriadny výkon v náročných 
podmienkach, určené na prečerpávanie predovšetkým znečistených 
a odpadových vôd. Vzhľadom k veľkej priechodnosti umožňuje čerpať vodu 
aj s obsahom drobných pevných a vláknitých nečistôt. 

220,00 €

19600 EXtol Craft
Vrták korunkový wolfrámový
pr.33-53-73mm
hĺbka 60mm
6-hranná stopka

11,00 €

9175 EXtol Craft
Pištoľ sponkovacia
dĺžka spony 4-14mm
hrúbka spony 0,7mm
nastaviteľná sila úderu

6,35 €

92800 EXtol Craft
Mačeta s plastovou rukoväťou
440mm

4,60 €

9268 EXtol Craft
Nožnice záhradnícke nákovo-
vé krokovacie prevodové
205mm

7,65 €

70213 EXtol Craft
Postrekovač záhradný 
mosadzný
7-funkčný

8,50 €
70212 EXtol Craft
Postrekovač záhradný 
mosadzný
regulátor prietoku a striekania - od jem-
nej hmly až po plný prúd

9,70 €

92601 EXtol Craft
Postrekovač záhradný 
tlakový
2 litre

3,70 €
92602 EXtol Craft
Postrekovač 
záhradný 
tlakový
5 litrov

15,50 €

8890600 EXtol PrEmium
Miešadlo stavebné
príkon 1200W, regulácia otáčok 300-650minˉ¹ 
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart) 
pre miešanie zmesí do 50kg
uchytenie M14 

Miešadlo určené k rozmiešaniu stavebných hmôt ako 
napr. malty, omietky, lepidla, ďalej farieb a lakov, ktoré 
neobsahujú organické rozpúšťadlá (napr. acetón). 
Súčasťou náradia je regulátor pre prispôsobenie otáčok  
vzhľadom k viskozite miešanej zmesi.

87,00 €

40,00 €

6582 EXtol Craft
Sada náradia 58-dielna
račňa 1/4“, nástrčné kľúče 1/4“ 4-13mm
kľúč vidlicový 10-17mm, kľúč nastaviteľný 200mm
predlžovací nadstavec 1/4“ 75mm
skrutkovač (-)5mm, PH1-2, skrutkovač hodinársky 
(-)2,5mm, (+) PH00-0, skrutkovač na bity magnetický
bity (-) 3-6mm, (+) PH0-1-3, PZ0-1-3, TORX T10-25
HEX 3-6mm, imbusové L-kľúče 1,5-10mm
kliešte kombinované 160mm, oblé 160mm
kladivo 300g, meter zvinovací 2m
nôž olamovací 18mm
skúšačka napätia 100-250V

Sekací nôž zabraňuje 
upchatiu nasávacích 
otvorov.



8890033 EXtol PrEmium
Vŕtačka príklepová
príkon 850W
voľnobežné otáčky 0-2800 minˉ¹
počet úderov 0-44800 minˉ¹
rozsah skľučovadla 1,5-13mm

Výkonná príklepová vŕtačka vhodná 
na vŕtanie do rôznych materiálov, 
vrátane muriva a pórobetónu.

55,00 €

8891151 EXtol PrEmium
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 12V Li-ion, 1,5Ah 
voľnobežné otáčky: 0-1350minˉ¹ 
max. krútiaci moment: I. 21Nm, II. 14Nm 
18 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie 
elektronická dobehová brzda 
skľučovadlo 0,8-10mm
nabíjanie akumulátora 1,5h
LED osvetlenie

67,00 €

8890210 EXtol PrEmium
Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1250W, energia úderu 4J
počet príklepov 3900minˉ¹, voľnobežné otáčky 800minˉ¹
režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie spolohovaním
pneumaticko-elektrický princíp príklepu 

Vŕtacie kladivo určené na vŕtanie 
a stredne ťažké sekanie do muriva, 
obkladu, či omietok. 

108,00 €

8792002 EXtol industrial
Brúska uhlová
príkon 880W, priemer 125mm
voľnobežné otáčky 11000 minˉ¹
dĺžka prívodného kábla 3m

67,00 €

8892017 EXtol PrEmium
Brúska uhlová AG 125 L
príkon 1050W, priemer 125mm
voľnobežné otáčky 11000minˉ¹

54,00 €

405233 EXtol Craft
Píla kotúčová
príkon 1200W
priemer kotúča 185mm
voľnobežné otáčky 4500 minˉ¹
max. hĺbka rezu: 65mm (90°)
                       43mm (45°)
nastaviteľný uhol rezu 0-45°

65,00 €
Prácu uľahčujú 3 V-drážky rôznych veľkostí 
pre jednoduché zrážanie hrán, integrovaný 
systém odsávania pilín a triesok do zberného 
vaku, s možnosťou úpravy pre prácu pravou 
aj ľavou rukou.

54,00 €

8895440 EXtol PrEmium
Nožnice na trávu a živý plot akumulátorové
1x akumulátor 7,2V Li-ion 1,3Ah
max. strihaný priemer 8mm
lišta na živý plot (dxš) 140x70mm
šírka lišty na trávu 70mm
rýchlosť kmitov čepelí 1100minˉ¹

Jednoduchý systém výmeny nadstavcov. 
Určené na strihacie práce menšieho rozsahu, 
dostrihávanie, detailné úpravy a strihanie 
v horšie prístupných miestach.

46,00 €

od 4,95 €

8803031 -32 -33 -34 -35 EXtol PrEmium
Kotúč rezný diamantový Turbo plus
115mm -    4,95 
125mm -    5,35
150mm -    8,00 
180mm - 10,00 
230mm - 17,50

8701000 -02 -05 -19 EXtol industrial
Kotúč rezný na oceľ a antikoro
115x1,0mm - 0,75
125x1,0mm - 0,82
150x1,0mm - 1,30 
230x1,6mm - 1,95

od 0,75 €

8803225 -26 EXtol PrEmium
Kotúč pílový s SK plátkami
185x2,2x20mm
šírka SK plátkov 3,2mm
24 zubov - 8,90
36 zubov - 9,30

od 8,90 €

108500 EXtol Craft
Tanier unášací 
so suchým zipsom 
pre uhlové brúsky (m14)
125mm
max. otáčky 10000minˉ¹

2,49 €

17006 EXtol Craft
Kartáč miskový, vlnitý
oceľový drôt 0,3mm
pre uhlové brúsky (m14)
100mm
max. otáčky 12500minˉ¹

2,79 €

142,00 €

87,00 €

85011 EXtol Craft
Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny
regulácia prietoku, tesnosť 12hod.
oceľ-antikoro-plast
plastová trubička a špička

5,35 €

od 7,20 €

3155 EXtol PrEmium
Meter zvinovací 
pogumovaný s brzdou
dĺžka pásu 5m
šírka pásu 19mm

2,40 €
4783554 -56 -58 -60 -62 -65 -68 -70 fortum
Vodováha hliníková, 2 libely
   400mm -   7,20
   600mm -   8,50
   800mm - 11,00
1000mm - 12,70

1200mm - 14,40 
1500mm - 17,00
1800mm - 19,50
2000mm - 21,00

80037 EXtol Craft
Nôž univerzálny olamovací
18mm
kovová výstuž
aretačná skrutka

0,95 €

Výkonná brúska určená aj na ťažšie rezacie 
a brúsne práce a čistenie materiálov 
oceľovými kartáčmi.

Malá, praktická brúska určená pre rezacie 
a brúsne práce, rezanie obkladov, obrusovanie 
zvarov a pod. Kompaktné rozmery umožňujú 
pohodlnú prácu jednou rukou.

pevný kufor s príslušenstvom

8893402 EXtol PrEmium
Hoblík falcovací
príkon 850W, hobľovacia šírka 82mm
voľnobežné otáčky 16500 minˉ¹
plynule nastaviteľné uberanie 0-3mm
hĺbka polodrážky 0-9mm 
dĺžka základne 255mm

Vďaka množstvu pracovných nástrojov, 
ktoré je možné na prístroji rýchlo vymeniť, 
je tento prístroj výborným pomocníkom 
domácich majstrov pri inštaláciách 
a rekonštrukciách.49,90 €

417200 EXtol Craft
Multifunkčný nástroj
príkon 250W
počet kmitov bez záťaže 10 000-21 000 minˉ¹ 
regulácia frekvencie kmitov 
uhol kmitania ±3 stupne 
plynulý rozbeh

Ľahký a výkonný dvojrýchlostný vŕtací 
skrutkovač v ultra kompaktnej veľkosti.

akumulátor
2x

8841024 EXtol PrEmium
Rezačka na dlažbu Heavy Duty
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 900mm, max. dĺžka priečneho rezu 630x630mm
max. hrúbka rezaného materiálu 19mm
rezacie koliesko (priemer x diera x hrúbka) 22x4,7x6mm
8 priemyselných ložísk
príložník s nastaviteľným uhlom 0-45°
rozmery 1155x335x270mm

8841052 EXtol PrEmium
Rezačka na dlažbu
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 600mm, max. dĺžka priečneho rezu 420x420mm
max. hrúbka rezaného materiálu 16mm, rezacie koliesko z titan-wolfrámovej ocele 
(priemer x diera x hrúbka) 22x6x5mm
5 priemyselných ložísk
príložník s nastaviteľným uhlom 0-50°
hliníková základňa
rozmery 850x200x205mm

Silný hoblík s falcovaním 
do 9mm, s brúsiteľnými 
hobľovacími nožmi 
z kvalitnej HSS ocele.

Kotúčová píla určená pre rovné 
rezy v dreve a ďalších doskových 
materiáloch do hĺbky 65 mm.

Použiteľná je aj pre rezanie drevených dosiek, 
plastov, hliníkových profilov. 



od 3,30 €

od 3,30 €

3,50 €

8895011 EXtol PrEmium
Hlbinné vretenové čerpadlo
príkon 370W
max. prepravný objem 1920l/h
max. výtlačná výška 95m
max. hĺbka ponoru 15m
priemer výtlačného hrdla 1“/25mm
priemer tela čerpadla 100mm
min. priemer vrtu 125mm
dĺžka prívodného kábla 40m 

148,00 €

8876103 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
plastová
3/4“

1,35 €
8876111 EXtol PrEmium
Spojka na hadice plastová
1/2“

0,77 €

8876001 -03
1/2“ - 3,30
3/4“ - 3,90

EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu mosadzná

8876002
1/2“, STOP ventil

8876436 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadice 
plastová
jednocestná

0,53 €

8876421 -22 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na záhradný 
ventil plastová
vnútorný závit
3/4“, adaptér na 1/2“ - 0,58
    1“, adaptér na 3/4“ - 0,65

od 0,58 €

8876411 -12 EXtol PrEmium
Spojka na hadice plastová
1/2‘‘ - 0,76
3/4‘‘ - 0,99

od 0,76 €

8876402 -04
1/2“, STOP ventil - 0,99
3/4“, STOP ventil - 1,22

od 0,99 €

8876401 -03
1/2“ - 0,99
3/4“ - 1,13

EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu plastová

8876001 -03 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
mosadzná
1/2“ - 3,30
3/4“ - 3,90

8876002 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
mosadzná
1/2“, STOP ventil

8876402 -04 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
plastová
1/2“, STOP ventil - 0,99
3/4“, STOP ventil - 1,22

od 0,99 €

8876401 -03 EXtol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
plastová
1/2“ - 0,99
3/4“ - 1,13

od 0,99 €

8876455 EXtol PrEmium
Postrekovač záhradný kovový
7-funkčný, regulátor prietoku a striekania - od jemnej hmly 
až po plný prúd

7,70 €
8876461 EXtol PrEmium
Vodítko na záhradnú hadicu
2 valčeky
kovový hrot
na hadicu 1/2“-1“

2,80 €

8876202 EXtol PrEmium
Postrekovač ručný 
tlakový
1,8 litra

5,35 €

9740 EXtol Craft
Čerpadlo na vŕtačku
2x 3/4“
pr. hriadeľa 8mm
max. prietok 50l/min.
max. ot. 3000 minˉ¹

7,20 €

8896111 HEron
Elektrocentrála rámová benzínová EGM 25 AVR
max. výkon 2,3kW/230V, počet fáz 1, účinník 1
AC menovitý prúd 8,7A/230V, DC menovitý prúd 8,3A/12V
motor: benzínový, štvortaktný  jednovalec, obsah 163ccm
štartovanie ručné, max. výkon motora 4,0kW (5,5HP)
rozmery 45x44x59cm, hmotnosť (bez náplní) 42,85kg

Elektrocentrála určená na používanie v stavebníctve a pri 
montážnych prácach, ale taktiež ako zdroj elektrickej energie pre 
mobilné servisné strediská, prípadne pre rekreačné účely.

416,00 €
8895102 HEron
Čerpadlo drenážne EPH 80
max. sacia výška 7m, max. výtlačná výška 28m
max. prepravný objem 1100 l/min
priemer sacieho/výstupného hrdla 3“/3“ (76mm)
motor: benzínový, štvortaktný jednovalec, obsah 208ccm 
štartovanie ručné, max. výkon motoru 4,8kW (6,5HP)
rozmery 40 x 39 x 47cm, hmotnosť (bez náplní) 26,9kg

255,00 €

od 1,00 €

EXtol Craft
Lanko do kosačky nylónové

70901 -02 -03 -04 -05 
15m, kruhový profil 
pr. 1,3mm - 1,00
pr. 1,6mm - 1,15
pr. 2,0mm - 1,30
pr. 2,4mm - 1,50 
pr. 3,0mm - 2,10

70924 -25 
15m, štvorcový profil
pr. 2,4mm - 1,50
pr. 3,0mm - 2,25

9005110 -40 -70 EXtol industrial
Hadica priemyselná
25m, 1/2‘‘, vnútorný pr. 12,7mm - 18,70 
25m, 3/4‘‘, vnútorný pr. 19mm     - 39,00
25m,     1‘‘, vnútorný pr. 25mm     - 54,00

od 18,70 €

8855114 EXtol PrEmium
Nôž očkovací zatvárací
175mm, antikoro
drevená rukoväť

6,35 €

8872105 EXtol PrEmium
Nožnice záhradnícke dlhé 
úzke
200mm
max. prestrih pr.6mm

7,65 €

8872180 EXtol PrEmium
Nožnice záhradnícke nákovkové 
krokovacie
205mm
max. prestrih 24mm

8,00 €

8872300 EXtol PrEmium
Nožnice na trávu otočné
360mm
otočné o 360°
aretácia v 12 polohách

8,50 €

82522 EXtol Craft
Tyč sklolaminátová 10ks
dĺžka 180cm
priemer 7,9mm
balenie 10ks

9,95 €

11110 EXtol Craft
Plachta zakrývacia PE
2x3m - 2,15
4x6m - 8,50

od 2,15 €

8812201 -02 -03 EXtol PrEmium
Pílka na drevo
400mm - 4,20
450mm - 4,55
500mm - 4,95

od 4,20 €

8873115 EXtol PrEmium
Nožnice na konáre prevodové 
teleskopické
700-1000mm
max. prestrih pr.45mm

19,90 €

Ponorné vretenové čerpadlo je 
určené pre čerpanie čistej vody 
bez mechanického znečistenia 
(piesok, štrk...) z vrtov, šácht, 
studní alebo nádrží. Určené pre 
dodávku pitnej vody z vrtov 
a nádrží, na zavlažovanie 
a čerpanie vody do vyšších 
výšok a pod.

Čerpadlo, ktoré je svojou konštrukciou a vysokým 
čerpacím výkonom určené na prečerpávanie 
veľkých objemov čistej úžitkovej vody.

2,3kW / 230V

1100 l/min

elektrocentrály a motorové čerpadlá



Akcia prebieha vo vybraných predajniach na celom Slovensku v termíne uvedenom na hlavičke letáku alebo 
do vypredania skladových zásob. 
Predávajúci si vyhradzuje právo dočasnej nedostupnosti akciového tovaru na predajni. Zákazník má možnosť si chýbajúci tovar doobjednať, 
resp. si vopred telefonicky preveriť jeho dostupnosť.  
Zmena cien vyhradená, uvedené ceny sú s DPH. Obrázky sú ilustračné. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

4775008 fortum
Kľúč nastaviteľný zúžený
8”/212mm, matice M4-M24

18,00 €

4770820 fortum
Pištoľ na tmel poloskeletová kovová
229mm
polohovateľná v rozsahu 360°
max. objem kartuše 310ml

12,40 €

67,00 €

8818370 EXtol PrEmium
Sada nástrčných kľúčov, 65-dielna
račňa 1/4“ a 1/2“ 45 zubov, nástrčné kľúče 4-32mm, kľúč na sviečky 16-21mm
nástrčné kľúče vnútorný Torx E4-10, L-imbusové kľúče 1,5-2-2,5mm
nástrčné hlavice s bitmi: (-) PH, HEX, Torx, 1/4“ skrutkovač
nadstavce, vratidlo, kardane, adaptér
kovový kufor

69,00 €

65252 EXtol PrEmium
Sada nástrčných a zástrčných kľúčov, 94-dielna
račňa 1/4“ a 1/2“ (45 zubov), 
nástrčne kľúče 1/2“ a 1/4“ 4-32mm, 
sviečkové kľúče 1/2“ 16-21mm, 
bity 32ks (PH, PZ, plochý, imbus, torx),
nadstavce, adaptéry

6609 EXtol PrEmium
Kľúče imbusové s guľôčkou
9-dielna sada
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

5,95 €
8813000 EXtol PrEmium
Kliešte kombinované
125mm

2,50 €
8813001 EXtol PrEmium
Kliešte štikacie bočné
115mm

2,50 €

418200 EXtol Craft
Kompresor olejový
príkon 1500W, pracovný tlak 8bar, sací výkon 208l/min, plniaci výkon 128l/min, 
max. tlak 12bar, zásobník 24l, počet valcov 1, voľnobežné otáčky 2850minˉ¹
2x mosadzná rýchlospojka na pripojenie hadíc, 2x tlakomer (tlak vo vzdušníku 
a výstupný tlak), tlakový spínač, redukčný ventil, pretlakový ventil, vypúšťací 
ventil

Na dodávku stlačeného vzduchu: 
na pohon pneumatického 
náradia, nanášanie farieb, 
čistenie vzduchom, hustenie 
pneumatík.

148,00 €

8865064 EXtol PrEmium
Pištoľ fúkacia s manometrom
max. pracovný tlak 8bar
konektor rýchlospojky 1/4“

8,50 €

99311 EXtol Craft
Pištoľ ofukovacia
max. pracovný tlak 3-6 bar
prietok vzduchu 100-280l/min

3,75 €

99325 EXtol Craft
Hadica tlaková vzduchová 
s rýchlospojkami
10m
pr. 6x8mm
max. pracovný tlak 8-9bar

6,35 €

8856655 EXtol PrEmium
Rukavice, koža / syntetická tkanina 
SPANDEX
230mm - 6,80 
240mm - 6,80
250mm - 6,40
260mm - 6,80

od 6,40 €
8856670 EXtol PrEmium
Rukavice nylón, máčané v nitrile
220mm - 0,95
230mm - 0,95 
240mm - 0,95

0,95 €

8856602 -03 -04 -05 EXtol PrEmium
Rukavice pracovné, koža/syntetika
210mm - 9,85 
240mm - 9,75 
253mm - 9,75 
258mm - 9,75

od 9,75 €

9810 EXtol Craft
Tyč na rozoberanie dební „pajser“
600mm

4,00 €

8813742 EXtol PrEmium
Kliešte nitovacie
250mm, pr. 2,4-3,2-4,0-4,8mm
čeľusť CrMoV

8,90 €

4700121 -23 fortum
Račňa teleskopická 48-zubová
1/4”,  150-200mm - 12,50 
1/2‘‘, 300-440mm - 21,00

od 12,50 €

4770202 -03 fortum
Kliešte nastaviteľné Hunter
245mm, rozsah 0-36mm - 15,00
310mm, rozsah 0-46mm - 22,00

od 15,00 €

4700012 fortum
Sada nástrčných kľúčov 
predĺžených
20-dielna
1/4“ 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12mm 
1/2“ 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm

43,50 €
1/4” 1/2”

4700031 fortum
Sada nástrčných kľúčov Multi-lock
19-dielna, račňa 1/4“ 48 zubov
nástrčné kľúče 1/4“ 4-14mm (5/32“-9/16“) (E5-E18) 

Profil Fortum MultiLock™, 
charakteristický dvanástimi 
zaoblenými vnútornými 
výstupkami, je možné 
použiť takmer na všetky 
známe typy skrutiek. 

40,50 €
1/4”

V porovnaní s konvenčnými orechmi sa jednoduchšie 
nasadzuje, umožňuje uchopiť aj silne poškodené 
matice a zamedzuje vzpriečeniu matíc v orechu.

4770620 fortum
Kliešte nitovacie pákové pre matice
dĺžka 200mm
pre matice M3-M4-M5-M6
6mm pomocný otvor na uvoľnenie matíc

29,00 €

5,90 €

53090 EXtol Craft
Sada nástrčných kľúčov a bitov
23-dielna
račňa 1/4“, 23-dielna sada
nástrčné kľúče: 4-13mm
bity (-) PH, HEX, TORX

8,50 €

8819105 EXtol PrEmium
Skrutkovač na bity hodinársky, 
magnetický, 32-dielna sada
dĺžka skrutkovača 115mm
(-) PH, PZ, HEX, TORX, 
TORX s dierkou,  SD, TW, TA
pinzeta

1/4” 1/2”

1/4” 1/2”

na hliníkové, medené, oceľové 
a antikorové nity

8812623 EXtol PrEmium
Zverák otočný s kovadlinou, GS
šírka čeľustí 125mm, 
rozovretie čeľustí 100mm, 
upínacia sila 10kN, hmotnosť 7,5kg

38,50 €

profesionálne
dielenské náradie

208 l/min

pomocou nitovacej matice 
v zanitovanom spoji vytvoríte 
neporušený závit na jednoduché 

pripevňovanie ďalších 
komponentov


