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VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Pro přesné a bezpečné uložení elektronářadí

Boční popisové okénko zlepšuje orientaci
a usnadňuje ukládání a přepravu.

Příprava na posuvné zámky SYS umožňuje
plnohodnotné připojení systainerů první
generace.

www.narex.cz/novinky

Ergonomicky tvarované vyklápěcí držadlo
s otvory pro připojení pomocného
transportního popruhu dokonale padne
do ruky. Nosnost držadla do 50 kg.

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Multifunkční, ergonomicky tvarovaný
otočný zámek LOC zjednodušuje
manipulaci a přepravu.

Stačí jednoduché pootočení a víko systaineru
lze pohodlně odklopit i bez předchozího
odpojení od dalších systainerů.

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

Univerzální pěnová vložka ve víku dokonale
fixuje, vymezuje a chrání uložené vybavení.

SYSTAINER T-LOC

Promyšlená konstrukce jednotlivých
dílů absorbuje velká zatížení a zvyšuje
odolnost proti poškození.

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Vrtačky / Příklepové vrtačky

EV 13 G-2A

EVP 13 E-2H3

Robustní a silná vrtačka s aretací vřetena
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli
v hliníku
ve dřevě
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

Univerzální příklepová vrtačka

760 W
13 mm
20 mm
45 mm
0–1 000 min¯¹
0–3 050 min¯¹
44 / 15 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
2,6 kg
65 403 760

$ pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů
díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ elektronická regulace pro nastavení optimálních otáček
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$ automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
$ pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci se strojem

SYSTAINER T-LOC

Součásti dodávky: EV 13 G-2A – rychloupínací sklíčidlo, přídavné držadlo
SOFTGRIP, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, SYSTAINER SYS-TL 2

5 4490
537
EV 13 G-2A
www.narex.cz/novinky

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli
v hliníku
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery příklepu naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

650 W
13 mm
16 mm
35 mm
16 mm
0–1 100 min¯¹
0–3 000 min¯¹
0–22 000 min¯¹
0–60 000 min¯¹
29 / 10 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg
65 403 761

$ pro stavebně-montážní práce a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ elektronická regulace pro nastavení optimálních otáček
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
Součásti dodávky: EVP 13 E-2H3 – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení
hloubky vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení dříku ve vřetenu, SYSTAINER
SYS-TL 2

4 3490
710
EVP 13 E-2H3

KOMBINOVANÉ SADY
PILY
760 W
13 mm
20 mm
45 mm
20 mm
0–1 100 min¯¹
0–3 050 min¯¹
0–22 000 min¯¹
0–61 000 min¯¹
44 / 15 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
2,5 kg
65 403 713

$ pro stavebně-montážní práce a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ elektronická regulace pro nastavení optimálních otáček
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$ pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení stroje a manipulaci
s ním
Součásti dodávky: EVP 13 G-2H3 – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, SYSTAINER SYS-TL 2

4 4990
123
EVP 13 G-2H3

Robustní a silná příklepová vrtačka s aretací vřetena
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli
v hliníku
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery příklepu naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

760 W
13 mm
20 mm
45 mm
20 mm
0–1 100 min¯¹
0–3 050 min¯¹
0–22 000 min¯¹
0–61 000 min¯¹
44 / 15 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
2,6 kg
65 403 763

$ pro stavebně-montážní práce a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ elektronická regulace pro optimální nastavení otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru použitého nástroje
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$ automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
$ pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení stroje a manipulaci
s ním
Součásti dodávky: EVP 13 G-2A – rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, SYSTAINER SYS-TL 2

5 4490
537
EVP 13 G-2A

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli
v hliníku
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery příklepu naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

EVP 13 G-2A

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Robustní a silná příklepová vrtačka s širokým rozsahem
použití

SYSTAINER T-LOC

EVP 13 G-2H3

Příklepové vrtačky / Akumulátorová technika
KOMBINOVANÉ SADY

400

SYSTAINER T-LOC

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

Nm

EVP 13 H-2CA

Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou a aretací vřetena
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery příklepu naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. rychlost
2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

1 100 W
16 / 24 / 45 / 24 mm
0–1 000 min¯¹
0–2 800 min¯¹
0–20 000 min¯¹
0–56 000 min¯¹
65 Nm*
22,5 Nm*
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
2,8 kg
65 403 764

$ pro stavebně-montážní práce a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
$ elektronická regulace pro nastavení optimálních otáček
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
$ elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
$ automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
$ pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení stroje a manipulaci
s ním

ASR 18-S

Silný rázový utahovák s dlouhou provozní kapacitou
Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. dotahovací moment
Rozsah použití
Max. ø vrtání
v oceli
ve dřevě
Otáčky naprázdno
Údery naprázdno
Upínání nástrojů
Hmotnost
Objednací číslo

18,0 V / 3,0 Ah
~45 min
400 Nm
M12–M18
8 mm
18 mm
0–2 000 min¯¹
0–3 000 min¯¹
1/2"
2,0 kg
65 403 771

$ nejvýkonnější akumulátorový rázový utahovák ve třídě „COMPACT“
$ vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$ nový, čtyřpólový motor nabízí maximální výkon pro povolování a utahování
pevných šroubových spojů a stavebních kotvicích prvků
$ pružinová konstrukce bicího mechanismu stroje umožňuje velmi účinné dotahování bez rizika vzniku zpětného rázu
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu
akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$ nová inteligentní nabíječka s integrovaným systémem vzduchového chlazení
AFCS (AIR-FORCED a COOLING SYSTEM) šetří akumulátorové články a zrychluje
proces nabíjení
$ přechodový adaptér pro použití šroubovacích bitů a vrtáků s upínáním E6.3
$ integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
Součásti dodávky: ASR 18-S – 2× akumulátor AP 18 LP, nabíječka AN-UNI C,
přechodový adaptér AD-ASR 14, SYSTAINER SYS-TL 2

Součásti dodávky: EVP 13 H-2CA – rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, SYSTAINER SYS-TL 2
* Moment blokování je elektronicky omezen

6 5490
363
EVP 13 H-2CA
www.narex.cz/novinky

108790
917
ASR 18-S

60
Nm

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
v oceli
ve dřevě
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

14,4 V / 3,0 Ah
~45 min
10 mm
35 mm
0–460 min¯¹
0–1 600 min¯¹
54 Nm
0,8–10 mm
1/2''-20 UNF
1,8 kg
65 403 765

ASV 18-2A

13mm vrtací šroubovák se silným krouticím momentem
Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
v oceli
ve dřevě
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

18,0 V / 3,0 Ah
~45 min
13 mm
40 mm
0–460 min¯¹
0–1 600 min¯¹
60 Nm
1,5–13 mm
1/2''-20 UNF
2,2 kg
65 403 766

$ vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$ nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon
stroje a prodlužují jeho životnost
$ hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují
stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$ dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček
v závislosti na druhu materiálu a charakteru prováděné práce
$ 21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje
kontinuitu práce
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$ ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky
zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem
$ integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

$ vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
$ nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon
stroje a prodlužují jeho životnost
$ hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují
stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$ dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček
v závislosti na druhu materiálu a charakteru prováděné práce
$ 21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje
kontinuitu práce
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu
akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$ ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky
zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem
$ integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Součásti dodávky: ASV 14-2A – 2× akumulátor AP 14 LP, nabíječka AN-UNI C,
SYSTAINER SYS-TL 2

Součásti dodávky: ASV 18-2A – 2× akumulátor AP 18 LP, nabíječka AN-UNI C,
SYSTAINER SYS-TL 2

8 7790
264
ASV 14-2A

9 7290
677
ASV 18-2A

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

10mm vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

SYSTAINER T-LOC

ASV 14-2A

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

Nm

KOMBINOVANÉ SADY

54

54

60

Nm

Nm

SYSTAINER T-LOC

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Akumulátorová technika

ASP 14-2A

10mm příklepový šroubovák se silným krouticím momentem
Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
v oceli
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

14,4 V / 3,0 Ah
~45 min
10 mm
35 mm
10 mm
0–460 min¯¹
0–1 600 min¯¹
0–6 900 min¯¹
0–24 000 min¯¹
54 Nm
0,8–10 mm
1/2''-20 UNF
2,0 kg
65 403 768

ASP 18-2A

13mm příklepový šroubovák se silným krouticím momentem
Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru
Nabíjecí čas akumulátoru
Max. ø vrtání
v oceli
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

18,0 V / 3,0 Ah
~45 min
13 mm
40 mm
13 mm
0–460 min¯¹
0–1 600 min¯¹
0–6 900 min¯¹
0–24 000 min¯¹
60 Nm
1,5–13 mm
1/2''-20 UNF
2,3 kg
65 403 769

$ vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů a výškové práce
$ nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon
stroje a prodlužují jeho životnost
$ hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují
stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové
převodovce
$ 21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje
kontinuitu práce
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$ integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

$ vhodný pro stavebně-montážní úkony, realizace rozvodů a výškové práce
$ nový, silnější motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon
stroje a prodlužují jeho životnost
$ hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují
stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové
převodovce
$ 21stupňové nastavení utahovacího momentu zefektivňuje utahování a zlepšuje
kontinuitu práce
$ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
$ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
$ integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Součásti dodávky: ASP 14-2A – 2× akumulátor AP 14 LP, nabíječka AN-UNI C,
SYSTAINER SYS-TL 2

Součásti dodávky: ASP 18-2A – 2× akumulátor AP 18 LP, nabíječka AN-UNI C,
SYSTAINER SYS-TL 2

9 7290
677
ASP 14-2A
www.narex.cz/novinky

9 8790
090
ASP 18-2A

13mm vrtací šroubovák se silným krouticím momentem
Technická data
Napětí
Max. ø vrtání
v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno
1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Objednací číslo

18,0 V
13 / 40 mm
0–460 / 0–1 600 min¯¹
60 Nm
1,5–13 mm
1/2“-20 UNF
65 403 767

Součásti dodávky: ASV 18-2A Basic – SYSTAINER SYS-TL 2; akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!

ASP 18-2A Basic

13mm příklepový šroubovák se silným krouticím momentem
Technická data
Napětí
Max. ø vrtání
v oceli / ve dřevě / ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. / 2. rychlost
Údery naprázdno
1. / 2. rychlost
Max. krouticí moment
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Objednací číslo

18,0 V
13 / 40 / 13 mm
0–460 / 0–1 600 min¯¹
0–6 900 / 0–24 000 min¯¹
60 Nm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
65 403 770

Součásti dodávky: ASP 18-2A Basic – SYSTAINER SYS-TL 2; akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!

ASR 18-S Basic

Silný rázový utahovák s dlouhou provozní kapacitou
18,0 V
400 Nm
M12–M18
8 / 18 mm
0–2 000 min¯¹
0–3 000 min¯¹
1/2"
65 403 772

SYSTAINER T-LOC

Technická data
Napětí
Max. dotahovací moment
Rozsah použití
Max. ø vrtání
v oceli / ve dřevě
Otáčky naprázdno
Údery naprázdno
Upínání nástrojů
Objednací číslo

Součásti dodávky: ASR 18-S Basic – přechodový adaptér AD-ASR 14, SYSTAINER
SYS-TL 2; akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!

3 3790
132
ASV 18-2A

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

ASV 18-2A Basic

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Základní „Basic“ verze

4 3290
545
ASP 18-2A

5 4290
371
ASR 18-S

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Pily

EPK 16 D

EPL 12-7 BE

Kompaktní ruční kotoučová pila
Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Hloubka řezu
pod úhlem 90°
pod úhlem 45°
Řezání pod úhlem
Rozměr pilového kotouče
Hmotnost
Objednací číslo

Listová pila s patentovaným vedením pilového plátku

1 100 W
4 700 min¯¹
0–55 mm
0–38 mm
0°–45°
160 × 20/2,5 mm
3,4 kg
65 403 712

$ pro přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech (DTD, MDF, OSB,
překližky, laťovky atd.), umělých hmotách a hliníkových profilech
$ silný motor umožňuje udržet požadované otáčky i při velkém zatížení stroje
$ snadné ovládání stroje díky kompaktní konstrukci a modernímu funkčnímu
designu
$ stabilní vodicí deska z hliníkové slitiny pro přesné dosednutí pily na řezaný
materiál
$ robustní provedení převodové skříně a ochranných krytů z hliníkové slitiny pro
zvýšení bezpečnosti práce
$ pro řezání pod úhlem je možno pilu naklopit až do úhlu 45°
$ možnost přímého připojení kotoučové pily k vysavači (např. při práci v interiéru)
$ možnost připojení pily pomocí adaptéru k vodicí liště pro dokonalý
a přesný řez

SYSTAINER T-LOC

Součásti dodávky: EPK 16 D – pilový kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodítko,
klíč na upínací matici, inbus klíč 5, SYSTAINER SYS-TL 3

Technická data
Jmenovitý příkon
Hloubka řezu
ve dřevě
v barevných kovech
v oceli
Řezání pod úhlem
Výška zdvihu
Počet zdvihů
Hmotnost
Objednací číslo

720 W
120 mm
20 mm
10 mm
0°–45°
26 mm
1 000–2 900 min¯¹
2,4 kg
65 403 716

$ ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem SOFTGRIP horní rukojeti
pro příjemnou manipulaci v každé pracovní poloze
$ profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější
použití
$ výměnná vložka vodicí desky dle typu materiálu
$ vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodicími
čelistmi z tvrdokovu
$ systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou
a rychlou výměnu pilového plátku
$ čtyřstupňový předkmit pro maximální rychlost nebo nejvyšší přesnost
$ elektronická regulace počtu zdvihů pro nastavení optimální rychlosti
řezání dle druhu materiálu a charakteru práce
$ vysoce výkonný motor zajišťuje velkou průtažnou sílu a zároveň
se vyznačuje klidným chodem a dlouhou životností
$ odsávací kanály integrované ve stole pily zabezpečují efektivní odsávání pro
naprosto čisté pracovní podmínky
$ pro náročné přímé a křivkové řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi
dřeva, plastu, barevných kovů, hliníkových profilech a ocelovém plechu
Součásti dodávky: EPL 12-7 BE – vložka proti třepení materiálu, ochranný kryt
proti odletávajícím třískám, odsávací adaptér, plastová a ocelová vložka vodicí
desky, 2× pilový plátek, SYSTAINER SYS-TL 1

5 4390
454
EPK 16 D
www.narex.cz/novinky

6 5790
611
EPL 12-7 BE

Kombinovaná souprava s příslušenstvím
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø vrtání
v oceli
v hliníku
ve dřevě
ve zdivu
Otáčky naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Údery příklepu naprázdno
1. rychlost
2. rychlost
Max. krouticí moment
1. / 2. rychlost
Rozsah sklíčidla
ø upínacího krku
Závit na vřetenu
Hmotnost
Objednací číslo

650 W
13 mm
16 mm
35 mm
16 mm
0–1 100 min¯¹
0–3 000 min¯¹
0–22 000 min¯¹
0–60 000 min¯¹
29 / 10 Nm
1,5–13 mm
43 mm
1/2"-20 UNF
1,8 kg
65 403 762

$ pro stavebně-montážní práce a údržbu
$ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
$ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje
životnost
$ elektronická regulace pro nastavení optimálních otáček
$ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu

EBU 13-11 COMBI
Kombinovaná souprava s brusným příslušenstvím
Technická data
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Max. ø kotoučů
Hmotnost
Objednací číslo

1 100 W
10 000 min¯¹
M14
125 mm
1,9 kg
65 403 711

$ nový silný motor neztrácí výkon ani při větším zatížení, účinnější chlazení zvyšuje
jeho rezervy a výkon, nové ochranné prvky zvyšují životnost motoru při usazování a hromadění vodivého prachu
$ převodová skříň z hliníkové slitiny – vysoká životnost a spolehlivost brusky při
každodenním dlouhodobém nasazení
$ ergonomicky zpracovaná motorová skříň umožňuje jistější a pohodlnější
uchopení stroje
$ ochranný kryt je polohovatelný bez použití nástrojů
$ tři polohy přídavného držadla jsou optimální pro volbu správné pracovní pozice
$ aretace vřetena – snadná a rychlá výměna kotouče pouze jedním klíčem
$ odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací působících na
paže obsluhy
$ samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku dojde
k jeho automatickému odpojení
Součásti dodávky: EBU 13-11 – přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací
matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt,
5× brusný kotouč ø 125 / 6 mm, 1× lamelový kotouč ø 125 / R60, 1× hrncový
kartáč ø 65 mm, ochranné brýle, SYSTAINER SYS-TL 2

4 4990
123
EVP 13 E-2H3

SYSTAINER T-LOC

Součásti dodávky: EVP 13 E-2H3 – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení
hloubky vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení dříku ve vřetenu, klička ke
sklíčidlu, sada vrtáků do kovu HSS-R 6dílná (00 647 586), sada vrtáků do kamene
5dílná (00 647 587), sada vrtáků do dřeva 5dílná (00 647 589), sada šroubovacích
dříků 6dílná (00 777 997), drátěný kotouč, pryžový talíř se suchým zipem – FastFix,
3× brusný papír se suchým zipem – FastFix, SYSTAINER SYS-TL 2

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

EVP 13 E-2H3 COMBI

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

PILY

KOMBINOVANÉ SADY

Kombinované soupravy s příslušenstvím

4 3790
958
EBU 13-11

Přehledový katalog balení T-LOC
Vrtačky a příklepové vrtačky
Příkon

Max. ø vrtání ocel/dřevo/zdivo

Doporučená cena
bez DPH

Doporučená cena
s DPH

Obj. číslo

Typ

65 403 760
65 403 761

EV 13 G-2A
EVP 13 E-2H3

760 W
650 W

13 / 45 / – mm
13 / 35 / 16 mm

4 537 Kč
3 710 Kč

5 490 Kč
4 490 Kč

65 403 713

EVP 13 G-2H3

760 W

13 / 45 / 20 mm

4 123 Kč

4 990 Kč

65 403 763

EVP 13 G-2A

760 W

13 / 45 /20 mm

4 537 Kč

5 490 Kč

65 403 764

EVP 13 H-2CA

1 100 W

16 / 45 / 24 mm

5 363 Kč

6 490 Kč

Akumulátorová technika
Utahovací moment

Max. ø vrtání ocel/
dřevo/zdivo

Doporučená cena
bez DPH

Doporučená cena
s DPH

Obj. číslo

Typ

Napětí / Kapacita

65 403 765
65 403 766

ASV 14-2A
ASV 18-2A

14,4 V / 2× 3,0 Ah
18,0 V / 2× 3,0 Ah

54 Nm
60 Nm

10 / 35 / – mm
13 / 40 / – mm

65 403 768

ASP 14-2A

14,4 V / 2× 3,0 Ah

54 Nm

10 / 35 / 10 mm

7 677 Kč

9 290 Kč

65 403 769

ASP 18-2A

18,0 V / 2× 3,0 Ah

60 Nm

13 / 40 / 13 mm

8 090 Kč

9 790 Kč

65 403 771

ASR 18-S

18,0 V / 2× 3,0 Ah

400 Nm

8 / 18 / – mm

8 917 Kč

10 790
90 Kč

Obj. číslo

Typ

Napětí

Utahovací moment

Max. ø vrtání ocel/
dřevo/zdivo

65 403 767
65 403 770

ASV 18-2A Basic
ASP 18-2A Basic

18,0 V
18,0 V

60 Nm
60 Nm

65 403 772

ASR 18-S Basic

18,0 V

Obj. číslo

Typ

65 403 712

EPK 16 D

65 403 716

EPL 12-7 BE

7 264 Kč
7 677 Kč

8 790 Kč
9 290 Kč

Basic verze
Doporučená cena
bez DPH

Doporučená
ručená cena
s DPH

13 / 40 / – mm
13 / 40 / 13 mm

3 132 Kč
3 545 Kč

3 790 Kč
4 290 Kč

400 Nm

8 / 18 / – mm

4 371 Kč

5 290 Kč

Příkon

Hloubka řezu ve dřevě

Hloubka řezu v barevných
kovech / oceli

1 100 W

0–55 mm (90°), 0–38 mm (45°)

–

4 454 Kč

5 390 Kč

120 mm

20 / 10 mm

5 611 Kč

6 790 Kč

Pily

720 W

Doporučená cena
bez DPH

Doporučená cena
s DPH

Kombinované sady s příslušenstvím
Obj. číslo

Typ

V balení

65 403 762
65 403 711

EVP 13 E-2H3 COMBI
EBU 13-11 COMBI

28dílná sestava příslušenství
8dílná sestava příslušenství

Doporučená cena
bez DPH

4 123 Kč
3 958 Kč

Doporučená cena
s DPH

4 990 Kč
4 790 Kč

SYSTAINER T-LOC
Obj. číslo

Typ

Technické parametry

Doporučená cena
bez DPH

Doporučená cena
s DPH

65 403 693

SYS-TL 1

vnější rozměry: 396 × 296 × 105 mm; vnitřní rozměry: 383 × 273 × 75 mm; hmotnost: 1,3 kg

1 231,40 Kč

1 490 Kč

65 403 694

SYS-TL 2

vnější rozměry: 396 × 296 × 157,5 mm; vnitřní rozměry: 383 × 267 × 127,5 mm; hmotnost: 1,5 kg

1 314,00 Kč

1 590 Kč

65 403 695

SYS-TL 3

vnější rozměry: 396 × 296 × 210 mm; vnitřní rozměry: 382 × 266 × 180 mm; hmotnost: 1,8 kg

1 396,60 Kč

1 690 Kč

Vložky pro balení T-LOC
65 403 698

SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA

pro vrtačky a příklepové vrtačky modelových řad E, F, G, H

117,30 Kč

142 Kč

65 403 699

SYS-TL 2-VL ASP 18-2A

pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nab. AN-UNI C)

168,50 Kč

204 Kč

65 403 717

SYS-TL 2-VL EBU 13-11 Combi

pro EBU 13-11 Combi

106,60 Kč

129 Kč

65 403 700

SYS-TL 3-VL EPK 16 D

pro EPK 16 D

114,80 Kč

139 Kč

65 403 691

SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE

pro EPL 12-7 BE

106,60 Kč

129 Kč

65 403 701

SYS-TL Foam

pěnová vložka do víka T-LOC

82,00 Kč

99 Kč

470 01 Česká Lípa

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných
v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.
V prodeji od 20. 4. 2015
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487 823 207
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Váš odborný prodejce:
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