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2 ANI
GARANȚIE

SCULE CU ACUMULATORI 

BDCDC18KB-QW
Mașină de înșurubat / găurit cu 
2 acumulatori Li-Ion de 18V, 1.5Ah
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

AVANTAJE

• Putere și viteză pentru găurirea în lemn, metal sau  
 pentru alte aplicații de înșurubare 

• Percuție pentru înșurubare în zidărie sau BCA  

• Două viteze: viteza superioară - pentru înșurubarea  
 în lemn sau oțel, viteza inferioară - pentru control în  
 aplicațiile de înșurubare  

• Ambreiaj cu 10 poziții asigură control și precizie pentru  
 găurire în lemn, metal, plastic și în toate aplicațiile de  
 înșurubare 

• Lumină tip LED pentru iluminat în timpul aplicațiilor  
 de înșurubare 

• Acumulatorul Li-Ion își păstrează bateria încărcată  
 80%, timp de 90 zile. Nu este necesară încărcarea  
 înaintea fiecărei utilizări 

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

• Sistem de blocare cu arc al acumulatorului glisant pentru  
 schimbarea simplă și în siguranță a acestuia 

• Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în  
 timpul utilizării 

• Valiză de depozitare, pentru menținerea ordonată a  
 mașinii de înșurubat/găurit și a accesoriilor 

DATE TEHNICE

Tensiune 18 V

Tip acumulator Li-Ion 

Capacitate 1.5 Ah

Capacitate mandrină 1-10 mm

Percuție Da 

Capacitate maximă - lemn 25 mm

Capacitate maxima - oțel 10 mm

Turație în gol 0-360/0-1400 rpm

Cutie Da 

Cuplu maxim 17.5/40 Nm

2 trepte de viteză Da 

DOTARE STANDARD

• Mașina de înșurubat cu percuție, de 500W

•  Acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5 Ah: 1 buc

•  Valiză depozitare și transport

BDCHD18K
Mașină de înșurubat/ găurit cu percuție  
și acumulator Li-Ion de 18V, 1.5Ah 
cod 755118
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BDCD12-QW
Mașină ultra-compactă de înșurubat cu 
acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5Ah
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 
• Acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5 Ah: 1 buc

2 ANI
GARANȚIE

AVANTAJE

• Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

• Se potrivește la toate sculele electrice cu 
 acumulatori de 18V de la Black+Decker

BL2018
Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah 
cod 755120

DOTĂRI STANDARD

• Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

2 ANI
GARANȚIE

AVANTAJE

• Asigură confortul sculelor cu acumulatori făcând parte  
 din sistemul  Li-Ion de 18V,  de la Black+Decker

• Compact și cu greutate redusă asigură control și  
 confort ridicat în utilizare; 

• Asigură tăieri precise datorită vizibilității liniei de tăiere 

• Permite schimbarea rapidă a pânzelor, fără cheie

• Se pot utiliza pânze T și U

• Acțiune pendulară pentru tăiere mai rapidă

• Apărătoare lamă pentru siguranță 

• Comutator cu blocare în poziția Pornit pentru confort  
 sporit în tăieri prelungite

• Tăiere unghiulară presetată între 0, 22.5 și 45°

DATE TEHNICE

Sursă putere  Cu acumulator

Tensiune 18 V 

Turație Variabilă 

Curse 0 - 2500 /min

Lamă cu prindere rapidă fără scule Da

Buton de blocare întrerupător Da 

Tăiere înclinată 0, 22.5 și 45 °

Adâncime de tăiere - Lemn 55 mm

Adâncime de tăiere - Oțel 8 mm

Adâncime de tăiere - Aluminiu 20 mm

Lungime cursă 19 mm

Suflantă de praf Da 

Extragere praf Da 

Mâner cauciucat Da

Lame 1 

Intensitate sonoră 84.5 dB(A)

Intensitate acustică  95.5 dB(A)

Vibrații 6 m/s²

DOTARE STANDARD

• Fierăstrău pendular de 18V 
• 1 pânză pentru lemn 
• Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah: 1 buc 
• Încărcător de 400mA

BDCJS18
Fierăstrău pendular cu acumulator
Li-Ion de 18V, 2.0Ah
cod 755121
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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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KG2000K - QS 
Polizor unghiular mare, de 2000W, 230mm, 
cu valiză pentru depozitare și transport
cod 755117

AVANTAJE

• Dimensiunea maximă a discului suportată este de  
 230 mm, necesară în aplicații de tăiere în adâncime  

• Mâner lateral cu 3 poziții pentru un control  
 suplimentar și siguranță 

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

• Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru confort  
 și control 

• Apărătoarea de protecție asigură operarea în  
 siguranță a polizorului 

• Cablul de 3 metri permite accesul la cele mai multe  
 zone de lucru fără a mai fi necesar un prelungitor 

DOTĂRI STANDARD

• Disc pentru polizare de 230mm 

2 ANI
GARANȚIE

DATE TEHNICE

Putere 2000 W

Tensiune 230 V

Diametru disc 230 mm

Mâner cauciucat Da 

Pornire lentă Nu 

Carcasa cutiei de viteze ajustabilă Nu 

Turație în gol 6500 rpm

Configurație Cu mâner  

Dimensiune ax M14 mm

Blocare ax Da 

Tip întrerupător Trăgaci 

Buton de blocare comutator Da 

Apărătoare cu reglare rapidă fără scule Da 

Lungime cablu 3 m

Mâner lateral Da 

Valiză de depozitare și transport Da 

Accesorii suplimentare Da 

Disc diamantat Nu

Intensitate sonoră 94.5 dB(A)

Intensitate acustică  105.5 dB(A)

Vibrații 9 m/s²
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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
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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

KD1250K
Ciocan rotopercutor pneumatic de 
1250W, 3.5J
cod 755115

AVANTAJE

• Motorul puternic de 1250W asigură terminarea cu uşurință şi 
 eficiență a aplicațiilor 

• Energia de impact de 3.5J permite găurirea eficientă şi dălțuirea în  
 beton şi plăci agregate 

• Mandrina SDS+ antialunecare asigură fixarea rapidă în siguranță 
 a accesoriilor 

• Mecanismul de percuție pneumatică asigură până la 4,100 bătăi  
 pe minut 

• Indicatorul uzurii periilor permite planificarea lucrărilor de întreținere 

• Comutator pentru viteza variabilă permite controlul maxim în timpul  
 aplicațiilor 

• Limitatorul de adâncime asistă utilizatorul în timpul aplicațiilor 
 repetitive 

DATE TEHNICE

Putere 1250 W

Tensiune 230 V

Mandrină SDS+ 

Percuție Da 

Capacitate maximă - lemn 40 mm

Capacitate maximă - oțel 13 mm

Capacitate maximă - beton 32 mm

Reversibil N/A

Turație N/A

Turație în gol 0 - 850 rpm

Lungime cablu 3 m

Limitator adâncime ajustabil Da 

Mâner secundar reglabil Da 

Întrerupător „Pornit” N/A

Intensitate sonoră 93 dB(A)

Intensitate acustică  104 dB(A)

Vibrații 14.2 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• Adaptor mandrină rotativă 

• Valiză de depozitare şi transport

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

RS1050EK
Fierăstrău tip sabie cu turație 
variabilă, de 1050W
cod 755119

AVANTAJE

• Turație variabilă, 6 viteze presetate pentru a conferi  
 utilizatorului mai mult control în diferite aplicații

• Mânerul lateral ajustabil oferă utilizatorului mai mult  
 control și siguranță când taie în diverse materiale 

• Talpa ajustabilă asigură forță de tăiere mai mare și  
 crește durata de viață a lamei 

• Schimbarea lamei fără cheie, asigură o viteză mai  
 mare de înlocuire 

• Mânerele îmbrăcate în cauciuc sporesc confortul 

• Motorul puternic permite realizarea celor mai dificile  
 aplicații 

DOTĂRI STANDARD

• 3 lame pentru lemn 

2 ANI
GARANȚIE

DATE TEHNICE

Putere 1050 W

Tensiune 230 V

Turație Variabilă 

Buton de blocare commutator Nu 

Curse 800-2400 /min

Lungime cursă 28 mm

Dimensiune lamă 
[fierăstrau tip sabie] 305 mm 

Mâner moale Da 

Întrerupător cauciucat Nu

Mâner moale Da 

Reversibil Nu

Lungime cablu 3 m

Valiză de depozitare și transport Da 

Electronic Rozetă 

Intensitate sonoră 87 dB(A)

Intensitate acustică  98 dB(A)

Vibrații 10.5 m/s²
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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

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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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

KW712
Maşină de rindeluit, de 650W
cod 755114

AVANTAJE

• Motor puternic de 650W pentru performanțe 
 remarcabile 

• Adâncimea de tăiere de 2mm îndepărtează mai mult  
 material dintr-o singură trecere pentru rezultate rapide 

• Lățime de tăiere de 82mm pentru rapiditate în muncă 

• Lame reversibile placate cu carbură pentru utilizare  
 îndelungată şi o mai bună finisare a suprafețelor 

• Adaptor pentru extragerea prafului pentru un mediu  
 de lucru curat 

• Sanfrenare pentru modelarea muchiilor  

• Setare de tăiere în adâncime la 0.2mm pentru mai  
 multă flexibilitate şi precizie în operațiile de rideluire 

• Ghidaj combinat

DOTĂRI STANDARD

• Adaptor pentru aspirator  

2 ANI
GARANȚIE

DATE TEHNICE

Putere 650 W

Tensiune 230 V

Adâncime de tăiere [rindele] 0 - 2.0 mm

Lățime de tăiere [rindele] 82 mm

Turație Singură 

Turație în gol 17,000 rpm

Lățimea de rindeluire 82 mm

Adâncimea maximă de fălțuire 8 mm

Mâner ergonomic Da 

Extragere praf Sac pentru praf 

Lame reversibile Da 

Tip cuțit HSS 

Poziție parcare Nu 

Adaptor aspirator Da 

Lungime cablu 3 m

Valiză de depozitare şi transport Nu 

Întrerupător cauciucat Nu 

Mâner cauciucat Nu 

Accesorii incluse Nu 

Intensitate sonoră 90 dB(A)

Intensitate acustică  105 dB(A)

Vibrații 2.6 m/s²
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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

KA161
Şlefuitor Mouse pentru detalii 
cu 8 accesorii, de 55W
cod 755116

AVANTAJE

• Baza pentru şlefuire detalii este concepută pentru a  
 asigura rezultate superioare când se şlefuieşte în  
 zone complicate 

• Baza în formă de lacrimă pentru acces în colțuri strâmte 

• Vârful detaşabil permite adăugarea unor vârfuri cu alt  
 profil pentru o versatilitate superioară 

• Hârtie de şlefuit cu Velcro pentru şlefuire rapidă şi  
 potrivirea uşoară a acesteia 

• Baza rotativă permite utilizatorului să rotească hârtia  
 abrazivă în funcție de uzură, prelungind durata de  
 utilizare a acesteia 

• Zona de prindere cauciucată pentru confort şi control 

• Comutator pentru operare continuă. Mâinile se pot  
 mişca libere pe unitate în timpul utilizării 

• Versatil - este ideal pentru îndepărtarea vopselei /  
 lacului, a ruginei şi şlefuirea în spații înguste 

• Design compact pentru un control superior  

DOTARE STANDARD

• Hârtie abrazivă de şlefuit (80G, 120G, 180G) - 3 buc. 

• Anexă pentru şlefuire în detaliu 

• Foaie abrazivă de şlefuit în detaliu (120G) - 5 buc. 

DATE TEHNICE

Putere 55 W

Tensiune 230 V

Turație Singură 

Turație în gol 11000 rpm

Excentricitate 0.75 mm

Diametru orbită 1.5 mm

Extragere praf [şlefuitoare] Adaptor aspirator 

Sistem de fixare hârtie abrazivă Potrivire rapidă 

Dimensiune hârtie / suprafață 110 mm/cm2

Dimensiune bazei 105 mm2

Forma bazei de lacrimă 

Mişcări de şlefuire Orbital 

Lungime cablu 3 m

Întrerupător cauciucat Da 

Mâner cauciucat Da 

Valiza de depozitare şi transport Nu 

Intensitate sonoră 66 dB(A)

Intensitate acustică  79 dB(A)

Vibrații 5.6 m/s²

2 ANI
GARANȚIE
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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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STA21232-XJ  l  Pânze fierăstrău tip sabie de 228 mm pentru tăierea rugoasă în lemn
cod 755300

INFORMAȚII PRODUS

• Pânze HCS de 228 mm pentru tăiere  
 rugoasă în lemn cu fierăstrău tip sabie;                                                          
• Pasul dintelui de 8,5 mm                                             
• 2 buc/pachet 

ACCESORII UNELTE

• Compatibile cu majoritatea brandurilor  
 de fierăstraie tip sabie cum ar fi:   
 BLACK+DECKER, DEWALT, BOSCH,  
 MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

STA22142-XJ  l  Pânze fierăstrău tip sabie de 228 mm pentru tăierea metalului subțire 
cod 755301

INFORMAȚII PRODUS

• Concepute din aliaj de oțel de înaltă  
 calitate pentru durabilitate excelentă                      
• Pânze de 228 mm pentru tăierea  
 plăcilor de tablă subțire, țevilor din  
 metal, metal subțire, metal neferos,  
 aluminiu și PVC 
• Pasul dintelui de 1,8 mm;                                                                                 

• Adâncime maximă de tăiere 3-8 mm;             
• 15 dinți/inch                                          
• 2 buc/pachet 
• Compatibile cu majoritatea brandurilor  
 de fierăstraie tip sabie cum ar fi:   
 BLACK+DECKER, DEWALT, BOSCH,  
 MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

STA10215-XJ  l  Disc din oțel pentru fierăstrău circular, de 190x16x100T
cod 755302

INFORMAȚII PRODUS

• Disc din oțel pentru tăieri transversale  
 precise în lemn cu fierăstrăul circular de  
 mână 
• Diametru exterior: 190 mm 

• Diametru interior: 16 mm                            
• 100 de dinți/inch                                      
• 1 buc/ambalaj

STA13030-XJ  l  Disc TCT/HM pentru tăiere cu fierăstrău circular 
în lemn moale/dur, PAL, de 190x30x20T
cod 755303

INFORMAȚII PRODUS

• Disc TCT/HM pentru tăieri longitudinale  
 în lemn moale/dur, PAL cu fierăstrăul  
 circular   
• Diametru exterior: 190 mm 

• Diametru interior: 30 mm 
• 20 de dinți/inch 
• Geometrie dinți: ATB;                                      
• 1 buc/pachet

STA13035-XJ  l  Disc TCT/HM pentru tăiere cu fierăstrău circular 
în lemn moale/dur, PAL, de 190x30x40T
cod 755304

INFORMAȚII PRODUS

• Disc TCT/HM pentru tăieri transversale 
 precise în lemn moale/dur, PAL cu   
 fierăstrăul circular 
• Diametru exterior: 190 mm 

• Diametru interior: 30 mm 
• 40 de dinți/inch 
• Geometrie dinți: ATB 
• 1 buc/pachet

STA21052-XJ  l  Pânze HCS pentru fierăstrău pendular 
cu prindere în T, de 100/72,5 mm
cod 755305

INFORMAȚII PRODUS

• Pânze HCS pentru fierăstrău pendular 
• Potrivite pentru tăieri fine în lemn, plăci  
 aglomerate și plastic 
• Prindere în T 
• Lungime totală: 100 mm 

• Lungime de lucru: 72,5 mm 
• Pasul dintelui 2,5 mm 
• Grosimea maximă de tăiere: 30 mm 
• 2 buc/pachet
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STA21072-XJ  l  Pânze HCS pentru fierăstrău pendular cu prindere în T, 
de 100/68 mm
cod 755306
INFORMAȚII PRODUS

• Pânze HCS pentru fierăstrău pendular 
• Potrivite pentru tăieri fine în lemn, plăci aglomerate și plastic 
• Prindere în T 
• Lungime totală: 100 mm 

• Lungime de lucru: 68 mm 
• Pasul dintelui 4 mm 
• Grosimea maximă de tăiere: 60 mm 
• 2 buc/pachet

STA23072-XJ  l  Pânze HCS fierăstrău pendular cu prindere în T, 
de 100/72,5 mm
cod 755307

INFORMAȚII PRODUS

• Pânze HCS pentru fierăstrău pendular 
• Pânze cu dinți orientați în jos potrivite pentru tăieri în lemn,  
 plăci laminate și plastic 
• Prindere în T 
• Lungime totală: 100 mm 

• Lungime de lucru: 72,5 mm 
• Pasul dintelui 2,5 mm 
• Grosimea maximă de tăiere: 40 mm 
• 2 buc/pachet

STA22032-XJ  l  Pânze HSS fierăstrău pendular, prindere în T de 76/49,7 mm
cod 755308

INFORMAȚII PRODUS

• Pânze HSS pentru  fierăstrău pendular 
• Potrivite pentru tăieri în metale feroase/neferoase între  
 0.8 - 2 mm grosime 
• Prindere în T 
• Lungime totală: 76 mm 

• Lungime de lucru: 49,7 mm 
• Pasul dintelui 0,7 mm 
• Grosimea maximă de tăiere: 2 mm 
• 2 buc/pachet

STA27030-XJ  l  Set mixt de 5 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular, 
cu prindere în T cod 755309

INFORMAȚII PRODUS

• Set mixt de 5 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular 
• Potrivite pentru tăieri în lemn (tăiere fină și rugoasă) cu  
 grosime mai mică de 60 mm și metale 

• Prindere în T 
• Grosimea maximă de tăiere: 60 mm 
• 5 buc/pachet

STA28160-XJ  l  Set 16 pânze fierăstrău pendular, pentru lemn prindere în T 
cod 755310

INFORMAȚII PRODUS

• Set mixt de 16 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular 
• Potrivite pentru tăieri în lemn (tăiere fină și rugoasă) cu  
 grosime mai mică de 60 mm și metale 

• Prindere în T 
• Grosimea maximă de tăiere: 60 mm 
• 16 buc/pachet

STA26120-XJ  l  Lamă HSS semirotundă pentru tăiere metal/lemn  
cu multifuncțională oscilantă, de 100 mm 
cod 755311

INFORMAȚII PRODUS

• Lamă segmentată semirotundă HSS de 100 mm, 180° pentru  
 mașina multifuncțională oscilantă 
• Potrivită pentru tăierea metalelor și lemnului 

• Compatibilă cu mașinile multifuncționale oscilante  
 Stanley Fatmax (FME600, FME650, FMC710),   
 Black+Decker (Multievo, HPL108MTKA, MT250KA,  
 MT300KA, MT300, MT280) și Worx (WX676, 
 WX675) 
• 1 buc/pachet

STA26150-XJ  l  Set 3 accesorii pentru multifuncțională oscilantă
cod 755312

INFORMAȚII PRODUS

• Setul conține: 
 STA26120-XJ - Lamă segmentată semirotundă HSS  
 de 100mm, 180° pentru tăierea metalelor și lemnului 
 STA26115-XJ - Lamă bimetal pentru tăiere lemn/metal 
 de 10x30mm, 18TPI 
 STA26110-XJ - Lamă bimetal pentru tăiere lemn/ 
 metal de 32x40mm, 18TPI 

• Compatibilă cu mașinile multifuncționale oscilante  
 Stanley Fatmax (FME600, FME650, FMC710),   
 Black+Decker (Multievo, HPL108MTKA, MT250KA,  
 MT300KA, MT300, MT280) și Worx (WX676, 
 WX675) 
• 3 buc/pachet
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GARANȚIA

Dacă produsul BLACK+DECKER se defectează, din cauza materialelor/ pieselor defecte sau necon-

forme, 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 defecte și/ sau repararea 

produselor supuse unei uzuri corecte și se asigură că inconveniențele către client sunt minime. 

Nu beneficiază de garanție:

 • Produsul care a fost utilizat în scopuri comerciale, profesionale sau de închiriere;

 • Produsul care a fost supus unei utilizări incorecte sau neglijente;

 • Produsul care a suferit deteriorări datorită unor obiecte, 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. 

Pentru acordarea garanției trebuie urmați pașii:

  

  1. Apelează SERVICE METATOOLS

  0747 118 112 sau 0374 473 034

  sau utilizați adresa de e-mail service@metatools.ro și oferiți informații despre utilajul aflat în garanție.

 

  2. Utilajul va fi trimis de către client prin intermediul URGENT CARGUS (plata la destinatar - Metatools)  

   la sediul Metatools însoțit obligatoriu de:

   - Certificatul de garanție

   - Copie după factură fiscală/bon fiscal

 

  3. Constatarea defectului se face în maxim 48 de ore iar reparația durează între 2-5 zile lucrătoare

 

  4. Utilajul va fi returnat prin curier (plata la expeditor - Metatools) cu telefon de confirmare în prealabil

Garanția este validă pe teritoriul României, al statelor membre Uniunii Europene și al zonei europene de 

comerț liber.
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