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10.8V 1.5Ah ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

10.8V 1,5AH  ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

10.8V 1.5AH ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 

FMC011S2-QW

FMC021S2-QW

FMC041S2-QW

 Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 10χιλ
 Κολάρο ρύθμισης ροπής 20 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο βιδώματος 

διαφόρων μεγεθών βίδας σε ποικιλία υλικών
 Ελαφριά κόμπακτ σχεδίαση για εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
 LED φως για καλύτερη ορατότητα του σημείου εργασίας.
 Εργονομική λαστιχένια λαβή για απόλυτη άνεση
 Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, μεταβλητή ταχύτητα και αντίστροφος διακόπτης
 Χ2 μπαταρίες 1.5Ah

  Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 10χιλ
  Κολάρο ρύθμισης ροπής 20 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο βιδώματος 

διαφόρων μεγεθών βίδας σε ποικιλία υλικών
  Ελαφριά κόμπακτ σχεδίαση για εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
  LED φως για καλύτερη ορατότητα του σημείου εργασίας.
  Εργονομική λαστιχένια λαβή για απόλυτη άνεση
  Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, μεταβλητή ταχύτητα και αντίστροφος 

διακόπτης
 Χ2 μπαταρίες 1.5Ah

  6,35χιλ εξάγωνη υποδοχή μυτών χωρίς κλειδί επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη 
εναλλαγή εξαρτημάτων με την χρήση ενός χεριού.

  Κόμπακτ σχεδίαση για εύκολη παρατεταμένη εργασία σε στενούς χώρους
  LED φως για καλύτερη ορατότητα του σημείου εργασίας.
  Ο ανθεκτικός του σχεδιασμός αποδίδει ροπή έως 110Nm
  Εργονομική λαστιχένια λαβή που μειώνει τις δονήσεις και την κόπωση του χρήστη
 Χ2 μπαταρίες 1.5Ah

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

€142,90

€152,90

€159,90

Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1,500
Μεγ. ροπή 27Nm

Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1,400
Μεγ. ροπή 27Nm

Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-2500
Μεγ. ροπή 110Nm
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FMC626C2S-QW

18V 1.3AH LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
  Βάση μυτών για την εύκολη αποθήκευση τους
  Συμπαγές 13mm μεταλλικό μονού χιτωνίου τσοκ με αυτόματο κλείδωμα για εύκολη  

για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Κόμπακτ, ελαφρύς σχεδιασμός που επιτρέπει τη χρήση σε περιοσμένους χώρους

  Ενσωματωμένος φακός LED για τον φωτισμό του χώρου εργασίας
  Βελτιστοποιημένος εργονομικός σχεδιασμός και λαστιχένια λαβή για 

ανώτερη εμπειρία χρήσης
  Το κιβώτιο δύο ταχυτήτων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξειδικευμένων εργασιών
  Μεταβλητή ταχύτητα δύο θέσεων για εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία
 Χ2 μπαταρίες 1.3Ah

FMC625D2-QW

18V 2.0AH LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
  Γάντζος ζώνης και μαγνητική προέκταση
  LED φως για καλύτερη ορατότητα
  Εργονομική σχεδίαση λαβής με λαστιχένια επένδυση για άνετη χρήση.
  Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13χιλ με κλείδωμα άξονα για γρήγορη και εύκολη  

εναλλαγή εξαρτημάτων με την χρήση ενός χεριού.
  Ρυθμιζόμενη ροπή 22 θέσεων για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ποικιλία  

υλικών με διαφόρων διαστάσεων βίδες
  Κινητήρας 2 ταχυτήτων για όλες τις εφαρμογές που συσχετίζονται με τοίχο, ξύλο  

και μέταλλο.
  Κόμπακτ ελαφρύς σχεδιασμός που σας επιτρέπει την χρήση του σε στενά σημεία και 

χώρους.
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

€208,90

18V 2.0AH BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
ΜΕ 2A ΦΟΡΤΙΣΤΗ

FMC627D2-QW

 Τεχνολογία Brushless Motor για βέλτιστη απόδοση
 Κολάρο ρύθμισης διπλού περιβλήματος Επιτρέπει να ρυθμίσετε και να αφήσετε την 

ρύθμιση αυτή ενώ ταυτόχρονα εναλλάσεται μεταξύ τρυπήματος και συγκράτησης
 Συμπλέκτης 22 θέσεων για καλύτερο έλεγχο ροπής για συνεχόμενο βίδωμα
 Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για εργασία σε στενά σημεία
 Βελτιστοποιημένος εργονομικός σχεδιασμός και λαστιχένια λαβή
 Ενσωματωμένος φακός με καθυστέρηση 20 δευτερολέπτων 
 Ατσάλινο κλιπ ζώνης και μαγνητική υποδοχή βίδας
 Ενσωματωμένη ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

€256,90

€174,90Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-350/0-1,500
Μεγ. ροπή 47Nm

Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1,600
Μεγ. ροπή 52Nm

Tαχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1,800
Μεγ. ροπή 57Nm
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10.8V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

FMCK062SS2-QW

 Κρουστικό Δράπανο με τσοκ μονού χιτωνίου 10mm
 Διάτρητο τρυπάνι με ρυθμιζόμενο έλεγχο ροπής 20 θέσεων για σταθερό 

βίδωμα σε διάφορα υλικά με διαφορετικά μεγέθη κοχλιών
 Με εργονομική λαβή με επικάλυψη από καουτσούκ για την απόλυτη άνεση
 Οδηγός πρόσκρουσης με συμπαγές σώμα επιτρέπει τη λειτουργία σε 

περιορισμένους χώρους και επαναλαμβανόμενη χρήση με ελάχιστη κόπωση
 Οδηγός πρόσκρουσης με εξαμερή κλειδί 6,35 mm επιτρέπει γρήγορη 

τοποθέτηση με ένα χέρι
 Χ2 μπαταρίες 1.5Ah

€199,90

18V ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

FMCK461C2-QW

   Μπαταρία 18V για μέγιστη ευελιξία και βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης
   Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με κινητήρα 2 ταχυτήτων που καλύπτει όλες τις εφαρμογές
   Συμπαγής σφυγκτήρας κλειδιου 13mm με μονό χιτώνιο με αυτόματο κλείδωμα άξονα  

για γρήγορη κι εύκολη αλλαγή μύτης με ενα χέρι.
   Παρέχει ρυθμιζόμενο έλεγχο ροπής 22 θέσεων για σταθερό βίδωμα σε διάφορα υλικά  

με διάφορα μεγέθη βίδας
   Οδηγός 6.35mm χωρίς κλειδί όπου επιτρέπει γρήγορο μοντάρισμα.
   Το μπροστινό περίβλημα αλουμινίου παρέχει μεγαλύτερη διασπορά  

θερμότητας, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
   Συμπαγές, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός με λαβή από καοτσούκ 
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah 

€299,90

FMC647D2-QW

18V 2.0AH PREMIUM BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

 Μπαταρία 18V για μέγιστη ευελιξία και βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης
 Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες για βελτιωμένη απόδοση.
 Οδηγός 6.35mm χωρίς κλειδί για γρήγορη κι εύκολη αλλαγή με το ένα χέρι.
 Το μπροστινό περίβλημα αλουμινίου παρέχει μεγαλύτερη διασπορά θερμότητας, 

αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
 Περιέχει φωτάκι 20 δευτερολέπτων για να φωτίζετε την περιοχή εργασίας σας.
 Λαβή σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση.
 Συμπαγές, ελαφρύ και εργονομικό, σχεδιασμένο για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

€252,90 Tαχύτητα χωρίς φορτίο 2,700
Μεγ. ροπή 180Nm
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FMC650M2-QW

18V 4.0AH LI-ION ΣEΓΑ

 Φυσητήρας σκόνης κρατά την γραμμή κοπής μακριά από τη σκόνη και τα σκουπιδάκια
 Τεχνολογία Li-Ion που παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία και δύναμη κοπής
 Stanley Fat Max 18V Li-Ion σέγα με τεχνολογία μπαταρίας 4.0Ah
 Κόμπακτ εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία του χρήστη
 Αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλείο που σας επιτρέπει την γρήγορη αντικατάσταση της
 Λαστιχένια επένδυση για μείωση των κραδασμών και κόπωσης του χρήστη
 Συμβατή με λεπίδες τύπου U & T
 3 Ρυθμιίσεις λειτουργίας εκκρεμούς σας προσφέρουν καλύτερη απόδοση κοπής και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας
 Δυνατότητα Φάλτσου 45° 
 Χ2 μπαταρίες 4.0Ah

€307,90

ΣΕΤ 18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

 Ο μικρός γωνιακός τροχός με κινητήρα υψηλής απόδοσης παρέχει έως 8.500 
περιστροφές ανά λεπτό για γρήγορες εφαρμογές κοπής και λείανσης
 Περιέχει μικρό κιβώτιο ταχυτήτων και παρέχει ανθεκτικότητα κι εργονομία
 Επίσης, τα τρία πλευρικά χερούλια προσφέρουν επιπλέον έλεγχο και ασφάλεια
 Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με ρυθμιζόμενο έλεγχο ροπής 22 θέσεων για σταθερό 

βίδωμα σε διάφορα υλικά με διάφορα μεγέθη βίδας
 Περιέχει κινητήρα 2 ταχυτήτων που καλύπτει όλες τις εφαρμογές
 Συμπαγής σφυγκτήρας κλειδιου 13mm με μονό χιτώνιο με αυτόματο κλείδωμα άξονα 

για γρήγορη κι εύκολη αλλαγή μύτης με ενα χέρι
 Μπαταρία 18V για μέγιστη ευελιξία και βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

FMCK464D2-QW

FMCK625M2G-QW

18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + 2 X 4.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

  18V 4.0Ah Δισκοπρίονο με τεχνολογία μπαταρίας Li-Ion
  18V Stanley Fat Max Li-Ion δραπανοκατσάβιδο με 4.0Ah Li-Ion μπαταρία
  Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για εργασία σε στενά σημεία
  Κινητήρας 2 ταχυτήτων για όλες τις εργασίες μπετού, μετάλλου και ξύλου
  Συμπλέκτης 22 ταχυτήτων για διάφορες εργασίες βιδώματος
  Αυτόματο τσοκ 13mm για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων
  LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα
 Χ2 μπαταρίες 4.0Ah
 Μέγιστη ροπή 52Nm

€296,90

€329,90
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FMCD900M2S-QW

FMCW220D1-QW

18V ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125mm
  Χειρολαβή πολλαπλών θέσεων για αυξημένο έλεγχο και χρήση
  Στεγανωτικός διακόπτης σφράγισης σκόνης
  Τσάντα συλλογής σκόνης
  1 x φύλλο λείανσης Mesh - εξασφαλίζει βέλτιστη λείανση και 

εκχύλιση σκόνης
  Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός με εργονομικό καουτσούκ
  Μεταβλητός διακόπτης ταχύτητας επιτρέπει τον μέγιστο έλεγχο της 

εφαρμογής
  Εξαγωγή σκόνης για εύκολη προσάρτηση εμβόλου
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

€130,90

€349,90

18V BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS 26 χιλ.

  Υψηλής απόδοσης SDS PLUS Πιστολέτο
 Συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση
 Ιδανικό για διάνειξη οπών και στερέωσης
 Χ2 μπαταρίες 4.0Ah

18V BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS 26χιλ.

€273,90 FMCD900MIS-QW

  Υψηλής απόδοσης SDS PLUS Πιστολέτο
 Συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση
 Ιδανικό για διάνειξη οπών και στερέωσης
 Χ1 μπαταρία 4.0Ah
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FMC660M2-QW

18V 4.0AH LI-ION ΔΙΣΚΟΠΡIΟΝΟ 165ΧΙΛ.

  Λαβή με λαστιχένια επένδυση για βελτιωμένη άνεση
  Περιστρεφόμενη βάση 50 μοιρών για φαλτσοκοπές
  18V 4.0Ah Δισκοπρίονο με τεχνολογία μπαταρίας Li-Ion
  Υψηλών αποδόσεων κινητήρας 4000 RPM’s για δυνατές κοπές
  Διάμετρος δίσκου 165χιλ. με επικάλυψη δοντιών από καρβίδιο και ικανότητα 

κοπής 54χιλ. για μεγάλη ποικιλία κοπών
 Χ2 μπαταρίες 4.0Ah

€329,90

FMCW210D1-QW €130,90

18V ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

  Μπαταρία 18V για μέγιστη ευελιξία και βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης
  Μεταβλητός διακόπτης ταχύτητας που επιτρέπει τον μέγιστο έλεγχο της 

εφαρμογής
  Χειρολαβή πολλαπλών θέσεων για αυξημένο έλεγχο και χρήση
  Στεγανωτικός διακόπτης σφράγισης σκόνης
  Αντικαθιστούμενο φύλλο λείανσης
  Τσάντα συλλογής σκόνης
  1 x φύλλο λείανσης Mesh - εξασφαλίζει βέλτιστη λείανση και εκχύλιση 

σκόνης
 Χ1 μπαταρίες 2.0Ah

FMC761M2-QW

  Εύκολα προσβάσιμο κουμπί για κλείδωμα δίσκου
  Κινητήρας υψηλής απόδοσης 8,500 στρ. το λεπτό για γρήγορες εργασίες 

κοπής και λείανσης
  Εμπρόσθιο μεταλλικό καλούπι για γρήγορη αποβολή της θερμότητας κατά 

την εκτεταμένη χρήση
  Εμπρόσθιο μέρος χαμηλού προφίλ για εύκολη πρόσβαση σε στενούς 

χώρους
  Λαβή με λαστιχένια επικάλυψη για μεγαλύτερη άνεση
  Η ρύθμιση του προφυλακτήρα γίνεται εύκολα και γρήγορα
  Πλευρική λαβή 3 θέσεων
 Χ2 μπαταρίες 4.0Ah

18V 4.0AH LI-ION ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125ΧΙΛ.

€329,90
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FMC792D2-QW

18V  2.0AH LI-ION 16GA ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

  LED φως για καλύτερη ορατότητα του σημείου εργασίας.
  Ρύθμιση βάθους χωρίς βοήθεια εργαλείου. Παρέχει ακρίβεια στο κάρφωμα σε 

διαφορετικά υλικά
  Απεμπλοκή χωρίς βοήθεια εργαλείου για εξοικονόμηση χρόνου
  Η 2.0Αh Li-ion μπαταρία παρέχει συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρικά εργαλεία 

STANLEY FATMAX®
  Μηχανική λειτουργία αντί λειτουργίας αερίου για συνεπή απόδοση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και λιγότερο κόστος
  LED ένδειξη λάθους
 Χ2 μπαταρίες 2.0Ah

€419,90

FMC645B-XJ

18V LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (ΧΩΡΙΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Μεταλλικός γάντζος ζώνης και μαγνητική 
θέση μύτης

  LED φως για καλύτερη ορατότητα του 
σημείου εργασίας

  Κόμπακτ ελαφρύς σχεδιασμός 
  Μπροστινό κέλυφος αλουμινίου που παρέχει 

καλύτερη απόρριψη θερμότητας αυξάνοντας 
την διάρκεια ζωής του εργαλείου

  6,35χιλ εξάγωνη υποδοχή μυτών χωρίς 
κλειδί επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη 
εναλλαγή εξαρτημάτων με την χρήση ενός 
χεριού

 Tαχύτητα χωρίς φορτίο 2,900
 Μεγ. ροπή 180Nm

€87,90

FMCD900B-XJ

18V BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€189,90

Διάμετρος καρφιού 1.6 (16Ga)
Μήκος καρφιού 25-64

  Υψηλής απόδοσης SDS PLUS Πιστολέτο
 Συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση
 Ιδανικό για διάνειξη οπών και στερέωσης

18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Τσοκ 13mm μεταλικό μονου χιτωνίου με 
αυτόματοκλείδωμα

  Συμπλέκτης 22 θέσεων για καλύτερο έλεγχο 
ροπήςγια συνεχόμενο βίδωμα σε ποικιλία υλικών 

και μεγεθους βιδών
  Ροπή 52Nm

  Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/ 0-1,600rpm

FMC625B-XJ

€89,90
18V 4.0AH LI-ION ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125ΧΙΛ.
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FMC660B-XJ

18V Li-Ion 165mm ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€124,90

FMC761B-XJ €109,90

18V Li-Ion ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

18V Li-Ion ΣΕΓΑΤΣΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€109,90FMC675B-XJ

  Εμπρόσθιο μέρος χαμηλού προφίλ για εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους.
  Εμπρόσθιο μεταλλικό καλούπι για γρήγορη αποβολή της θερμότητας κατά την 

εκτεταμένη χρήση.
  Κινητήρας υψηλής απόδοσης 8,500 στρ. το λεπτό για γρήγορες εργασίες 

κοπής και λείανσης.
  Η ρύθμιση του προφυλακτήρα γίνεται εύκολα και γρήγορα.
  Πλευρική λαβή 3 θέσεων.
  Εύκολα προσβάσιμο κουμπί για κλείδωμα δίσκου.
  Λαβή με λαστιχένια επικάλυψη για μεγαλύτερη άνεση.

  Λαβή με λαστιχένια επένδυση για βελτιωμένη άνεση.
  Περιστρεφόμενη βάση 50 μοιρών για φαλτσοκοπές.
  Διάμετρος δίσκου 165χιλ. με επικάλυψη δοντιών από καρβίδιο και ικανότητα 

κοπής 54χιλ. για μεγάλη ποικιλία κοπών.
  Υψηλών αποδόσεων κινητήρας 4000 RPM’s για δυνατές κοπές.
  18V Li-Ion Δισκοπρίονο.

  Ισχυρή 18V σεγάτσα γρήγορης κοπής που επιτυγχάνει μέχρι και 3000 διαδρομές 
το λεπτό με πριονολάμα μήκους 25χιλ για μέγιστη παραγωγικότητα.

  Μηχανισμός αλλαγής πριονολάμας με λεβιέ για γρήγορη και άνετη 
αντικατάσταση της.

  Περιστρεφόμενη βάση για άνετη κοπή.
  Κόμπακτ ελαφρύς σχεδιασμό με βελτιωμένη εργονομία.
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18V Li-Ion ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

18V ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€65,90

18V ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125mm (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€65,90

18V LI-ION ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕIΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€87,90

FMCW210B-XJ

FMCW220B-XJ

  Μπαταρία 18V για μέγιστη ευελιξία και βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης
  Μεταβλητός διακόπτης ταχύτητας που επιτρέπει τον μέγιστο έλεγχο 

 της εφαρμογής
  Χειρολαβή πολλαπλών θέσεων για αυξημένο έλεγχο και χρήση
  Στεγανωτικός διακόπτης σφράγισης σκόνης
  Αντικαθιστούμενο φύλλο λείανσης
  Τσάντα συλλογής σκόνης
  1 x φύλλο λείανσης Mesh - εξασφαλίζει βέλτιστη λείανση  

και εκχύλιση σκόνης

  Χειρολαβή πολλαπλών θέσεων για αυξημένο έλεγχο και χρήση
  Στεγανωτικός διακόπτης σφράγισης σκόνης
  Τσάντα συλλογής σκόνης
  1 x φύλλο λείανσης Mesh - εξασφαλίζει βέλτιστη λείανση και εκχύλιση σκόνης
  Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός με εργονομικό καουτσούκ
  Μεταβλητός διακόπτης ταχύτητας επιτρέπει τον μέγιστο έλεγχο της εφαρμογής

Εξαγωγή σκόνης για εύκολη προσάρτηση εμβόλου

  20 Εξαρτήματα που καλύπτουν όλες τις εργασίες κοπής, λείανσης και 
απόξεσης.

  Βελτιωμένος εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια επένδυση λαβής 
για μεγαλύτερη άνεση.

  LED φως για καλύτερη ορατότητα του σημείου εργασίας.
  Μεταβλητή ταχύτητα για καλύτερες αποδόσεις κοπής ανάλογα την 

εργασία.
  Αλλαγή λεπίδα με μηχανισμό λεβιέ για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή 

ή αφαίρεση της λεπίδας με την χρήση ενός χεριού.

FMC710B-XJ
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FMCL001B-XJ

18V LI-ION ΣΕΓΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Κόμπακτ εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία του χρήστη
  Φυσητήρας σκόνης κρατά την γραμμή κοπής μακριά από τη σκόνη και τα 

σκουπιδάκια
  Δυνατότητα Φάλτσου 45° 
  Ρυθμιίσεις λειτουργίας εκκρεμούς σας προσφέρουν καλύτερη απόδοση κοπής 

και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
  Λαστιχένια επένδυση για μείωση των κραδασμών και κόπωσης του χρήστη
  Αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλείο που σας επιτρέπει την γρήγορη αντικατάσταση 

της
  Συμβατή με λεπίδες τύπου U & T

€91,90

€99,90

18V ΦΑΚΟΣ LI-ION ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

€36,90FMC705B-XJ

FMC650B-XJ

18V ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Φωτεινότητα
  Μικρή σκάλα 500 lumen
  Μεγάλη σκάλα 1000 lumen
  Αυτονομία 4-8 ώρες
  Αδιάβροχος IP67
  Με σφυκτήρα για τοποθέτηση σε διάφορα σημεία
  Μαγνητική βάση

  Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται χωριστά
  18V Φακός Li-Ion με περιστρεφόμενη κεφαλή
  Ελαφριά κόμπακτ σχεδίαση με αντικραδασμικό περίβλημα
  4 LED λυχνίες που παράγουν 120 Lumen φωτεινότητας
  Εργονομική σχεδίαση λαβής με λαστιχένια επένδυση για άνετη χρήση
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18V LI-ION ΣΕΓΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται χωριστά
  18V Φακός Li-Ion με περιστρεφόμενη κεφαλή
  Ελαφριά κόμπακτ σχεδίαση με αντικραδασμικό περίβλημα
  4 LED λυχνίες που παράγουν 120 Lumen φωτεινότητας
  Εργονομική σχεδίαση λαβής με λαστιχένια επένδυση για άνετη χρήση

18V ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

FMCR001B-XJ

  Διαθέτει ραδιόφωνο FM/AM
  Στιβαρή ελαφριά σχεδίαση
  Συμβατό με όλες τις μπαταρίες STANLEY FATMAX
  Bluetooth σύνδεση
  Ενσωματομένο προστατευτικό πλαίσιο
  Αποθηκευτική μνήμη

FMCB100B-XJ

18V ΤΣΑΝΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

  Φορτίζει την 1,3Ah σε 40 λεπτά
  Φορτίζει την 2,0Ah σε 60 λεπτά
  Φορτίζει την 4,0Ah σε 120 λεπτά
  Διαγνωστικά φωτάκια LED που μεταδίδουν την κατάσταση της φόρτισης,

μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα

€152,90

€153,90

€87,90

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

FMC795B-XJ

  Ισχύς αναρρόφησης 9901/min
  Ισχύς αναρρόφησης 7,5 λίτρα για στεγνή βρωμιά, νερό
  2,4 μέτρα σωλήνας από καουτσούκ για μεγάλη επιφάνεια 

προσπέλασης και ακροφύσιο ρωγμών για διάφορες εφαρμογές
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FMC687L-XJ

18V 2.0AH LI-ION ΜΠΑΤΑΡIΑ

  Χωρίς το φαινόμενο μνήμης και ελάχιστης αποφόρτισης σε 
αδράνεια για μεγαλύτερες αποδόσεις

  18V 2.0Ah Li-Ion μπαταρία
  Μπαταρία τεχνολογίας λιθίου με παρατεταμένη αυτονομία και 

δύναμη για γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών σας

€69,90

18V 4.0AH LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

  Χωρίς το φαινόμενο μνήμης και ελάχιστης αποφόρτισης σε αδράνεια για 
μεγαλύτερες αποδόσεις 

  18V 4.0Ah Li-Ion μπαταρία
  Μπαταρία τεχνολογίας λιθίου με παρατεταμένη αυτονομία και δύναμη  

για γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών σας

€99,90

14.4V - 18V LI-ION 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

€31,90FMC692L-QW

FMC688L-XJ

  Φορτίζει 1.3Ah σε 40 λεπτά
  Φορτίζει 2.0Ah σε 60 λεπτά
  Φορτίζει 4.0Ah σε 120 λεπτά
  Διαγνωστικά φωτάκια LED που μεταδίδουν την κατάσταση της φόρτισης, 

όπως, φόρτιση, πρόβλημα φόρτισης, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα.
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18V 4.0AH LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 750W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

FME140K-QS

  Καλώδιο 4 μέτρων
  Ρουλεμάν και γρανάζια υψηλής αντοχής
  Εμπρόσθιο μεταλλικό καλούπι
  Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και διακόπτης αντίστροφης λειτουργίας
  Λαστιχένια επένδυση λαβής για μεγαλύτερη άνεση
  Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13χιλ
  750W Ισχυρό κρουστικό δράπανο 1 ταχύτητας

FME142K-QS

850W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

  Ισχυρό κρουστικό δράπανο 2 ταχυτήτων 850W
  Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13χιλ
  Λαστιχένια επένδυση λαβής για μεγαλύτερη άνεση
  Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και διακόπτης αντίστροφης λειτουργίας
  Ρουλεμάν και γρανάζια υψηλής αντοχής
  Εμπρόσθιο μεταλλικό καλούπι
  Καλώδιο 4 μέτρων

€53,90

€89,90

€125,90

FMC697L-QW

18V LI-ION ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

  Φορτίζει 1.3Ah σε 20 λεπτά
  Φορτίζει 2.0Ah σε 40 λεπτά
  Φορτίζει 4.0Ah σε 90 λεπτά
  Διαγνωστικά φωτάκια LED που μεταδίδουν την κατάσταση της φόρτισης, 

όπως, φόρτιση, πρόβλημα φόρτισης, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα.
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FME500K-QS

750W 1.8J ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+

  Ισχυρός κινητήρας 750W με κρουστική ενέργεια 1.8J
  Καλώδιο 4 μέτρων
  Κλείδωμα σκανδάλης συνεχούς λειτουργίας για μεγαλύτερη άνεση
  Ρουλεμάν και γρανάζια υψηλής αντοχής
  Βελτιωμένη εργονομική σχεδίαση για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη
  Εργονομική λαβή με λαστιχένια επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
  Ρύθμιση ελαφριάς λάξευσης τοίχων και χαμηλής πυκνότητας μπετού
  Ρύθμιση χωρίς κρούση για τρυπήματα σε ξύλο, σίδερο και κεραμικά υλικά
  Ιδανικό για διάνοιξη τρυπών στερέωσης σε μπετό και τοίχο
  3 λειτουργίες για κρουστική διάτρηση, λάξευση και διάτρηση

€164,90

1250W 3.5J ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+

  Πανίσχυρος κινητήρας 1250W για αποτελεσματική και γρήγορη ολοκλήρωση 
εργασιών

  Υψηλής απόδοσης SDS+ τσοκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων
  Πνευματικός Κρουστικός Μηχανισμός ο οποίος δίνει 4,100 κρούσεις/λεπτό
  Ένδειξη φθοράς ηλεκτρικών μερών (ψυκτρών) για εύκολη και 

προγραμματισμένη συντήρηση
  Κρουστικών μηχανισμός 3 λειτουργιών (Περιστροφή- Περιστροφή+Κρούση-Κρούση)
  Ιδανικό για εγκατάσταση στηριγμάτων και διάνοιξη οπών σε μπετό και 

τοιχοποιία.
  Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας για μεγαλύτερο έλεγχο των εργασιών σας.
  Οδηγός βάθους για εργασίες συνεχούς ροής.
  Μοναδική στην κατηγορία κρουστική ενέργεια 3.5J για απαιτητικές εργασίες 

διάτρησης, απόξεσης, και ελαριάς κατεδάφισης
€179,90

ΣΕΓΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 710W 

€112,90FME340K-QS

FME1250K-QS

 Kινητήρας 710 Watt για καθαρά και αποτελεσματικά κοψίματα
 Καλώδιο 4 μέτρων
 Ρυθμιζόμενη βάση χωρίς την χρήση εργαλείου
 Εμπρόσθιος φυσητήρας για την απομάκρυνση πριονιδιού από το σημείο 

κοπής παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια.
 Ρυθμιζόμενη λειτουργία εκκρεμούς που σας προσφέρει καλύτερη απόδοση 

κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας
 Δέχεται λεπίδες τύπου U και T
 Αλλαγή λεπίδας χωρίς κλειδί για γρήγορη αντικατάσταση
 Κόμπακτ εργονομικός σχεδιασμός που προσφέρει άνεση
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1250W 3.5J ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 400W ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125MM

FME440K-QS

  Καλώδιο 4m .
  3 φύλλα λείανσης παρέχουν τη βέλτιστη λείανση και εξαγωγής σκόνης.
  Υψηλής ποιότητας θήκη με μεταλλικά κουμπώματα.
  Εξάρτημα για γρήγορη τοποθέτηση και αλλαγή του γυαλόχαρτου.
  Απρόσβλητα από σκόνη μέρη για αποφυγή μόλυνσης.
  480 watt μεταβλητών στροφών ρυθμίζεται από 4.000 - 12.000 παλμούς το 

λεπτό παρέχοντας ιδανική λείανση για όλα τα υλικά.

FME630K-QS

750W ΠΛΑΝΗ 2.0ΧΙΛ

  Ισχυρός κινητήρας 750W για βελτιωμένη απόδοση πλανίσματος.
  Καλώδιο 4 μέτρων.
  Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν 

ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος.
  Αριστερή και δεξιά απομάκρυνση πριονιδιών.
  Πέλμα στάθμευσης που προστατεύει την επιφάνεια εργασίας και τις λεπίδες.
  Αναστρέψιμα μαχαίρια πλάνης με επικάλυψη καρβιδίου.
  Μαλακιά λαβή με λαστιχένια επένδυση για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
  Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα βήματα των 0,2χιλ. 

για κοπές ακριβείας.
  Χαμηλό βάρος και τέλεια ισορροπία που την καθιστά ιδανική στην χρήση ενός χεριού.

€99,90

€89,90

€142,90

FME360-QS

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 900W

  Σετ καλωδίου 3Μ από καοτσούκ.
  Ο κινητήρας 900W παρέχει βέλτιστη και αποτελεσματική διαδρομή κοπής για 

καλυτερα αποτελέσματα.
  Ανθεκτική επίστρωση από καοτσούκ.
  Ο άξονας περιστροφής προσφέρει ευελιξία ενώ κόβει και μειλωνει το ‘αναπήδημα’ 

πίσω.
  Μαλακή λαβή για μεγαλύτερη άνεση και μειωμένη κόπωση.
  Ελεύθερη αλλαγή λεπίδων όπου ελαχιστοποιεί το χρόνο καθυστέρησης.
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FME670K-QS

2000W ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

  Καλώδιο 4 μέτρων
  Λαβή με λαστιχένια επικάλυψη για μεγαλύτερη άνεση

Ι   σχυρός κινητήρας 2000W με λειτουργία μεταβλητής 
θερμοκρασίας

  Πιστόλι θερμού αέρα υψηλής αντοχής για συνεχή λειτουργία
  Σύστημα διπλής προστασίας σβησίματος εργαλείου παρατείνει 

την διάρκεια ζωής του
  Τοποθέτηση του εργαλείου σε ασφαλή θέση που σας επιτρέπει 

τη χρήση του δουλεύοντας και με τα δύο χέρια

€71,90

300W ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕιΟ

  4m Ενισχυμένο ελαστικό καλώδιο τροφοδοσίας
  Συμπεριλαμβάνει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων για εργασίες κοπής και 

λείανσης.
  Ιδανικό για εργασίες κοπής και λείανσης καθώς κι ένα πλήθος παρόμοιων 

εργασιών
  Ελαστική εμπρόσθια λαβή για ευκολία στο χειρισμό
  Εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χωρίς την χρήση εργαλείου
  Ηλεκτρονική Ρύθμιση στροφών για ευκολία σε μία ποικιλία εργασιών κοπής, 

λείανσης
Ι   σχυρός κινητήρας 300W που σας επιτρέπει βελτιωμένη λείανση και κοπές σε 
ποικιλία υλικών.

€131,90

1600W ΑΝΑΜEΙΚΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 140MM

€142,90FME190-QS

FME650K-QS

  2 ταχύτητες που σας επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο ανάμιξης
  Καλώδιο 4m για καλύτερη ευελιξία
  Διπλή λαβή με ελαστική επένδυση για άνεση & ελεγχο
  Μεταβλητή ταχύτητα για βελτιωμένο έλεγχο ανάμιξης
  Ισχυρός κινητήρας 1,600W που σας επιτρέπει την ανάμιξη ρευστών υλικών
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300W ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕιΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1650W 190mm

FME301-QS

  Ταχύτητα χωρις φορτιο (rpm) 5500
  Βαρος (kg)   4.1
  Ισχυς (w)   1650
  Ικανοτητα λοξοτομης (°) 0-45
  Μεγ. ικανοτητα βαθους (mm) 66
  Μηκος καλωδιου (m)  4
  Εσωτερικη διαμετρος (mm) 16
  Διαμετρος δισκου (mm) 190

FMEG210-QS

850W 115MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NVR

  Ισχυς (w) 850
  Διαμετρος δισκου (mm)   115
  Ταχύτητα χωρις φορτιο (rpm) 12000
  Σπύρωμα άξονα  Μ14
  Βάρος 2.0 κιλά

€142,90

€119,90

€59,90

FME380K-QS

SFM 650w ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 650W

  Ρύθμιση βάθους χωρίς βοήθεια εργαλείου. Παρέχει ακρίβεια στο κάρφωμα σε διαφορετικά υλικά
  Εξαγωγή σκόνης για εύκολη σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
  Κόμπακτ εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία του χρήστη.
  3 μέτρα καλώδιο από καουτσούκ
  Κλειδί αλλαγής λεπίδας για εύκολη πρόσβαση
  Αποδοτικό σύστημα εξαγωγής της σκόνης
  Εργονομικός προστατευτικός μοχλός απελευθέρωσης και μηχανισμός 

ασφαλούς λειτουργίας
  Γραμμή λέιζερ για ακρίβεια κοπής
  Εξαιρετικά λεπτό για 650W μηχανισμό υψηλής ροπής
  Εξαιρετική ορατότητα της γραμμής κοπής
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FMEG210K-QS

850W 115MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NVR (ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ)

€72,90

850W 125MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NVR

€59,90

850W 125MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NVR (ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ)

€72,90FMEG220K-QS

FMEG220-QS

  Ισχυς (w) 850
  Διαμετρος δισκου (mm)   115
  Ταχύτητα χωρις φορτιο (rpm) 12000
  Σπύρωμα άξονα  Μ14
  Βάρος 2.0 κιλά

  Ισχυς (w) 850
  Διαμετρος δισκου (mm)   115
  Ταχύτητα χωρις φορτιο (rpm) 12000
  Σπύρωμα άξονα  Μ14
  Βάρος 2.0 κιλά

  Ισχυς (w) 850
  Διαμετρος δισκου (mm)   115
  Ταχύτητα χωρις φορτιο (rpm) 12000
  Σπύρωμα άξονα  Μ14
  Βάρος 2.0 κιλά
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850W 125MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NVR 2300W ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 355MM

FME700-QS

  Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας προστασίας
  Καλώδιο 4 μέτρων
  Ισχυρός κινητήρας 2,300W που σας παρέχει βελτιωμένη απόδοση κοπής
  Σφιγκτήρας γρήγορης απελευθέρωσης που σας επιτρέπει την γρήγορη 

τοποθέτηση του υλικού που θέλετε να κόψετε
  Εργονομική λαβή τύπου D για μεγαλύτερη άνεση
  Μεγάλη μεταλλική βάση για σταθερότητα και μεγάλα κοψίματα

FME720-QS

2000W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 255mm

  Δυνατός κινητήρα 2000W που παρέχει βελτιωμένη λύση κοπής.
  Πλευρική υποστήριξη υλικού για περισσότερη ακρίβεια
  Οριζόντια λαβή που μειώνει την κόπωση για περισσότερη άνεση και έλεγχο
  Περιοριστής μήκους κοπής για γρήγορα επαλαμβανόμενα κοψίματα με 

ακρίβεια.
  Ψύκτρες που αντικαθίστούνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  Ευανάγνωστη μετρική κλίμακα για για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια

€139,90

€219,90

€461,90

FME841-QS

2200W  ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

  Αυτόματης διακοπής ψύκτρες (καρβουνάκια) για ανθεκτικότητα
  Μπουτόν εμπλοκής του άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων κοπής
  Αλουμινένιο Κιβώτιο για μέγιστη απαγωγή θερμοκρασίας και επιπλέον 

ανθεκτικότητα
  Χειρολαβή τριών θέσεων για επιπλέον έλεγχο και ασφάλεια
  Υψηλής ισχύος κινητήρας 2200W για απαιτητικές εργασίες
  Ισχυρός κινητήρας 2,200W για βελτιωμένη απόδοση κοπής
  Αλλαγή προφυλακτήρα χωρίς την ανάγκη εργαλείων
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FME721-QS

1500W 216MM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

  Δυνατός κινητήρα 1500W που παρέχει βελτιωμένη λύση κοπής.
  Πλευρική υποστήριξη υλικού για περισσότερη ακρίβεια
  Οριζόντια λαβή που μειώνει την κόπωση για περισσότερη 

άνεση και έλεγχο
  Περιοριστής μήκους κοπής για γρήγορα επαλαμβανόμενα 

κοψίματα με ακρίβεια.
  Ψύκτρες που αντικαθίστούνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  Ευανάγνωστη μετρική κλίμακα για για ακόμη μεγαλύτερη 

ακρίβεια

€319,90

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

  Μεγίστη ικανότητα υποστήριξης βάρους 185Kg
  Επεκτείνετε μέχρι και τα 2,06m.
  Η ελαφριά κατασκευή του παρέχει εύκολη μεταφορά σε όλους τους χώρους
  Πόδια μου ανοιγοκλείνουν για εύκολη αποθήκευση του σταντ.
  Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα υλικού.
  Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά.

€109,90FME790-XJ



ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

Γραφεία εξυπηρέτησης Κύπρου
Ερμού 22, Παλλουριώτισα, 1046 Λευκωσία

τηλ. 22344302   φαξ 22348098
Email: ioannou.ioannis@cytanet.com.cy     www.ioannoutools.com

Η STANLEY FATMAX® διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. 

Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος STANLEY FATMAX®

www.stanleytools.com/3

YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD*

*Terms and conditions apply, see website or inside pack for more information


