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1630K / HP1631K

Model:JS1601Model:JS1601

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 380 W

Częst. skoków na biegu jałowym 4.500 /min

Najmniejszy promień cięcia 250 mm

Maks. zdolność cięcia:
stal o wytrzym. na rozciąganie 

do 400 N/mm²
do 600 N/mm²
do 800 N/mm²

1,6 mm
1,2 mm
0,8 mm

aluminium o wytrzym. na rozciąganie
do 200N/mm² 2,5 mm

Ciężar 1,4 kg

NOŻYCE DO BLACHY

 do cięcia prostego

 czyste cięcie bez gratu, zanieczyszczeń i naprężeń

 wiór zawija się w kształcie spirali nie zadrapując powierzchni detalu

 mocniejszy silnik 380 W

 nowy wąski kształt obudowy zapewnia większą kontrolę 

oraz wysoką manewrowalność

MODEL ZASTĘPOWANY:
JS1660 



1630K / HP1631K

Model:GA7050R01Model:GA7050R01

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 2.000 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 8.500 obr./min

Średnica tarczy 180 mm Ø

Gwint wrzeciona    M14 x 2      

Ciężar 4,6 kg*

SZLIFIERKA KĄTOWA 180 mm

*ciężar z rękojeścią boczną, osłoną tarczy, flanszą dociskową i nakrętką

 funkcja „anty-restart”

 mała obudowa przekładni – zwiększa maksymalną głębokość cięcia o 4 mm

 przestawna głowica - możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach co 90°

 nowy silnik 2.000 W (typ S82-50)

 łagodny rozruch

 duży wyłącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem 

oraz blokadą do pracy ciągłej spełniający wymagania 

nowych Dyrektyw UE



1630K / HP1631K

Model:GA9012CModel:GA9012C

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 2.000 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 6.000 obr./min

Średnica tarczy 230 mm Ø

Gwint wrzeciona    M14    

Ciężar 4,5 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm

 z funkcją „anty-restart”

 ogranicznik prądu rozruchowego

 lekka oraz kompaktowa zapewniając użytkownikowi większy komfort pracy

 pyłoszczelna konstrukcja dla zwiększonej żywotności silnika

 szczotki węglowe samoodłączające się

 elektroniczna kontrola prędkości utrzymuje stałą prędkość 

pod obciążeniem zwiększając wydajność pracy

MODEL ZASTĘPOWANY:
GA9010C 



1630K / HP1631K

Model:GA9050R01Model:GA9050R01

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 2.000 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 6.000 obr./min

Średnica tarczy 230 mm Ø

Gwint wrzeciona    M14 x 2      

Ciężar 4,8 kg*

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm
 funkcja „anty-restart”

 mała obudowa przekładni – zwiększa maksymalną głębokość cięcia o 4 mm

 przestawna głowica - możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach co 90°

 nowy silnik 2.000 W (typ S82-50)

 łagodny rozruch

 duży wyłącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem 

oraz blokadą do pracy ciągłej spełniający wymagania 

nowych Dyrektyw UE

*ciężar z rękojeścią boczną, osłoną tarczy, flanszą dociskową i nakrętką



1630K / HP1631K

Model:SG180Model:SG180

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 1.800 W

Pręd. obr. na biegu jałowym 4.100 obr./min

Tarcza diamentowa 185 mm Ø

Szerokość cięcia 9 – 43 mm

Głębokość cięcia 15 – 60 mm

Ciężar 6,0 kg

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW W MURZE 180 mm

 do szybkiego i precyzyjnego wykonywania szczelin i kanałów w murach

 układ łagodnego rozruchu oraz układ automatycznego wyłączania

w celu ochrony przekładni i ściernicy diamentowej

 układ elektroniczny ze wskaźnikiem optycznym do kontroli 

optymalnej prędkości obrotowej

 obudowa przekładni i osłona wykonane ze stabilnego, 

odlewanego pod ciśnieniem aluminium

 dostarczana bez tarcz diamentowych



1630K / HP1631K

Model:LS1018LModel:LS1018L

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 1.430 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 4.300 obr./min

Średnica tarczy/otworu 260 mm / 30 mm

Maks. zdolność cięcia
przy 0 °
przy 45 °

91 x 310 mm
91 x 220 mm

Ciężar 19,9 kg

UKOŚNICA 260 mm
 z układem łagodnego rozruchu oraz hamulcem silnikowym

 znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem

 możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urządzenia 

do obróbki długiego materiału

 przesuwny zderzak (tylko z lewej strony)

 głowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo

 talerz obrotowy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°

 miękka, gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę

 blokada jarzma umożliwiająca przenoszenie



1630K / HP1631K

Model:LB1200FModel:LB1200F

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 900 W

Maks. wysokość cięcia 165 mm

Prędkość brzeszczotu
wysoka (50 Hz)
niska (50 Hz)

1.000 m/min
500 m/min

Ciężar 82,9 kg

STOŁOWA PIŁA TAŚMOWA

 wysoka wydajność

 włącznik z funkcją „anty-restart”

 dioda LED oświetlająca obszar roboczy

 łatwa wymiana brzeszczotu

 pojemnik na wióry

 koła zapewniające łatwy transport maszyny



1630K / HP1631K

Model:VC4510LModel:VC4510L
ODKURZACZ

Moc znamionowa 1.200 W

Maks. moc 2.400 W

Maks. przepływ powietrza 200 m³/h

Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN 67 dB (A)

Powierzchnia filtra 1 m²

Ciężar 13 kg

 przeznaczony do pracy na mokro i na sucho

 klasa filtracji „L”

 kółka transportowe dla łatwiejszego przemieszczania

ANE TECHNICZNED



1630K / HP1631K

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Moc znamionowa 1.700 W

Maks. ciśnienie 110 bar

Maks. przepływ wody 370 l/min

Maks. temp. wody na dopływie 50° C

 mimośrodowa pompa trzytłokowa ze szczotkowym silnikiem indukcyjnym

 System Total Stop umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie

 automatyczny zawór bezpieczeństwa z systemem by-pass o niskim ciśnieniu

 kółka transportowe z gumowanym bieżnikiem

 wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben 

 zbiornik na detergent o pojemności 0,9 l

 wymienny filtr wlotowy

 wbudowany uchwyt na akcesoria 

ANE TECHNICZNED
MODEL ZASTĘPOWANY:    

HW110

Model:HW111Model:HW111



1630K / HP1631K

Model:HW132Model:HW132
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Moc znamionowa 2.100 W

Maks. ciśnienie 140 bar

Maks. przepływ wody 420 l/min

Maks. temp. wody na dopływie 50° C

 mimośrodowa pompa trzytłokowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym 

 System Total Stop umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie

 kółka transportowe z gumowanym bieżnikiem

 wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben

 akcesoria do szybkiego montażu

 zbiornik na detergent o pojemności 0,9 l 

 wymienny filtr wlotowy 

 wbudowany uchwyt na akcesoria

ANE TECHNICZNED
MODEL ZASTĘPOWANY: 

HW130



1630K / HP1631K

Model:HW151Model:HW151
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

 pompa tłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym 

 bezszczotkowy silnik indukcyjny 

 System Total Stop umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie

 zawór regulujący ciśnienie 

 manometr typu glicerynowego

 kółka transportowe z gumowanym bieżnikiem 

 wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben

 podwójny zbiornik na detergent (0,7 l x 2)

 wymienny filtr wlotowy

ANE TECHNICZNED
Moc znamionowa 2.100 W

Maks. ciśnienie 140 bar

Maks. przepływ wody 420 l/min

Maks. temp. wody na dopływie 50° C



1630K / HP1631K

Model:446LX / 447LXModel:446LX / 447LX
ODKURZACZE 446L / 447L z zestawem akcesoriów „STANDARD” P-70328

Zestaw zawiera:

W15365 - wąż uniwersalny 36/4 mm

W60609 - uchwyt na wąż

P-70346 - rura wygięta (rękojeść) chromowana

P-70437 - rury (stal nierdzewna) – 2 szt.

W302002331 - dysza do podłóg

W6084 - dysza szczelinowa

W30971 - adapter do podłączenia elektronarzędzi
MODELE  ZASTĘPOWANE: 

446L / 447L



1630K / HP1631K

Model:ML705Model:ML705
LATARKA AKUMULATOROWA Li-Ion 7,2 V

Czas świecenia 300 min

Napięcie akumulatora 7,2 V / 1,0 Ah

Ciężar 0,24 kg

 ergonomiczny kształt

 bardzo poręczna

 może być umieszczona w różnych miejscach dzięki elastycznym “ramionom”

 zasilana akumulatorem Li-Ion 7,2V / 1,0Ah   BL7010

 dostarczana bez ładowarki i akumulatora

 nr katalogowy STEXML705

ANE TECHNICZNED



1630K / HP1631K

Model:CL072DZModel:CL072DZ
AKUMULATOROWY ODKURZACZ SAMOCHODOWY Li-Ion 7,2 V

Maks. natężenie przepływu powietrza 0,9 m³/min

Moc zasysania
I bieg
II bieg

6 W
14 W

Przewidywany czas pracy na jednym 
naładowaniu akumulatora 

I bieg
II bieg

16 min
8 min

Pojemność worka na pył
papierowy
tekstylny

330 ml
500 ml

Napięcie akumulatora 7,2 V / 1,0 Ah

Ciężar 1,0 kg*

 zasilany akumulatorem Li-Ion 7,2V / 1,0Ah   BL7010

 dioda LED sygnalizująca stan rozładowania akumulatora

 nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej

 włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)

 możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył

 dostarczany bez akumulatora i ładowarki

ANE TECHNICZNED

* z akumulatorem BL7010, bez ssawki i rury



 zasilana akumulatorem Li-Ion 10,8V / 1,3Ah   BL1013

 duża zdolność cięcia - do 25,5 mm

 rękojeść pokryta elastomerem

 gładkie i mocne cięcie przy prędkości obrotowej 1.400 obr./min

 uchwyt na klucz imbusowy w obudowie

 funkcja wydmuchu oczyszcza linię cięcia z pyłu

 możliwość cięcia ukośnego do 45°

1630K / HP1631K

Model:HS300DWModel:HS300DW

ANE TECHNICZNED
Prędkość obr. na biegu jałowym 1.400 obr./ min

Maks. zdolność cięcia       przy 0º
przy  45º

25,5 mm
16,5 mm

Średnica tarczy 85 mm Ø

Średnica otworu tarczy 15 mm Ø

Napięcie akumulatora 10,8 V / 1,3 Ah

Ciężar 1,5 kg*

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA 85 mm Li-Ion 10,8 V

* z akumulatorem BL1013, tarczą tnącą i dyszą wydmuchu



w skład zestawu wchodzi:

akumulatorowa pilarka tarczowa HS300DW  10,8V 

akumulatorowa wiertarko – wkrętarka  DF330DW 10,8V

1630K / HP1631K

Model:DK1454WModel:DK1454W
ZESTAW NARZĘDZI LI-ION 10,8 V 



1630K / HP1631K

Model:CL102DZXModel:CL102DZX

ANE TECHNICZNED
Maks. natężenie przepływu powietrza 0,9 m³/min

Moc zasysania I bieg                   6 W  
II bieg                 14 W

Czas odkurzania na jednokrotnym 
naładowaniu akumulatora  BL7010                                    

I bieg                 21 min 
II bieg                 13 min        

Pojemność worka na pył
tekstylny                500 ml

papier                 330 ml

Napięcie akumulatora 10,8 V / 1,3 Ah

Ciężar 1,1 kg*

ODKURZACZ AKUMULATOROWY Li-Ion 10,8 V 
 zasilany akumulatorem Li-Ion 10,8V / 1,3Ah   BL1013

 dioda LED sygnalizująca stan rozładowania akumulatora

 nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej

 włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)

 możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył

 dostarczany bez akumulatora i ładowarki

* z akumulatorem BL1013, bez ssawki i rury



Maks. natężenie przepływu powietrza 1,0 m³/min

Moc zasysania I bieg                   9 W  
II bieg                 25 W

Czas odkurzania przy jednokrotnym 
naładowaniu akumulatora  BL1430                                     

I bieg                 40 min 
II bieg                 20 min        

Pojemność worka na pył
tekstylny                500 ml  
papierowy               330 ml

Napięcie akumulatora 14,4 V / 3,0 Ah

Ciężar 1,3 kg*

1630K / HP1631K

Model:BCL142ZModel:BCL142Z

ANE TECHNICZNED

ODKURZACZ AKUMULATOROWY Li-Ion 14,4 V 
 zasilany akumulatorem Li-Ion 14,4V/3,0Ah  BL1430  lub 14,4V/1,3Ah  BL1415
 dioda LED sygnalizująca stan rozładowania akumulatora
 nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
 włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
 rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
 możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
 kompatybilny z akumulatorami Li-Ion 14,4 V wyposażonymi 

w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem prądowym
 dostarczany bez akumulatora i ładowarki

* z akumulatorem BL1415, bez ssawki i rury



1630K / HP1631K

Model:BDF456RFEModel:BDF456RFE
AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA  Li-Ion 18 V

 lekka i kompaktowa
 jednotulejowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
 dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
 płynna regulacja obrotów spustem wyłącznika
 kompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie

przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem prądowym
 najwyższy poziom ergonomii do wiercenia i wkręcania
 nowa walizka transportowa

Pręd. obr. na biegu jałowym
I bieg
II bieg

0 - 400 obr./min
0 - 1.500 obr./min

Maks. zdolność wiercenia
w stali
w drewnie

13 mm
38 mm

Rozwartość uchwytu wiertarskiego 1,5 – 13 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy 36 / 50 Nm

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Ciężar 1,7 kg*

* z akumulatorem BL1830

ANE TECHNICZNED

MODEL ZASTĘPOWANY: 
BDF452RFE



1630K / HP1631K

Model:BHP456RFEModel:BHP456RFE
AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Li-Ion 18 V
 kompaktowa i lekka
 jednotulejowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
 dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
 płynna regulacja obrotów spustem wyłącznika
 zwiększony czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora
 kompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie

przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem prądowym
 2-biegowa przekładnia mechaniczna
 nowa walizka transportowa

Pręd. obr. na biegu jałowym
I bieg
II bieg

0 - 400 obr./min
0 - 1.500 obr./min

Częst. udarów na biegu jał. I bieg
II bieg

0 – 6.000 /min-1
0 – 22.500 /min-1

Maks. zdolność wiercenia
w stali
w drewnie
w betonie

13 mm
38 mm
13 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy 36 / 50 Nm

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Ciężar 1,8 kg*

* z akumulatorem BL1830

MODEL ZASTĘPOWANY:   
BHP452RFE

ANE TECHNICZNED



1630K / HP1631K

Model:BGD800RFE / BGD800ZModel:BGD800RFE / BGD800Z
AKUMULATOROWA SZLIFIERKA PROSTA Li-Ion 18 V

 funkcja „anty-restart” z lampką sygnalizacyjną

 lampka sygnalizacyjna rozładowania akumulatora

 zaokrąglona nakrętka tulejki zaciskowej zmniejsza ryzyko uszkodzeń materiału

 wygodna w uchwycie obudowa o małej średnicy

 szczeliny wentylacyjne kierują wydmuchiwane powietrze w kierunku od operatora

 model BGD800Z dostarczany bez akumulatora i ładowarki

Pręd. obr. na biegu jałowym 25.000 obr./min

Tulejka zaciskowa
na wyposażeniu
opcjonalnie

6 mm
3; 6; 8 mm

Maks. rozmiar tulejki zaciskowej 8 mm

Maks. średnica ściernicy 38 mm

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Ciężar 2 kg

ANE TECHNICZNED



1630K / HP1631K

Model:BVC350ZModel:BVC350Z

ANE TECHNICZNED
Maksymalne natężenie przepł.  pow. 3,4 m³

Maks. prędkość wydmuchu pow. 94 m/s

Moc zasysania
I bieg
II bieg

15 W
50 W

Czas pracy przy jednokrotnym 
naładowaniu akumulatora (BL1830)

I bieg                 26 min
II bieg                13 min 

Pojemność worka na pył 3 l

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Ciężar 2,2 kg*

AKUMULATOROWA DMUCHAWA / ODSYSACZ PYŁU Li-Ion 18 V
 lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przenoszenie
 elektroniczny włącznik z możliwością wyboru dwóch prędkości 
 możliwość zasysania pyłu z płyt kartonowo-gipsowych
 pasek na ramię ułatwia pracę w ruchu
 dwa urządzenia w jednym - odsysacz przezbrajany w dmuchawę 

poprzez zastąpienie węża elastycznego dyszą
 kompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed

nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem prądowym
 dostarczana bez akumulatora i ładowarki

* z akumulatorem BL1815, bez dyszy, worka na pył i węża



1630K / HP1631K

Model:BLS713RFEModel:BLS713RFE

ANE TECHNICZNED

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 190 mm Li-Ion 18 V
 zasilana akumulatorem Li-Ion 18V / 3,0Ah  BL1830 - dostarczającym moc niezbędną 

do efektywnego przecinania listew przyściennych, przypodłogowych, profili czy ram okiennych
 kompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18V wyposażonymi w zabezpieczenie  

przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem prądowym
 podwójny mechanizm przesuwny
 rękojeść pokryta elastomerem zapewnia pewny i wygodny uchwyt
 cięcie ukośne w pionie w zakresie od 45° w lewo do 5° w prawo
 cięcie ukośne w poziomie w zakresie od 47° w lewo do 57° w prawo
 szczotki węglowe dostępne z zewnątrz
 hamulec elektryczny

Pręd. obr. na biegu jałowym 2.200 obr./min

Maks. zdolność cięcia
przy 90 °
przy 45 °

52 x 300 mm
52 x 212 mm

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Średnica tarczy tnącej 190 mm Ø

Średnica otworu tarczy 20 mm Ø

Ciężar 12,7 kg*

* z akumulatorem BL1830 i tarczą tnącą



1630K / HP1631K

Model:BCL182ZModel:BCL182Z

ANE TECHNICZNED

AKUMULATOROWY ODKURZACZ SAMOCHODOWY Li-Ion 18 V
 zasilany akumulatorem Li-Ion 18V/ 3,0Ah BL1830 lub 18V/ 1,3Ah   BL1815
 dioda LED sygnalizująca stan rozładowania akumulatora
 nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
 włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
 rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
 możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
 kompatybilny z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie

przed nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem prądowym
 dostarczany bez akumulatora i ładowarki

Maks. natężenie przepływu powietrza 1,0 m³/min

Moc zasysania I bieg                 11 W  
II bieg                 30 W

Czas odkurzania na jednokrotnym 
naładowaniu akumulatora  BL1830                                    

I bieg                 40 min 
II bieg                 20 min        

Pojemność worka na pył
tekstylny               500 ml

papierowy                 330 ml

Napięcie akumulatora 18 V / 3,0 Ah

Ciężar 1,3 kg*

* z akumulatorem BL1815, bez ssawki i rury

MODEL ZASTĘPOWANY:      
BCL180Z



1630K / HP1631K

Model:BML360Model:BML360

ANE TECHNICZNED

LATARKA AKUMULATOROWA Li-Ion 36 V

Czas świecenia 210 min

Napięcie akumulatora 36 V / 2,6 Ah

Ciężar 2,3 kg

 szerokie i jasne oświetlenie

 ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę

 możliwość ustawiania głowicy w 4 pozycjach

 podwójne lampy fluorescencyjne 27 W

 dostarczana bez ładowarki i akumulatora

 nr katalogowy STEXBML360



NARZĘDZIA OGRODOWENARZĘDZIA OGRODOWE

Zapraszamy do zapoznania się
z pełnym asortymentem 

narzędzi ogrodowych 
Makita oraz Dolmar 

dostępnym w katalogach:

Makita LAS I OGRÓD 2011
Dolmar LAS I OGRÓD 2011

oraz na stronie www.makita.pl

1630K / HP1631K



Model:MSModel:MS--22U22U

ANE TECHNICZNED

KOSA SPALINOWA

Pojemność skokowa 22 cm3

Moc silnika 0,62 kW /0,83 KM

Paliwo
Mieszanka paliwowa

(olej DOLMAR, E95 / 1:50)

Pojemność zbiornika 0,4 l

Ciężar 3,6 kg

 nowy design oraz wzmocniona konstrukcja zapewniają większą
żywotność

 system łatwego rozruchu „Primer”

 gaźnik typu membranowego

 uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica

 niska emisja spalin

 wyjątkowo trwały mechanizm głowicy

 przesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres regulacji
 szeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść dla większej kontroli

oraz komfortu pracy

1630K / HP1631K



Model:MSModel:MS--252252

ANE TECHNICZNED

KOSA SPALINOWA

Pojemność skokowa 25,4 cm3

Moc silnika 0,73 kW / 0,99 KM

Paliwo
Mieszanka paliwowa

(olej DOLMAR, E95 / 1:50)

Pojemność zbiornika 0,5 l

Ciężar 4,5 kg

 nowy design oraz wzmocniona konstrukcja zapewniają większą
żywotność

 system łatwego rozruchu „Primer”

 gaźnik typu membranowego

 uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica

 niska emisja spalin

 wyjątkowo trwały mechanizm głowicy

 przesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres regulacji

1630K / HP1631K



Model:MSModel:MS--3202E3202E

ANE TECHNICZNED

KOSA SPALINOWA

Pojemność skokowa 30,5 cm3

Moc silnika 0,95 kW / 1,29 KM

Paliwo
Mieszanka paliwowa

(olej DOLMAR, E95 / 1:50)

Pojemność zbiornika 0,8 l

Ciężar 5,5 kg

 nowy design oraz wzmocniona konstrukcja zapewniają większą
żywotność

 system łatwego rozruchu „Primer”

 gaźnik typu membranowego

 uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica

 niska emisja spalin

 wyjątkowo trwały mechanizm głowicy

 przesuwne uchwyty rękojeści zwiększają zakres regulacji
 szeroki przycisk spustowy oraz miękka rękojeść dla większej kontroli

oraz komfortu pracy

1630K / HP1631K



1630K / HP1631K

Model:MT814Model:MT814

ANE TECHNICZNED

WIERTARKA UDAROWA 16 mm

Moc znamionowa 710 W

Pręd. obr. na biegu jałowym  0 – 3.200 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym 0 – 48.000 /min

Zdolność wiercenia beton                 16 mm
stal                    13 mm
drewno               30 mm

Ciężar 2,1 kg

 mocniejszy silnik  710 W

 ergonomicznie zaprojektowany korpus narzędzia

 uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

 regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

 cylindryczna obudowa silnika



1630K / HP1631K

Model:MT815KModel:MT815K

ANE TECHNICZNED

WIERTARKA UDAROWA 16 mm

Moc znamionowa 710 W

Pręd. obr. na biegu jałowym  0 – 3.200 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym 0 – 48.000 /min

Zdolność wiercenia beton                 16 mm
stal                    13 mm
drewno               30 mm

Ciężar 2,0 kg

 mocniejszy silnik  710 W

 ergonomicznie zaprojektowany korpus narzędzia

 uchwyt wiertarski szybkomocujący

 regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

 cylindryczna obudowa silnika

 w praktycznej walizce



1630K / HP1631K

Model:MT963Model:MT963

ANE TECHNICZNED

SZLIFIERKA KĄTOWA  125 mm

Moc znamionowa 570 W

Pręd. obr. na biegu jałowym  11.000 obr./min

Średnica tarczy 125 mm Ø

Średnica otworu ściernicy 22,23 mm Ø

Gwint wrzeciona M14 x 2

Ciężar 2,0 kg

 wyższa prędkość obrotowa 11.000 obr./min

 przesuwny włącznik wymagający 2 czynności w celu zablokowania 

do pracy ciągłej, zapobiega przypadkowemu zablokowaniu zgodnie

z najnowszymi wymaganiami

 wyposażona w osłonę ściernicy dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora

 zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°

MODEL ZASTĘPOWANY:
MT953


