
1

office@temad.ro

Polizare  //  Găurire  //  Scule cu acumulatori  //  Tăiere pendulară  //  Tăiere circulară
Șlefuire  //  Multifuncționale  //  Vopsire/Decorare  //  Grădină

www.temad.ro



2

www.temad.ro

POLIZARE

KG115-XK
Polizor unghiular, de 750W, 115mm
cod 755107

AVANTAJE

• Motorul de 750W asigură un echilibru ideal între  
 putere, greutate și dimensiune.

• Comutatorul „No-volt release” previne pornirea  
 accidentală atunci când butonul este în poziția pornit  
 în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul trebuie  
 resetat pentru a permite funcționarea polizorului.

• Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului  
 la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.

• Mâner lateral cu două poziții pentru control și  
 siguranță suplimentare.

• Blocarea axului face schimbul accesoriilor rapid 
 și ușor.

• Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește  
 controlul și confortul utilizatorului.

• Dimensiunea discului de 115mm - este folositoare în  
 special când se lucrează în spații restrânse.

DATE TEHNICE

Putere 750 W

Tensiune 230 V

Diametru disc 115 mm

Pornire lentă Da 

Turație în gol 11,000 rpm

Configurație Body Grip 

Dimensiune ax M14

Blocare ax Da 

Tip întrerupător Glisant 

Întrerupător “Lock On” Da 

Lungime cablu 2 m

Mâner lateral Da 

Intensitate sonoră 91 dB(A)

Intensitate acustică  102 dB(A)

Vibrații 5.8 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• Mâner lateral multipozițional

• Flanșă disc interioară + exterioară

• Apărătoare de siguranță

2 ANI
GARANȚIE

KG912-QS
Polizor unghiular, de 900W, 125mm
cod 755108

AVANTAJE

•  Ideal pentru polizarea ruginii, tăierea capetelor  
 șuruburilor și alte lucrări de renovare.

• Comutatorul „No-volt release” previne pornirea  
 accidentală atunci când butonul este blocat în poziția  
 pornit în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul  
 trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului.

• Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului  
 la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.

• Motorul de 900W asigură un echilibru ideal între  
 putere, greutate și dimensiune.

• Mâner lateral cu trei poziții pentru control și siguranță  
 suplimentare.

• Blocarea axului permite schimbarea accesoriilor rapid  
 și ușor.

• Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește  
 controlul și confortul utilizatorului.

• Dimensiunea discului de 125 mm - este folositoare în  
 special când se lucrează în spații restrânse.

DATE TEHNICE

Putere 900 W

Tensiune 230 V

Diametru disc 125 mm

Mâner cauciucat Da 

Turație în gol 12000 rpm

Configurație Body Grip 

Dimensiune ax M14 mm

Blocare ax Da 

Tip întrerupător Glisant 

Întrerupător “Lock On” Da 

Lungime cablu 2 m

Mâner lateral Da 

DOTĂRI STANDARD

• Mâner lateral multipozițional

• Flanșă disc interioară + exterioară

• Apărătoare de siguranță2 ANI
GARANȚIE
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GĂURIRE

AVANTAJE

• Motor de 500W potrivit pentru orice aplicație de  
 găurire casnică.

• Mecanism de percuție pentru găurire în zidărie.

• Mandrină cu cheie de calitate superioară, de 10mm.

• Buton de blocare pentru confort sporit.

DATE TEHNICE

Putere 500 W

Tensiune 230 V

Mandrină cu cheie 

Capacitate mandrină 10 mm

Percuție Da 

Lovituri pe minut 47600 bpm

Cuplu maxim 3.7 Nm

Capacitate maximă - lemn 20 mm

Capacitate maximă - oțel 10 mm

Capacitate maximă - zidărie 10 mm

Turație 1 

Turație în gol 2800 rpm

Lungime cablu 2 m

Intensitate sonoră 97 dB(A)

Intensitate acustică  108 dB(A)

Vibrații 18.49 m/s²

2 ANI
GARANȚIE

DOTARE STANDARD

• Mașina de găurit cu percuție, de 500W

KR504-QS
Mașină de găurit cu percuție, de 500W
cod 755101

AVANTAJE

• Motor puternic de 710W potrivit pentru aplicațiile de  
 găurire în jurul casei

• Mecanism de percuție potrivit pentru găurirea în  
 zidărie

• Sistemul de blocare a axului permite schimbarea  
 rapidă și ușoară a accesoriilor

• Turația variabilă oferă mai mult control și este foarte  
 utilă în aplicațiile de înșurubare

• Mandrină rapidă de 13mm de foarte bună calitate

• Mâner lateral pentru mai mult control

• Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru un 
 confort superior

DATE TEHNICE

Putere 710 W

Tensiune 230 V

Mandrină Rapidă

Capacitate mandrină 13 mm

Percuție Da 

Lovituri pe minut 47600 bpm

Cuplu maxim 4.5 Nm

Capacitate maximă - lemn 25 mm

Capacitate maximă - oțel 13 mm

Capacitate maximă - zidărie 13 mm

Reversibil Da 

Turație Variabilă

Turație în gol 0-2800 rpm

Blocare ax Da 

Mâner lateral Da 

Limitator adâncime ajustabil Da 

Lungime cablu 3 m

Intensitate sonoră 98 dB(A)

Intensitate acustică  109 dB(A)

Vibrații 17.88 m/s²

2 ANI
GARANȚIE

DOTĂRI STANDARD

• Mâner lateral

• Limitator de adâncime

KR714CRES-QS
Mașină de găurit cu percuție, de 710W
cod 755102

DATE TEHNICE

Putere 800 W

Tensiune 230 V

Mandrină SDS+ 

Percuție Da 

Capacitate maximă - lemn 30 mm

Capacitate maximă - oțel 13 mm

Capacitate maximă - beton 24 mm

Reversibil Da 

Turație Variabilă

Turație în gol 0-980 rpm

Lungime cablu 3 m

Limitator adâncime ajustabil Da 

Mâner secundar reglabil Da 

Întrerupător “Pornit” Da 

Valiză de depozitare și transport Da 

Intensitate sonoră 94 dB(A)

Intensitate acustică  105 dB(A)

Vibrații 10.8 m/s²

AVANTAJE

• Putere de 800W pentru aplicații de găurire  
 eficiente

• Performanță ridicată, mandrină SDS-Plus  
 pentru schimbarea rapidă a accesoriilor

• Energia de impact de 1.8J permite utilizatorului să  
 găurească în materiale dure precum betonul sau  
 granitul

• Mecanismul de percuție pneumatic asigură  
 între 0-5180 bătăi/ minut

• Turația variabilă asigură control suplimentar și  
 flexibilitate

• Mânerul lateral pentru un control suplimentar

• Limitatorul de adâncime ajustabil asistă utiliza- 
 torul atunci când este necesară predetermi- 
 narea adâncimii de găurire

KD985KA
Ciocan rotopercutor pneumatic,
de 800W, 2.2J
cod 755103

DOTĂRI STANDARD

• Burghiu SDS+ de 8x110mm: 1 buc

• Burghiu SDS+ de 10x110mm: 1 buc

• Valiză de depozitare și transport

• Daltă 22x250mm

• Mâner lateral și limitator de adâncime

• Mandrină de 13mm cu adaptor și cheie

2 ANI
GARANȚIE
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SCULE CU ACUMULATORI 

BDCDC18KB-QW
Mașină de înșurubat / găurit cu  
acumulatori Li-Ion de 18V
cod 755104

AVANTAJE

• Asigură puterea și viteza necesară de găurire în 
 lemn, metal dar și pentru aproape toate aplicațiile de  
 înșurubare

• Ambreiajul cu 10 poziții asigură control în toate apli- 
 cațiile de înșurubare și găurire în lemn, metal, plastic

• În repaus acumulatorul Li-Ion rămâne încărcat în  
 proporție de 80% timp de 90 zile. Nefiind necesară  
 încărcarea unității înaintea fiecărei utilizări

• Turație variabilă pentru un control mai bun în  
 aplicațiile de găurire și înșurubare

• Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite  
 fixarea/ schimbarea în siguranță a acestuia

• Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în  
 timpul utilizării

• Valiză de depozitare pentru păstrarea ordonată a  
 mașinii de înșurubat și a accesoriilor

DATE TEHNICE

Tensiune 18 V

Tip acumulator Li-Ion 

Capacitate 1.5 Ah

Capacitate mandrină 1-10 mm

Capacitate maximă - lemn 25 mm

Capacitate maximă - oțel 10 mm

Turație în gol 0-650 rpm

Cuplu maxim 10.3/30 Nm

DOTĂRI STANDARD

• Încărcător de 400mA

• Acumulator Li-Ion de 1.5Ah: 2 buc

• Valiză de depozitare

2 ANI
GARANȚIE

BDCD12-QW
Mașină ultra-compactă de înșurubat cu 
acumulator Li-Ion de 10.8V
cod 755105

AVANTAJE

• Mașină ultra-compactă și ușoară: ideală pentru utilizarea în zone greu accesibile

• Acumulatorul Li-Ion menține peste 80% din energie în mai mult de 90 de zile de  
 repaus, nefiind necesară încărcarea bateriei înainte de fiecare utilizare

• Lumină tip LED pentru aplicații de înșurubare/ găurire în zone întunecoase

• Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau înșurubare

• Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite fixarea/ schimbarea în  
 siguranță a acestuia

• Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării 

DATE TEHNICE

Tensiune 10.8 V

Tip acumulator Li-Ion 

Capacitate 1.5 Ah

Mandrină Rapidă

Capacitate mandrină 1-10 mm

Capacitate maximă - lemn 25 mm

Capacitate maximă - oțel 8 mm

Mâner cauciucat Da 

Reversibil Da 

Turație în gol 0-550 rpm

Cuplu maxim 12.5/26 Nm

Intensitate acustică  74 dB(A)

Intensitate sonoră 63 dB(A)

Vibrații <2.5 m/s²

DOTARE STANDARD

• Încărcător de 8 ore

2 ANI
GARANȚIE
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TĂIERE PENDULARĂ

KS501-XK
Fierăstrău pendular compact,
de 400W
cod 755106

AVANTAJE

• Design ergonomic pentru confort

• Lamă vizibilă pentru tăiere precisă

• Sistemul de suflare a prafului menține curată linia  
 de tăiere

• Vibrații reduse

• Tăiere înclinată între 0 și 45 de grade

• Buton de blocare „Lock-on” pentru confort în timpul  
 aplicațiilor de tăiere îndelungată

DATE TEHNICE

Putere 400 W

Tensiune 230 V

Turație Single 

Curse 3000 /min

Buton de blocare întrerupator Da 

Tăiere înclinată 0 sau 45°

Adâncime de tăiere - lemn 65 mm

Adâncime de tăiere - oțel 5 mm

Adâncime de tăiere - Aluminiu 10 mm

Lungime cursă 19 mm

Suflantă de praf Da 

Mâner cauciucat Da 

Lame 1 

Intensitate sonoră 85 dB(A)

Intensitate acustică  96 dB(A)

Vibrații 16.2 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• Fierăstrău pendular compact de 400W

• 1 lamă pentru lemn

2 ANI
GARANȚIE

CS1250L-QS
Fierăstrău circular, de 1250W, 66mm
cod 755100

AVANTAJE

• Cel mai bun din clasa sa din punct de vedere al valorii și 
 performanței

• Dispozitiv integrat pentru ajustarea adâncimii de tăiere

• Disc de 190mm pentru tăieri cu adâncime maximă de 66mm

• Capacitate de tăiere înclinată pentru versatilitate la 45 de grade,  
 adâncimea maximă de tăiere este de 50mm

• Funcția de setare a adâncimii de tăiere pentru performanțe optime  
 în aplicații

• Butonul de blocare „Lock-off” previne pornirea accidentală

• Duză de extragere a prafului pentru un loc de muncă ordonat  
 și curat

DATE TEHNICE

Putere 1250 W

Tensiune 230 V

Adâncime de tăiere 66 mm

Turație în gol 5,300 rpm

Diametrul discului 190 mm

Diametru interior 16 mm

Tăiere înclinată 0-45 °

Extragere praf Da 

Ghidaj paralel Da 

Lungime cablu 2 m

Mâner cauciucat Da 

Buton de siguranță Da 

DOTĂRI STANDARD

• Disc circular de 190mm

• Ghidaj paralel

• Cheie tip imbus pentru 
 schimbarea discului

2 ANI
GARANȚIE

TĂIERE CIRCULARĂ
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ȘLEFUIRE

KA300-XK
Șlefuitor cu foaie abrazivă de 
1/3, 92X230 mm, de 135W
cod 755109

AVANTAJE

• Șlefuitor cu greutate redusă și 2 mânere pentru  
 confort maxim și control  

• Versatilă. Bază largă pentru hârtie abrazivă de 1/3.  
 Ideală pentru utilizarea pe suprafețele verticale 
 precum ușile și pereții în aplicații de dificultate medie  
 sau mică

• Mânerul frontal ergonomic permite operarea  
 confortabilă a șlefuitorului

• Sistemul de prindere cu cleme asigură schimbarea  
 rapidă a hârtiei abrazive

DATE TEHNICE

Putere 135 W

Turație Singură 

Turație în gol 11,000 rpm

Excentricitate 1.0 mm

Diametru orbită 2.0 mm

Mișcări de șlefuire Orbitale 

Dimensiunea hârtiei 92 x 230 mm

Dimensiunea bazei 91 x 189 mm

Foi abrazive 1 

Extragere praf Adaptor pentru 

[șlefuitoare] aspirator

Sistem de fixare hârtie abrazivă Clemă

Lungime cablu 2 m

Tensiune 230 V

Intensitate sonoră 78 dB(A)

Intensitate acustică  89 dB(A)

Vibrații 9 m/s²

DOTARE STANDARD

• Șlefuitor cu foaie abrazivă de 
 1/3, 92X230 mm, de 135W

2 ANI
GARANȚIE

MT300KA-QS
Unealtă multifuncțională 
oscilantă, de 300W
cod 755110

AVANTAJE

•  Terminați aplicațiile mai repede cu noua unealtă  
 multifuncțională oscilantă.

• Sistemul SUPERLOK patentat, de prindere a 
 accesoriilor fără scule sau unelte ajutătoare este  
 mult mai simplu decât cel al competitorilor și permite  
 încheierea aplicațiilor mai rapid.

• Designul cilindric și robust asigură durabilitate și  
 reparare ușoară.

• Designul posterior subțire și cauciucat asigură un  
 confort superior în aplicațiile prelungite.

• Turația variabilă 10,000-22,000 conferă control optim  
 în orice aplicație.

• Placa pentru șlefuit include un sistem integrat de  
 evacuare a prafului, pentru un mediu de lucru mai  
 curat.

• Adaptorul pentru accesorii permite utilizarea ușoară  
 a accesoriilor fabricate de alți producători.

DATE TEHNICE

Putere 300 W

Tensiune 230 V

Viteză 10,000 - 22.000 rpm

Greutate 1.58 Kg

Tip întrerupător Glisant 

Buton de blocare întrerupător Da 

Configurație Prindere de
  carcasă

Montarea accesoriilor ușoară 
fără scule Da 

Supraturnat Da 

Lungime cablu 3 m

Adaptor Bosch Da 

Valiză de depozitare și transport Da 

Durabilitate (Testare ABR) 96 ore

Intensitate sonoră 90 dB(A)

Intensitate acustică  101 dB(A)

Vibrații 10.3 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• Unealtă oscilantă de 300W

• Bază pentru șlefuire cu sistem  
 integrat de extragere a prafului:  
 1 buc

• Lamă de tăiere și străpungere:  
 1 buc

• Lamă segmentată pentru tăieri  
 rapide: 1 buc

• Lamă rigidă pentru răzuit: 1 buc

• Lamă flexibilă pentru răzuit: 1 buc

• Foaie abrazivă cu granulația de 
 60, 80 și 120: 6 buc

• Adaptor pentru accesoriile altor  
 producători 

2 ANI
GARANȚIE

MULTIFUNCȚIONALE
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VOPSIRE / DECORARE

HVLP200-QS
Pistol de vopsit, de 400W
cod 755112

AVANTAJE

• Ideal pentru îndeplinirea rapidă a tuturor aplicațiilor  
 de vopsire, utilizându-se ușor și rapid

• Rezervor de vopsea cu capac lateral pentru  
 umplerea sau golirea rapidă a acestuia

• Indicatorul de debit al vopselei afișează setările  
 debitului pentru performanțe repetitive

• Mod de pulverizare cu reglare simplă și precisă  
 pentru a se potrivi proiectului tău

DATE TEHNICE

Putere 400 W

Volum rezervor 1200 ml

Intensitate sonoră 78 dB(A)

Intensitate acustică  91 dB(A)

Vibrații <2.5 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• HVLP200 - Pistol de vopsit  

• Recipient pentru amestecarea vopselei

• Rezervor cu umplere laterală

2 ANI
GARANȚIE

KX1650-XK
Pistol cu aer cald, de 1750 W
cod 755113

AVANTAJE

• Ideal pentru îndepărtarea vopselei, lacurilor sau  
 adezivilor.

• Prevăzut cu suport pentru poziționare verticală  
 necesar atât în procesul de auto-răcire a sculei dar și  
 atunci când aveți nevoie să vă eliberați mâinile.

• Două trepte pentru reglarea nivelului de temperatură  
 și a debitului de aer pentru mai mult control în diverse  
 aplicații.

DATE TEHNICE

Putere 1750 W

Tensiune 230 V

Setări temperatură 2 

Stil Pistol 

Domeniu de temperatură 460 - 600°C

Debit de aer 570 / 740 l/min

Lungime cablu 2 m

DOTARE STANDARD

• Pistol cu aer cald, de 1750 W

2 ANI
GARANȚIE
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GRĂDINĂ

GL250-QS
Trimmer electric pentru tuns iarba, 
de 250W
cod 755111

AVANTAJE

• Trimmer cu greutate redusă, operabil cu o singură  
 mână

• Capacitatea de tăiere de 23 cm și cei 250 W fac  
 această motocoasă unealta perfectă pentru grădini  
 mici

• Mecanism de schimb al firului probat de Black & Decker   
 pentru o schimbare ușoară a firului.

• Sistem simplu de management al cablului

• Utilizează A6226-XJ - bobină pentru înlocuire cu un 
 singur fir de la Black & Decker

DATE TEHNICE

Putere 250 W

Lățime de tăiere 23 38 cm

Diametru linie 1.5 mm

Viteza de tăiere în linie 11500 rpm

Lungime fir 6 m

Putere sunet 94 dB

Intensitate sonoră 79 dB

Vibrația mână/ braț măsurată m/s² 7.2 m/s²

Greutate 1.3 Kg

DOTARE STANDARD

• Trimmer electric pentru tuns iarba, de 250W

2 ANI
GARANȚIE

GARANȚIA

Dacă produsul BLACK+DECKER se defectează din cauza materialelor/ pieselor defecte sau neconforme în termen de 24 de luni de la data 
achiziționării pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice, compania BLACK+DECKER garantează înlocuirea tuturor pieselor de-
fecte, repararea produselor supuse unei uzuri corecte și se asigură că inconveniențele către client sunt minime, cu excepția cazului în care:

- Produsul a fost utilizat în scopuri comerciale, profesionale sau de închiriere

- Produsul a fost supus unei utilizări incorecte sau neglijente

- Produsul a suferit deteriorări datorită unor obiecte sau substanțe străine sau accidente

Pentru a trimite o reclamație, trebuie să dovediți achiziția de la un distribuitor autorizat sau un agent de reparații autorizat, iar produsul să aibă 
marcaj CE.

BLACK+DECKER garantează calitatea produselor sale și oferă utilizatorilor produsului un serviciu de garanție excepțional. Garanția este validă 
pe teritoriul României, al statelor membre Uniunii Europene și al zonei europene de comerț liber.

Găsiți informații suplimentare pe certificatul de garanție și calitate.

Distribuitor: TEMAD CO SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel.: 0268 506 108, Fax: 0268 419 340 l office@temad.ro, www.temad.ro 


