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חדש!

SBE 650

SB 850-2

מקדחה רוטטת אלקטרונית

מקדחה רוטטת אלקטרונית

מקדחה רוטטת אלקטרונית

קוד גמל068555 :
קוד מטאבו600671850 :

קוד גמל872572 :
קוד מטאבו600780000 :

קוד גמל866182 :
קוד מטאבו600781510 :

650W

850W

780W

דו כיוונית ,אלקטרונית

מצמד בטיחותי

דו כיוונית ,מצמד בטיחותי

 0-2,800סל”ד

שני הילוכים 0-1,000/0-3,100 ,סל”ד

שני הילוכים 0-1,000/0-3,100 ,סל”ד

תפסנית מהירה

קוטר קידוח מירבי:
בטון  20מ"מ
עץ  40מ”מ
מתכת  13מ”מ

תפסנית מכנית  13מ”מ
קוטר קידוח מירבי:
בטון  18מ"מ
עץ  40מ”מ
מתכת  13מ”מ

קוטר קידוח מירבי:
עץ  30מ”מ
מתכת  13מ"מ
בטון  14מ"מ

משקל  2.6ק”ג

בקרטון

מחיר  ,₪ 1,025תוצרת גרמנית G

מחיר  ,₪ 1,128תוצרת גרמנית G

G

SBEV 1100-2 S

חדש!

SBEV 1300-2 S

חדש!

מקדחה רוטטת אלקטרונית

מקדחה רוטטת אלקטרונית

קוד גמל866151 :
קוד מטאבו600784500 :

קוד גמל866120 :
קוד מטאבו600786500 :

הגנת התנעה מחודשת!

 , 1,300Wדו כיוונית ,אלקטרונית

 , 1,100Wדו כיוונית ,אלקטרונית

ניתוק בעומס יתר ,מצמד בטיחותי

ניתוק בעומס יתר ,מצמד בטיחותי

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

שני הילוכים 0-1,000/0-3,100 ,סל"ד

שני הילוכים 0-3,100/0-1,100 ,סל”ד

בקרת עומס אלקטרונית

בקרת עומס אלקטרונית

תפסנית מהירה Ø1.5-13mm

תפסנית מהירה

קוטר קידוח מירבי:
עץ  40מ”מ
מתכת  16מ"מ

קוטר קידוח מירבי:
בטון  22מ"מ
עץ  40מ”מ
מתכת  16מ”מ

משקל  2.8ק"ג

במזוודה

מחיר  ,₪ 1,738תוצרת גרמנית G

משקל  2.8ק”ג מחיר G ₪ 1,508
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משקל  2.6ק”ג
במזוודת פלסטיק

משקל  1.8ק"ג
מחיר ₪ 533

SBE 780-2

חדש!

במזוודה

מקדחה אלקטרונית

מקדחה לכוסות יהלום רטוב

קוד גמל029754 :
קוד מטאבו600806000 :

קוד גמל029877 :
קוד מטאבו600806001 :

מקדחה מיועדת לקידוח בעומס
גבוה ובקטרים גדולים

 , 1,100Wדו כיוונית ,אלקטרונית

 , 1,100Wאלקטרונית

קוד גמל029808 :
קוד מטאבו600580000 :
 , 750Wדו כיוונית ,אלקטרונית

שני הילוכים 0-640/0-1,200 ,סל"ד

מצמד בטיחותי

מצמד בטיחותי

שני הילוכים 0-900/0-2,800 ,סל”ד

מומנט מירבי 75Nm

קוטר קידוח מירבי:
ברזל  16/10מ”מ
עץ  40/25מ”מ

קוטר קידוח מירבי 120 :מ”מ

 0-660סל"ד

תפסנית  3-16מ"מ
משקל  4.3ק"ג
מחיר G ₪ 2,374

מצמד בטיחותי

הברגה 1/2

בקרת עומס אלקטרונית

משקל  4.3ק”ג
להצעת מחיר פנה למרכז ההזמנות
G

קוטר קידוח מירבי:
עץ  50מ”מ
מתכת  16מ”מ
משקל  2.6ק”ג
מחיר ₪ 1,524

G

WBE 700

BE 6

BE 10

מקדחה זוויתית

מקדחה לאלומיניום

מקדחה קומפקטית במיוחד

קוד גמל029761 :
קוד מטאבו600512000 :

קוד גמל029792 :
קוד מטאבו600132810 :

קוד גמל029785 :
קוד מטאבו600133000 :

שמירה על כוח רציף בעומס

 , 450Wדו כיוונית ,אלקטרונית

 , 450Wדו כיוונית ,אלקטרונית

700W

תפסנית  6מ”מ

תפסנית  10מ”מ

תפסנית  1-10מ"מ

 0-4,000סל"ד

 0-2,400סל”ד

 850-2,600סל”ד

קוטר קידוח מירבי:
עץ  12מ”מ
מתכת  6מ"מ

קוטר קידוח מירבי:
עץ  20מ”מ
מתכת  10מ”מ

משקל  1.3ק"ג

משקל  1.3ק"ג

מחיר G ₪ 590

מחיר G ₪ 607

אלקטרונית
קוטר קידוח מירבי:
עץ  25מ”מ
מתכת  10מ”מ
משקל  2ק”ג
מחיר G ₪ 2,483
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BDE 1100

BDE 1100 PLUS

BE 75-16

 | METABOמברגות

SE 2500

DWSE 6.3

SE 4000

מברגה איסכורית וגבס,
קומפקטית וקלה במיוחד

מברגה איסכורית וגבס

מברגה גבס חשמלית,
קומפקטית וקלה במיוחד

קוד גמל068562 :
קוד מטאבו620044000 :

קוד גמל059294 :
קוד מטאבו620001000 :
 , 550Wדו כיוונית ,אלקטרונית

קוד גמל898589 :
קוד מטאבו62004500 :

 , 600Wדו כיוונית ,אלקטרונית

 0-2,100סל"ד

 0-2,500סל"ד

 10מצבי מצמד

 0-4,000סל"ד

משקל  1.2ק"ג

משקל  2.1ק"ג

משקל  1.1ק"ג

מחיר G ₪ 1,440

SM 5-55
מחסנית ברגים מקצועית
עבור מברגה לקירות גבס
איסכורית דגם SE400
SE2500
קוד גמל863235 :
קוד מטאבו631618000 :
יכולת שרשרת עד  50ברגים
הברגת ברגים באורן  25-55מ”מ
מקס .ראש בורג  9.5מ”מ
מקס .קוטר בורג  5מ”מ
משקל  7.8ק"ג
מחיר G ₪ 1,071
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מחיר G ₪ 1,890

 , 600Wדו כיוונית ,אלקטרונית

מחיר G ₪ 1,442

קוד גמל029815 :
קוד מטאבו600635500 :

קוד גמל029822 :
קוד מטאבו600636500 :

 , 1,100Wלקידוח עד  32מ"מ

 , 1,200Wלקידוח עד  50מ"מ

מהירות  700סל"ד

דו כיוונית ,אלקט' ,כניסה קונית MK2

מהלך עבודה  160מ”מ

שמירה על כוח רציף בעומס

גובה מקסימלי  490מ”מ

מהירות  200-450/100-250סל"ד

גובה מינימלי  343מ”מ

מהלך עבודה  160מ”מ

גודל בסיס 84x168 :מ”מ
במזוודה ,כולל מיכל לנוזל קירור
וחגורת בטיחות
משקל  11.9ק”ג
מחיר G ₪ 7,598

קוד גמל029778 :
קוד מטאבו600323000 :
 , 1,800Wמתאימה לסטנד מגנטי
כניסה קונית  -מורס  3 ,3הילוכים
 0-170/0-320/0-470סל"ד
מצמד בטיחותי

גובה מקס'  610מ”מ גובה מינ'  457מ”מ

קוטר קידוח מירבי:
ברזל  32מ”מ
עץ  70מ”מ

גודל בסיס 84x168 :מ”מ

משקל  7.8ק"ג

במזוודה ,כולל מיכל לנוזל קירור
וחגורת בטיחות

מחיר G ₪ 6,338

משקל  12.7ק”ג
מחיר G ₪ 10,548

MAG 32
בסיס מגנטי M100
קוד גמל032501 :
קוד מטאבו627100000 :
 , 1,100Wלקידוח עד  32מ"מ
משקל  22ק”ג
מחיר G ₪ 10,533
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מקדחות ניידות עם בסיס מגנטי לקידוח מאונך ,מאוזן והפוך

מקדחה לקידוח
במקדחים חלולים

מקדחה לקידוח
במקדחים חלולים

מקדחה  32מ"מ

 | METABOמקדחות מגנטיות

MAG 32

MAG 50

B 32/3 Drill

 | METABOכלים נטענים

אפשרות לסוללות:
10.8V 2Ah
 3שנות אחריות לסוללה

חדש!

חדש!

POWERMAXX BS

SB 18 LT Impact

BS 18

מברגה/מקדחה קומפקטית ליתיום

מברגה/מקדחה רוטטת

מברגה/מקדחה נטענת

קוד גמל029488 :
קוד מטאבו600080500 :

קוד גמל038374 :
קוד מטאבו602103500 :

קוד גמל852376 :
קוד מטאבו602207510 :

 2סוללות ליתיום 4Ah/18V
 +מטען מהיר

 2סוללות ליתיום  + 2Ah/18Vמטען
תפסנית מהירה  13מ”מ

דו כיוונית

פנס מובנה

אלקטרונית

אלקטרונית

תפסנית מהירה  13מ”מ

שני הילוכים 0-450/0-1,600 ,סל”ד

 2הילוכים  0-1,400/0-360סל”ד

אלקטרונית

מצמד  20דרגות  +קידוח

שמירה על מהירות בעומס

 27,000רטיטות לדקה

פנס מובנה

מצמד  20דרגות  +קידוח

 2הילוכים  0-1,600/0-450סל”ד

מומנט מירבי 48Nm

פנס מובנה

מצמד  20דרגות  +קידוח  +רטיטה

ויסות מומנט 0.5-4.5Nm

מומנט מירבי 34Nm

מומנט מירבי 60Nm

 2סוללות ליתיום  2Ah/10.8Vמטען מהיר

תפסנית מהירה  10מ”מ

מעצור אלקטרוני
קוטר קידוח מירבי :עץ  18מ”מ
מתכת  10מ”מ
במזוודה
משקל  0.8ק”ג
מחיר G ₪ 933

ויסות מומנט 0.7-8Nm
קוטר קידוח מירבי :עץ  38מ”מ
מתכת  13מ”מ בטון  13מ”מ

מנגנון  Ultra-Mהגורם לטעינה יעלה
ועדינה ,ניצול אנרגיה אופטימלי וחיי
סוללה ארוכים

מנגנון  Ultra-Mהגורם לטעינה יעלה
ועדינה ,ניצול אנרגיה אופטימלי וחיי
סוללה ארוכים

במזוודה

 3שנות אחריות לסוללות

משקל  1.3ק”ג

משקל  1.9ק"ג

מחיר G ₪ 1,440
גוף בלבד

במזוודה
מחיר G ₪ 2,808
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קוטר קידוח מירבי :עץ  20מ”מ
מתכת  10מ”מ בטון  10מ”מ

 3שנות אחריות לסוללות

קוד גמל852390 :
קוד מטאבו602207840 :
מחיר G ₪ 775

חדש!

חדש!
SB 18 LTX BL Q I

SB 18 LT BL

COMBO SET 2.1.3

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

מברגה/מקדחה רוטטת 18V
גוף בלבד

סט מקדחה רוטטת  +אימפקט

קוד גמל023844 :
קוד מטאבו602353650 :
 2סוללות ליתיום 5.2Ah/18V
 +מטען מהיר
פנס מובנה

קוד גמל991990 :
קוד מטאבו602316890 :
 2סוללות ליתיום 5.2Ah/18V
 +מטען מהיר

תפסנית מהירה  13מ”מ

פנס מובנה

אלקטרונית

תפסנית מהירה  13מ”מ

מנגנון  Quickלהחלפה מהירה של
התפסנית

אלקטרונית
 31,950רטיטות לדקה

 32,300רטיטות לדקה

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

ניתוק בעומס יתר

ניתוק בעומס יתר

 2הילוכים  0-2,100/0-600סל”ד

 2הילוכים  0-1,850/0-500סל”ד

מומנט מירבי 60Nm

מומנט מירבי 120Nm

ויסות מומנט 0.7-8Nm

ויסות מומנט 1-20Nm

קוטר קידוח מירבי :עץ  38מ”מ
מתכת  13מ”מ בטון  13מ”מ

קוטר קידוח מירבי :עץ  65מ”מ
מתכת  13מ”מ בטון  16מ”מ
מצב  IMPULSלשחרור והוצאת
ברגים תקועים ולהתחלת קידוח

קוד גמל030040 :
קוד מטאבו685032000 :
 2סוללות ליתיום 4.0Ah/18V
גוף (038497) SSD 18 LTX 200
מטען מהיר ACS 30-36v
גוף (055883) SD 18 LT
במזוודה METALOC III
מחיר G ₪ 4,000

מצב  IMPULSלשחרור והוצאת
ברגים תקועים ולהתחלת קידוח
מנגנון  Ultra-Mהגורם לטעינה יעלה
ועדינה ,ניצול אנרגיה אופטימלי וחיי
סוללה ארוכים

מנגנון  Ultra-Mהגורם לטעינה יעלה
ועדינה ,ניצול אנרגיה אופטימלי וחיי
סוללה ארוכים

 3שנות אחריות לסוללות

 3שנות אחריות לסוללות

גוף בלבד במזוודת מתכת

במזוודה

משקל  1.5ק"ג

משקל  2.4ק"ג

מחיר G ₪ 2,562

מחיר G ₪ 4,863
גוף בלבד
קוד גמל:
קוד מטאבו602353840 :
מחיר G ₪ 3,102
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מנוע ללא פחמים לנצילות
גבוהה יותר!

מנוע ללא פחמים לנצילות
גבוהה יותר!

 | METABOכלים נטענים

KHA 36 LTX

KHA 18 LTX

W 18 LTX 125 QUICK

פטישון נטען

פטישון נטען-קודח וחוצב
עם סוללות ליתיום

משחזת נטענת 18V

קוד גמל030064 :
קוד מטאבו600795510 :
 2סוללות ליתיום  2.6Ah/36Vמטען מהיר

קוד גמל029082 :
קוד מטאבו602174610 :

קוד גמל059386 :
קוד מטאבו600210500 :

 2סוללות ליתיום 4Ah/18V

דו כיווני ,אלקט' ,מבטל סיבוב

דו כיווני ,אלקט'

 0-1,100סל”ד  4,500הלימות לדקה

 8,000סל”ד

 4,000הלימות לדקה

התנעה רכה ,פתיחה מהירה

עם מבטל סיבוב ,כולל ראש מתחלף

עוצמת הלימה  ,2.2Jמצמד בטיחותי

כולל תפסנית נוספת לקידוח בעץ ובברזל

שמירה על כוח בעומס

עוצמת הלימה  ,3.1Jמצמד בטיחותי

קוטר קידוח מירבי :בטון  24מ”מ

הגנת עומס יתר

מערכת בלימת זעזועים חדשנית

מתכת  13מ”מ עץ  25מ”מ

קוטר קידוח מירבי :בטון  32מ”מ מתכת  13מ”מ

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

כולל רצועת נשיאה

במזוודה

בתיק ,משקל  2.9ק”ג ,מחיר ₪ 3,092

משקל  4.9ק”ג ,מחיר G ₪ 5,275

גוף בלבד

G

קוד גמל ,023851 :מחיר ₪ 1,588

קוד מטאבו600210890 :

KSA 18 LTX

GA 18 LTX
משחזת ציר ישרה נטענת 18V

משור עגול נטען

" 165( 6-1/2מ"מ) 18V
קוד מטאבו602268860 :

קוד גמל028764 :
קוד מטאבו600639850 :

 2סוללות ליתיום 4Ah/18V

מהירות  6,000סל”ד

 0-2,700סל”ד

עצירת תגובת פתע

עומק חיתוך ב 53.5 - 90֜ -מ”מ

ידית אחיזה בולמת

עומק חיתוך ב 42 - 45֜ -מ”מ

הגנת התחלה מחודשת

מעצור אלקט’ ,פנס מובנה

סוללה מסתובבת לנגישות

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

ניתוק בעומס יתר

במזוודה ,משקל  ,4.3ק”ג מחיר ₪ 3,827

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

גוף בלבד
קוד גמל ,029686 :מחיר ₪ 1,277
קוד מטאבו602268850 :
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G

הגנת התחלה מחודשת

בקרטון
משקל  2.2ק”ג ,מחיר G ₪ 3,131

סוללה מסתובבת לנגישות
מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

במזוודה ,משקל  2.4ק”ג ,כולל
סוללה
מחיר G ₪ 2,624
גוף בלבד

קוד גמל ,029372 :מחיר G ₪ 1,228

קוד מטאבו602170890 :

AG 18
מפוח  /שואב

קוד גמל896547 :
קוד מטאבו602242850 :
18V
גוף בלבד
ללא סוללות ומטען
קיבולת אוויר 74m/S
משקל  1.87ק”ג
מחיר G ₪ 826

מברגת רטיטה קומפקטית

מברגת רטיטה (אימפקט) ליתיום

מפתח רטיטה אימפקט נטען 18V

קוד גמל068302 :
קוד מטאבו600093500 :

קוד גמל029549 :
קוד מטאבו602196500 :

קוד גמל029310 :
קוד מטאבו602195850 :

 2סוללות ליתיום 2Ah/10.8V

 2סוללות ליתיום 4Ah/18V

כניסה " ,1/2דו כיווני ,אלקטרוני

דו כיוונית ,אלקט'

דו כיוונית ,אלקט'

 3,000רטיטות בדקה ()bpm

מהירויות  0-2,300סל”ד

מהירויות  0-1,000 ,0-1,850 ,0-2,500סל”ד

מהירויות  0-2,300סל”ד

שמירה על כוח רציף בעומס

מומנט מרבי 150Nm

 3דרגות מומנט ,פנס מובנה

פנס מובנה ,כניסה 1/4

פנס מובנה ,מטען מהיר

מומנט מרבי 210Nm

מומנט מרבי 105Nm

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

במזוודה ,משקל  1.8ק”ג

במזוודה ,משקל  1.6ק”ג

מנגנון  Ultra-Mהגורם לטעינה יעלה ועדינה,
ניצול אנרגיה אופטימלי וחיי סוללה ארוכים

מחיר G ₪ 1,186

מחיר G ₪ 2,387
גוף בלבד

גוף בלבד

G

קוד גמל029532 :
קוד מטאבו ,600093890 :מחיר₪ 688

במזוודה ,משקל  1.4ק”ג

קוד גמל029501 :
קוד מטאבו ,602196850 :מחיר ₪ 1,195

מנוע חדשני ללא
פחמים לנצילות
גבוהה יותר!

 3שנות אחריות לסוללות
מחיר G ₪ 3,149
מחיר גוף בלבד G ₪ 1,303

חדש!

SSW 18 LTX 400 BL

SSW 18 LTX 600

SSW 650

מפתח רטיטה (אימפקט) ליתיום
נטען

מפתח רטיטה (אימפקט) ליתיום
נטען

מפתח רטיטה (אימפקט)

קוד גמל029730 :
קוד מטאבו602205500 :

קוד גמל023868 :
קוד מטאבו602198650 :

קוד גמל029723 :
קוד מטאבו602204000 :
דו כיווני ,אלקט'650W ,

 2סוללות ליתיום  4Ah/18Vמטען מהיר

 2סוללות ליתיום5.2Ah/18V

מהירויות  0-2,100סל”ד

דו כיווני ,אלקט'

דו כיווני ,אלקט'

כניסה 1/2

מהירויות  0-2,150סל”ד

מהירויות  0-1,600סל”ד

מומנט מירבי 600Nm

 12מהירויות לכיוון עוצמת הכוח

כניסה 1/2

כניסה 1/2

מומנט מירבי 600Nm

משקל  3ק”ג

מומנט מירבי 400Nm

פנס מובנה ,מטען מהיר

פנס מובנה ,מטען מהיר

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

במזוודה

במזוודה ,משקל  1.9ק”ג ,מחיר ₪ 2,983

משקל  3.1ק”ג ,מחיר G ₪ 3,667

G

מחיר G ₪ 1,918
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אפשרות להחלפת סוללות 18V 5.2AH

POWERMAXX SSD

SSD 18 LTX 200

SSW 18 LTX 200 IMPACT

 | METABOמברגות אימפקט

חדש!

 | METABOכלים נטענים :משורים

אפשרות להחלפת סוללות 18V 5.2AH

ASE 18 LTX

POWERMAXX ASE

ULA 14.4-18V LED

משור חרב נטען 18V
קוד גמל029013 :
קוד מטאבו602269610 :

משור חרב נטען

פנס נטען

קוד גמל029655 :
קוד מטאבו602264500 :

קוד גמל056989 :
קוד מטאבו600368000 :

 2סוללות ליתיום 4Ah/18V

 2סוללות ליתיום 2Ah/10.8V

מתח עבודה 14.4V/18V

 0-2,700פל”ד ,אלקטרוני

 0-3,100פל”ד ,אלקטרוני

זמן תאורה  14.4Vעד  8שעות

אורך פעימת ניסור  30מ"מ

אורך פעימת ניסור  13מ"מ

זמן תאורה  18Vעד  10שעות

ניתן להרכיב את הלהב הפוך ב180֜-

אפשרות לכיוון עומק חיתוך

ללא מטען וסוללה

החלפת להבים מהירה ונוחה

החלפת להבים מהירה ונוחה

 12מצבים

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

תצוגה של מצב הסוללה ,פנס מובנה

משקל  0.39ק”ג

במזוודה

כניסת להבים של מסור חרב או מסור אנכי

מחיר G ₪ 428

משקל  3.6ק”ג

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

מחיר G ₪ 3,862

במזוודה ,משקל  1.2ק”ג

גוף בלבד
קוד גמל038473 :
קוד מטאבו602269850 :
מחיר G ₪ 1,244

מחיר G ₪ 1,516
גוף בלבד
קוד גמל863167 :
קוד מטאבו602264890 :
מחיר G ₪ 982

BSA 14.4-18V LED

POWERMAXX LED

זרקור נטען עוצמתי 18Leds

פנס נטען

קוד גמל038329 :
קוד מטאבו602111850 :

קוד גמל030088 :
קוד מטאבו600036000 :

מתח עבודה 14.4V/18V

מתח עבודה 10.8V

זמן תאורה  8.3שעות
לאחר טעינה אחת מלאה

זמן תאורה  38שעות בטעינה מלאה
ללא מטען וסוללה

סוללה אחת

משקל  0.1ק”ג

עוצמת תאורה LUMEN 2600
ללא מטען וסוללה
במזוודה ,משקל  2.5ק”ג
מחיר G ₪ 1,809
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מחיר G ₪ 215

KHE 2644

KHE 2860 Quick

KHE 3251

פטישון  26מ"מ SDS-plus

פטישון  28מ"מ SDS-plus

פטישון  32מ"מ משולב SDS-plus

קוד גמל068319 :
קוד גמל606157000 :

קוד גמל895632 :
קוד מטאבו600878500 :

קוד גמל029150 :
קוד מטאבו600659000 :

800W

880W

800W

דו כיווני ,אלקט' ,התנעה רכה

דו כיווני ,אלקט' ,התנעה רכה

דו כיווני ,אלקט' ,התנעה רכה

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

עם מבטל סיבוב ,מצמד בטיחותי

עם מבטל סיבוב ,מצמד בטיחותי

עם מבטל סיבוב ,מצמד בטיחותי

הלימות בדקה 5,400bpm

הלימות בדקה 4,400bpm

הלימות בדקה 4,470bpm

עוצמת הלימה 2.3J

עוצמת הלימה חזקה מאד 3.2J

עוצמת הלימה 3.1J

 3מצבים :חציבה; קידוח; חציבה-קידוח

 3מצבים :חציבה; קידוח; חציבה-קידוח

קוטר קידוח מירבי :בטון  26מ”מ
ברזל  13מ”מ ,עץ  30מ”מ

קוטר קידוח מירבי :בטון  28מ”מ
ברזל  13מ”מ ,עץ  28מ”מ

קוטר קידוח מירבי :בטון  32מ”מ
ברזל  13מ”מ ,עץ  35מ”מ

 0-1,150סל"ד

כולל תפסנית  SDS Plusנוספת לקידוח
במתכת ועץ

במזוודה
משקל  2.9ק”ג
מחיר G ₪ 1,220

הכלי הכי חזק בשוק להספק 880W
כולל ראש מתחלף

 1,150הלימות לדקה
מערכת בלימת זעזועים חדשנית
במזוודה ,משקל  3.6ק”ג
מחיר  G ,₪ 3,034תוצרת גרמנית

 0-1,150סל"ד
במזוודת פלסטיק ,משקל  3.1ק”ג
מחיר  G ,₪ 1,397תוצרת גרמנית
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 | METABOפטישונים

חדש!

 | METABOפטישי חציבה

KHE 56 SDS-MAX

MHE 5 SDS-MAX

KHE 76 SDS-MAX

פטיש משולב חציבה וקידוח  45מ"מ

פטיש חציבה

פטיש משולב חציבה וקידוח  52מ"מ

קוד גמל028658 :
קוד מטאבו600340000 :

קוד גמל039036 :
קוד מטאבו600688000 :

קוד גמל870332 :
קוד מטאבו600341000 :

לעבודות חציבה וקידוח בענף

לעבודות סיתות וחציבה

לעבודות חציבה וקידוח בענף

החשמל והאינסטלציה

הספק 1,300W

החשמל והאינסטלציה

הספק 1,300W

עוצמת הלימה 8.6J

הספק 1,500W

הלימות בדקה 2,840bpm

ידית אחיזה איזמל מתכוונן 360º
לתנוחת העבודה הנוחה ביתר

הלימות בדקה 2,735bpm

עוצמת הלימה 8.5J

עוצמת הלימה 11.9J

ויסות מהירות אלק' 12 ,מצבי איזמל

הלימות בדקה 3,000bpm

ויסות מהירות אלק' 12 ,מצבי איזמל

שמירה על כוח רציף בעומס

התנעה רכה

התנעה רכה

מהירות  0-300סל”ד

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

משקל  6.7ק”ג

מערכת בולמי זעזועים

מהירות  0-300סל”ד

מחיר G ₪ 4,911

משקל  6.6ק”ג

משקל  8.4ק”ג

מחיר ₪ 3,947

MHE 96 SDS-MAX
פטיש חציבה
קוד גמל059508 :
קוד מטאבו600396000 :
לעבודות קשות ,הריסה וחציבה
בענף הבניין והתשתית
הספק 1,600W
עוצמת הלימה 20J
הלימות בדקה 1,950bpm
ידית אחיזה בולמת זעזועים
התנעה רכה
שמירה על כוח רציף בעומס
משקל  11ק”ג
מחיר G ₪ 6,923
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G

מחיר G ₪ 7,783

משחזת זוית " 115( 4.5מ"מ)

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

קוד גמל029952 :
קוד מטאבו600354010 :

קוד גמל061808 :
קוד מטאבו600388000 :

קוד גמל061822 :
קוד מטאבו600468000 :

900W

1,000W

1,550W

מהירות  10,500סל”ד

ויסות מהירויות  2,800-10,500סל”ד

ויסות מהירויות  2,800-11,000סל”ד

מצמד בטיחותי

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

משקל  2.1ק”ג

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

מחיר G ₪ 545

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

כולל ידית בולמת זעזועים

כולל ידית בולמת זעזועים

משקל  2.1ק”ג

משקל  2.5ק”ג

מחיר G ₪ 1,069

מחיר G ₪ 999

חדש!

WEV 15-125 QUICK INOX

WEPBA 17-125 QUICK

WQ 1400

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

קוד גמל029907 :
קוד מטאבו600572000 :

קוד גמל863228 :
קוד גמל600548000 :

קוד גמל029914 :
קוד מטאבו600346000 :

שילוב של סל"ד נמוך ומומנט גבוה אידאלי

1700W

1,400W

לליטוש נירוסטה ,טיטניום ,אלומיניום ושיש

ויסות מהירויות  11,000סל”ד

 10,500סל”ד

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

ויסות מהירויות  2,000-7,600סל”ד

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

שמירה על כוח רציף בעומס

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

הגנת התחלה מחודשת

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

מיוצב אוטומטי

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

הגנת התחלה מחודשת

משקל  2.7ק”ג

משקל  1.9ק”ג

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

מחיר G ₪ 1,852

מחיר G ₪ 829

1,550W

כולל ידית בולמת זעזועים
משקל  2.5ק”ג
מחיר G ₪ 1,285
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 | METABOמשחזות

W 9-115

WEV 10-125 QUICK

WEV 15-125 QUICK

 | METABOמשחזות

חדש!

חדש!

WEA 17-125 QUICK

 WEF 9-125ראש שטוח!

WE 1500-150 RT

משחזת זוית " 125( 5מ"מ)

משחזת לנגישות גבוהה לתפרי
ריתוך " 125( 5מ"מ)

משחזת זוית " 150( 6מ"מ)

קוד גמל029402 :
קוד מטאבו600534000 :

קוד גמל038282 :
קוד מטאבו613060000 :

1,700W

קוד גמל863204 :
קוד מטאבו601242000 :
1,500W

ויסות מהירויות  11,000סל”ד

 ,910Wאלקטרוני

 9,600סל”ד

שמירה על כוח רציף בעומס

מהירות  10,000סל”ד

ידית אורגונומית ,מאחז רך

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

שמירה על כוח רציף בעומס

קלה וצרה במיוחד ,התנעה רכה

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

זוית כניסה מינימלית ֜43

מומנט גבוה במיוחד לעבודות מאומצות

כולל ידית בולמת זעזועים

משקל  2.1ק”ג

משקל  2.4ק”ג

שמירה על כוח רציף בעומס

מחיר G ₪ 2,177

מחיר G ₪ 1,355

משקל  2.5ק”ג
מחיר G ₪ 1,484

חדש!

WEF 15-150
משחזת לנגישות גבוהה לתפרי
ריתוך " 150( 6מ"מ)
קוד גמל863174 :
קוד מטאבו613083000 :
 1,550Wאלקטרוני
מהירות  10,000סל”ד
שמירה על כוח רציף בעומס
הגנת התחלה מחודשת
זוית כניסה מינימלית ֜43

משקל  2.1ק”ג
מחיר G ₪ 2,177
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WE 19-180 QUICK RT

WE 24-230 MVT

WPB 36-18 LTX BL 230

משחזת זוית " 180( 7מ"מ)

משחזת זוית " 230( 9מ"מ)

קוד גמל863181 :
קוד מטאבו601088000 :

קוד גמל028696 :
קוד מטאבו606469000 :

משחזת נטענת " 230( 9מ"מ)
ללא פחמים!

1,900W

2,400W

 8,200סל”ד

מהירות  6,600סל”ד

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

מצמד בטיחותי ,פתיחה מהירה

מצמד בטיחותי

מנגנון הגנת התחלה מחודשת ,הגנת
עומס יתר

כולל ידית בולמת זעזועים

בולם זעזועים בידית הקדמית והאחורית

משקל  2.7ק”ג

ידית אחורית מסתובבת לאחיזה מושלמת

ידית אחיזה מסתובבת הגדלת בטיחות
ונוחות בעבודה

מחיר G ₪ 1,475

מומנט גבוה במיוחד לעבודות מאומצות

סוללות עם טכנולוגית Ultra-M
המשפרות חיי סוללה

משקל  5.8ק”ג

משקל כולל  2סוללות  6.5ק"ג

מחיר G ₪ 1,033

 3שנים אחריות ,במזוודה ,מחיר ₪ 11,489

קוד גמל868971 :
קוד מטאבו613102860 :
 4יח' סוללות  18Vחדש! Ah LIHD 6.2
 2 +יח' מטען מהיר
עוצמתית בעבודה 36V
התנעה רכה ,פתיחה מהירה

גוף בלבד במזוודה

G

קוד גמל863280 :
קוד מטאבו613102840 :
מחיר G ₪ 5,468
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 | METABOמשחזות

חדש!

חדש!

 | METABOמשחזות ציר ואביזרים

GE 710 COMPACT

GE 950 G PLUS

GE 710 PLUS

משחזת ציר לעבודות ליטוש והשחזה

משחזת ציר לעבודות ליטוש והשחזה

משחזת ציר לעבודות ליטוש והשחזה

קוד גמל029976 :
קוד מטאבו600615000 :

קוד גמל023684 :
קוד מטאבו600616000 :

קוד גמל029051 :
קוד מטאבו600618000 :

אלקטרוני

אלקטרוני

הספק 710W

הספק 710W

מהירות  13,000-34,000סל”ד

מהירות  10,000-30,500סל”ד

עצירות תגובת פתע

עצירות תגובת פתע

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

ניתוק בעומס יתר ,צרה במיוחד

ניתוק בעומס יתר ,צרה במיוחד

משקל  1.4ק”ג

משקל  1.6ק”ג

מחיר G ₪ 1,021

מחיר G ₪ 1,082

שילוב של סל"ד נמוך ומומנט גבוה אידאלי
לליטוש נירוסטה ,טיטניום ואלומיניום

אלקטרוני
הספק 950W

מהירות  2,500-8,700סל”ד
עצירות תגובת פתע
שמירה על כוח רציף בעומס
הגנת התחלה מחודשת
ניתוק בעומס יתר ,צרה במיוחד
כולל ידית צד
משקל  1.7ק”ג
מחיר G ₪ 1,606

מלחציים לקיבוע מתקן אחיזה

מתקן אחיזה לקיבוע משחזת ציר

אביזרים למשחזות ציר
קוד פריט

תאור קוד פריט

034710

תפסנית  3מ"מ

₪ 139

034727

תפסנית ( 3.18מ"מ) 1/8

₪ 139

034697

תפסנית  6מ"מ

₪ 115

034703

תפסנית  8מ"מ

₪ 100

034734

תפסנית ( 6.35מ"מ) 1/4

₪ 117

032716

ציר גמיש למשחזת ציר למהירות 20,000-30,000

₪ 2,860

033621

תפסנית לציר גמיש  3מ"מ

₪ 206

033614

תפסנית לציר גמיש  6מ"מ

₪ 155

032518

מתקן אחיזה לקיבוע משחזת ציר

₪ 342

032518
G

מלחציים לקיבוע מתקן אחיזה

₪ 301
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מחיר

ציר גמיש למשחזת ציר למהירות
20,000-30,000

RBE 15-180 SET

RBE 9-60 SET

BFE 9-20 SET

מלטשת סרט לליטוש צינורות

מלטשת סרט צרה

מלטשת סרט לליטוש צינורות

קוד גמל029198 :
קוד מטאבו602183510 :

קוד גמל029617 :
קוד מטאבו602244500 :

קוד גמל905829 :
קוד מטאבו602243500 :

אלקטרונית

אלקטרוני

אלקטרוני

הספק 900W

הספק 950W

הספק 1,550W

מהירות  8-14מטר לשניה

רוחב סרט  6-19מ”מ

קוטר צינור לליטוש מקסימלי  180מ”מ

קוטר צינור לליטוש מקסימלי  60מ”מ

היקף סרט  457מ”מ

מידות סרט  40x760מ”מ

מידות סרט  30x533מ”מ

מהירות  3.8-9מטר לשניה

שמירה על כוח רציף בעומס

שמירה על כוח רציף בעומס

התנעה רכה

התנעה רכה ,ניתוק בעומס יתר

ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה

ניתוק בעומס יתר

הגנת התחלה מחודשת

הגנת התחלה מחודשת

כולל אביזרים ,במזוודת מתכת

כולל אביזרים ,במזוודת מתכת

כולל אביזרים ,במזוודת מתכת

משקל  1.8ק”ג

משקל  3.4ק”ג

משקל  3.1ק”ג

מחיר G ₪ 3,451

מחיר G ₪ 5,112

מחיר G ₪ 3,826

חדש!

KNSE 9-150 SET

משחזת לנגישות גבוהה (150
מ"מ  )6" -לתפרי ריתוך
קוד גמל872411 :
קוד מטאבו602265500 :
אלקטרוני
הספק 950W
מהירות משתנה  900-3,800סל”ד
שמירה על כוח רציף בעומס
ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה
הגנת התחלה מחודשת
כולל אביזרים ,במזוודה
משקל  2.7ק”ג
מחיר G ₪ 4,205
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 | METABOמלטשת סרט

חדש!

חדש!

 | METABOמקצועה • רוטרים

HO 26-82

LF 724 S

OFE 738

מקצועה חשמלית

מסיר צבע ולכה

רוטר לעבודות נגרות

קוד גמל853069 :
קוד מטאבו602682000 :

קוד גמל038350 :
קוד מטאבו600724000 :

קוד גמל899180 :
קוד מטאבו600738000 :

הספק 620W

הספק 710W

הספק 710W

רוחב הקצעה  82מ”מ

רוחב הקצעה  80מ”מ

ויסות אלקט'  13,000-34,000ס”לד

עומק הקצעה  0-2.6מ”מ

עומק הקצעה מרבי  0-3מ”מ

תפסנית  8מ”מ

מהירות  17,000ס”לד

במזוודת פלסטיק

בסיס אלומיניום

משקל  2.7ק”ג

משקל  2.4ק”ג

משקל  3ק”ג

מחיר G ₪ 1,708

מחיר G ₪ 2,150

מחיר G ₪ 2,495

חדש!

חדש!

קלה במיוחד!

SxE 400

SXE 150-5.0-BL

מלטשת אקצנטרית קומפקטית
לעבודות גסות וגימור

מלטשת אקצנטרית "150 6מ"מ
קלה במיוחד  1 -ק"ג!

קוד גמל853113 :
קוד מטאבו600405000 :

קוד גמל853083 :
קוד מטאבו61505000 :

הספק 220W

אלקטרונית

אלקטרונית

הספק 350W

מהירות  5,000-10,000סל”ד

רטיטות  10,000סל”ד

אפשרות להתחבר לכל השואבים

מהירות  4,000-10,000ס”לד

משקל  1.2ק”ג

משקל  1ק”ג

מחיר G ₪ 1,179

מחיר G ₪ 3,846
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מלטשת אקצנטרית חשמלית
לעבודות נגרות ופחחות

מלטשת אקצנטרית חשמלית
לעבודות נגרות ופחחות

קוד גמל028795 :
קוד מטאבו609225500 :

קוד גמל059522 :
קוד מטאבו600443000 :

מלטשת אקצנטרית חשמלית
לעבודות נגרות ופחחות,
למשטחים גדולים

הספק 240W

הספק 310W

מהירות  11,000ס”לד

מהירות  4,000-12,000ס”לד

קוד גמל037544 :
קוד מטאבו600444000 :
אלקטרונית
הספק 310W

קוטר “ 125( 5מ”מ)

קוטר “ 125( 5מ”מ)

חיבור דיסקיות נצמדות

חיבור דיסקיות נצמדות

מהירות  4,000-12,000ס”לד

כולל מיקרו פילטר

משקל  1.5ק”ג

קוטר “ 150( 6מ”מ)

במזוודת פלסטיק

מחיר G ₪ 860

חיבור ניירות-סקוטש

משקל  1.3ק”ג

משקל  1.6ק”ג

מחיר G ₪ 437

מחיר G ₪ 917

FSR 200 Intec
מלטשת רוטטת אורביטלית
לעבודות ליטוש וגימור בעץ וגבס
קוד גמל028689 :
קוד מטאבו600066500 :
הספק 200W

נייר לטש  102x114מ”מ
 26,000רטיטות לדקה
כולל מיקרו פילטר
במזוודת פלסטיק
משקל  1.3ק”ג
מחיר G ₪ 457
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 | METABOמלטשות אקצנטריות

FSX 200 Intec

SXE 3125

SXE 3150 TURBOTEC

 | METABOמלטשות רוטטות

SR 2185

SRE 4351

מלטשת רוטטת לעבודות קלות
לליטוש בעץ וגבס

מלטשת רוטטת לעבודות
מאומצות במשטחים גדולים ,עץ,
קירות

קוד גמל861453 :
קוד מטאבו600441500 :
הספק 210W

נייר לטש  184x92מ”מ
רטיטות לדקה 22,300

SXE 450 TURBOTEC

קוד גמל029297 :
קוד מטאבו611351000 :

 8,500רטיטות לדקה
מהירות  11,000-4,200סל”ד

הספק 350W

במזוודת פלסטיק
משקל  1.5ק”ג

רטיטות לדקה 22,000

מחיר G ₪ 755

מהירות  8,400-22,000ס”לד

קוד גמל028672 :
קוד מטאבו600129000 :
הספק 350W

אלקטרונית
גודל משטח  114x299מ”מ

מלטשת אקצנטרית "150 - 6מ"מ

משקל  2.4ק”ג
מחיר G ₪ 1,262

משקל  2.7ק”ג
מחיר G ₪ 1,394

DSE 300 Intec

SE 12-115

FMS 200 Intec

מלטשת אקצנטרית לעבודות
נגרות ופחחות גב משולש

מלטשת לליטוש נירוסטה

מלטשת רוטטת לעבודות ליטוש
וגימור בפינות ומקומות צרים

קוד גמל029624 :
קוד מטאבו600311500 :

קוד גמל037049 :
קוד מטאבו602115500 :

קוד גמל029648 :
קוד מטאבו600065500 :

אלקטרונית ,הספק 1,200W

הספק 200W

הספק 300W

מהירות  900-2,810ס”לד

מהירות  14,000-22,000ס”לד

שמירה על כוח רציף בעומס

נייר לטש  147x100מ”מ

אפשרות הרכבת להבים לקילוף

התנעה רכה וניתוק בעומס יתר

 26,000רטיטות לדקה

במזוודת פלסטיק

הגנת התחלה מחודשת

כולל מיקרו פילטר

משקל  1.3ק”ג

במזוודת מתכת ,כולל סט אביזרים

חיבור ניירות  -סקוטש

מחיר G ₪ 968

משקל  3ק”ג

במזוודת פלסטיק

מחיר G ₪ 3,545

משקל  1.2ק”ג
מחיר G ₪ 526

גוף בלבד
קוד גמל029594 :
קוד מטאבו ,602115510 :מחיר ₪ 2,493

במזוודת מתכת
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G

מלטשת סרט מקצועית "75( 3
מ"מ) לליטוש שטחי עץ גדולים

משור מלטשת רב שימושי

משור מלטשת חשמלי רב שימושי
Multi-Toll
קוד מטאבו601406500 :

שתי סוללות 18V2AH

חשמלי אלקטרוני

הספק 1,010W

מהירות  7,000-18,000ס”לד

הספק 400W

פנס מובנה ,שמירה על כוח ועומס

מהירות  1,100-18,500ס”לד

מהירות סרט  240-450מטר לדקה

כולל אביזרים לחיתוך ,גירוד וליטוש

תאורת לד כפולה

מידות סרט  75x533מ”מ

החלפת אביזרים מהירה

כולל אביזרים לחיתוך ,גירוד וליטוש

משקל  4.9ק”ג

מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה

מנגנון החלפת אביזרים מהירה

מחיר G ₪ 2,075

במזוודה ,משקל  1.8ק”ג

במזוודת פלסטיק

מחיר G ₪ 2,496

משקל  1.4ק”ג

קוד גמל059478 :
קוד מטאבו60037500 :
אלקטרונית

קוד גמל038381 :
קוד מטאבו613021510 :

מחיר G ₪ 1,508
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 | METABOמלטשות מיוחדות

BAE 75

MT 18 LTX COMPACT

MT 400 QUICK Set

 | METABOמשורים אנכיים

חדש!

STEB 65 QUICK

STEB 140

STA 18 LTX

משור אנכי תעשייתי

משור אנכי תעשייתי

משור אנכי נטען

קוד גמל068357 :
קוד מטאבו601030000 :

קוד גמל029891 :
קוד מטאבו60140200 :

קוד גמל029327 :
קוד מטאבו602298610 :

אלקטרוני

אלקטרוני

אלקטרוני

הספק 450W

הספק 750W

מהירות  1,000-3,000פעימות לדקה

מהירות  600-3,000פעימות לדקה

מהירות  1,000-3,100פעימות לדקה

 2סוללות ליתיום 18V 4AH

עומק חיתוך מירבי:
עץ  65מ”מ
ברזל  6מ”מ

עומק חיתוך מירבי:
עץ  140מ”מ
ברזל  10מ”מ

פנס מובנה ,החלפת סוללות מהירה

הטיית זווית +45° / -45°

הטיית זווית +45° / -45°

 4מצבי פנדל

 4מצבי פנדל

ניתן להוסיף מתקן לשואב אבק

ניתן להוסיף מתקן לשואב אבק

משקל  1.9ק”ג

משקל  2.5ק”ג

מחיר G ₪ 559

מחיר ₪ 1,364
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אפשרות לחיתוך +45° / -45°

שמירה על כוח רציף בעומס
עומק חיתוך בעץ  140מ”מ במתכת  35מ”מ

ניתוק בעומס יתר 4 ,מצבי פנדל
מנגנון  ESCPהמשפר את חיי הסוללה
במזוודה ,משקל  2.9ק”ג

G

מחיר G ₪ 3,083

| METABO

משור עגול ( 160מ"מ) לחיתוך
עץ ולבנין
כולל דיסק חיתוך  18שיניים

משור עגול ( 190מ"מ) לחיתוך
עץ ולבנין

משור שורף " 355( 14מ"מ)
לחיתוך פרופילי מתכת

קוד גמל029709 :
קוד מטאבו600542000 :

קוד גמל029037 :
קוד מטאבו602335850 :

הספק 1,400W

הספק 2,300W

מהירות  4,200ס”לד

מהירות  4,000ס”לד

קוטר דיסק  160x20מ”מ

מצמד בטיחותי

לחיתוך עד  125מ"מ

קוטר דיסק  190x30מ”מ

צינור עגול

עומק חיתוך  55מ”מ 90֜ -

עומק חיתוך  66מ”מ 90֜ -

משקל  16.9ק”ג

עומק חיתוך  39מ”מ 45֜ -

עומק חיתוך  47מ”מ 45֜ -

מחיר G ₪ 1,083

קוד גמל866144 :
קוד מטאבו600955000 :
הספק 1,200W

מהירות  5,600ס”לד

זווית הטיה 0-47º

זווית הטיה 0-45º

כולל להב וידיה  18שיניים

כולל להב וידיה  14שיניים

משקל  3.4ק”ג

משקל  5.5ק”ג

מחיר G ₪ 1,038

מחיר G ₪ 2,031

KFM 9-3 RF
כרסם למתכת ,נירוסטה ואלומיניום

קוד גמל994083 :
קוד מטאבו601751700 :
900W

עיבוד נקי ומהיר של קצוות ,רדיוס
ושיפוע
עיבוד עד  6מ"מ רוחב ב45֜ -
עיבוד עד  4מ"מ גובה ב45֜ -
במזוודת מתכת
משקל  2.5ק”ג
מחיר G ₪ 6,918
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משורים עגולים

 KS 55 FSעוצמתי

KS 66

CS 23-355

 | METABOמחרצות בטון  /מערבלי צבע

RF 14-115

WE 15-125 HD GED

MFE 30
מחרצת לבטון לחרוץ בטון ,בלוק ואבן

מסיר טיח " 125( 5מ"מ)

מלטשת בטון " 125( 5מ"מ)

קוד גמל037599 :
קוד מטאבו601119500 :

קוד גמל896554 :
קוד מטאבו603823710 :

קוד מטאבו600465500 :

עומק חיתוך  30מ"מ מקסימום

להסרה יעילה של טיח ,שאריות
דבק וצבע מקירות ,תקרות ורצפות

רוחב חיתוך  10מ"מ מקסימום1,400W ,

מהירות סיבוב  8,200ס”לד
יציאה לשואב אבק  +מתאם
שמירה על כוח רציף בעומס
ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה
הגנת התחלה מחודשת ,מצמד בטיחותי

כולל זוג דיסקיות יהלום
במזוודת מתכת ,משקל  4.3ק”ג
מחיר G ₪ 3,882

1,450W

אלקט' 800-2,800 ,סל”ד
כיוונון עומק  3-6מ”מ
קוטר עבודה  115מ”מ
שמירה על כוח ועומס
ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה
הגנת התחלה מחודשת
במזוודה ,משקל  4.3ק”ג

דיסק יהלום למחרצת "5
קוד גמל031122 :
G
קוד מטאבו ,6243700 :מחיר ₪ 49

מחיר G ₪ 4,909

RWE 1020

RW 18 LTX 120

מערבל צבע חשמלי

מערבל צבע נטען

קוד גמל023790 :
קוד מטאבו614044000 :

קוד מטאבו601163850 :

1,020W

18V

גוף בלבד

כניסה למוט ערבול M14

כניסה למוט ערבול M14

אלקט' 0-900 ,סל”ד

מהירות  0-750סל”ד

משקל  3.9ק”ג

משקל  4.2ק”ג

מחיר G ₪ 1,560
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מחיר G ₪ 2,865

1,550W

 9,600סל”ד
מגן מתכוונן מאפשר ליטוש צמוד לקיר

כולל אבן יהלום קוטר  125מ"מ
יציאה לשואב
שמירה על כוח רציף בעומס
ניתוק בעומס יתר ,התנעה רכה
הגנת התחלה מחודשת ,מצמד בטיחותי

במזוודה ,משקל  2.7ק”ג
מחיר G ₪ 2,750

מפזר חום מקצועי

מפזר חום אלקטרוני מקצועי

מפזר חום אלקטרוני מקצועי

קוד גמל028825 :
קוד מטאבו601650500 :

קוד גמל028849 :
קוד מטאבו602060500 :

קוד גמל028856 :
קוד מטאבו602365500 :

 | METABOמפזרי חום

H 16 - 500

HE 20 - 600

HE 23 - 650

1,600W

2,000W

 ,2,300Wתצוגת LCD

ויסות טמפרטורה  300/500מעלות

ויסות טמפרטורה  50/50-600מעלות

ויסות טמפרטורה  50/50-650מעלות

זרימת אוויר  150/300/500ליטר לדקה

זרימת אוויר  150/300/500ליטר לדקה

זרימת אוויר  150-250/150-500ליטר לדקה

מאחז רך

מאחז רך

במזוודה  2 +נחירים 20מ”מ 50/מ”מ

במזוודה  2 +נחירים 20מ”מ 50/מ”מ

משקל  600גרם

משקל  700גרם

מחיר G ₪ 589

מחיר G ₪ 797

ללא אביזרים H 16 - 500

קוד גמל028818 :

G

אפשרות לקביעת  4מצבי עבודה בזיכרון

מאחז רך
במזוודה  3 +נחירים  9מ''מ  50מ''מ
ומעוגלת

ללא אביזרים HE 20 - 600

קוד גמל028832 :

משקל  900גרם
G

מחיר G ₪ 1,036

קוד מטאבו ,601650000 :מחיר ₪ 436

קוד מטאבו ,602060000 :מחיר₪ 610

פיה מדורגת למפזר חום רוחב 9
מ"מ

פיה שטוחה למפזר חום רוחב 50
מ"מ

פיה שטוחה למפזר חום רוחב 75
מ"מ

קוד גמל033294 :
קוד מטאבו630005000 :

קוד גמל033263 :
קוד מטאבו630001000 :

קוד גמל033287 :
קוד מטאבו630002000 :

מחיר G ₪ 62

מחיר G ₪ 66

מחיר G ₪ 72

ללא אביזרים HE 23 - 650
קוד גמל029433 :

G

קוד מטאבו ,602365000 :מחיר ₪ 984

פיה מדורגת למפזר חום מעוגלת
קוד גמל033270 :
קוד מטאבו630004000 :
מחיר G ₪ 64
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| METABO

אקדח דבק חם  /שואבי אבק

KPA 10,8 600

KE3000

אקדח מרק נטען

אקדח דבק חם
להדבקת כל סוגי החומר ולאטימה

קוד גמל029440 :
קוד מטאבו602117000 :

קוד גמל029426 :
קוד מטאבו618121000 :

סוללת ליתיום 2Ah/10.8V

טמפרטורה 200°

מתאים לשרוולים ותרמילים בגודל
600ml / 20.2 Oz

מנגנון מניעת נזילת דבק

לחץ דחיפה 4.413N

משקל  0.25ק”ג

מהירות הוצאת חומר בין  2-10מ"מ לשניה

מחיר G ₪ 175

סט פיות לאקדח דבק חם
קוד גמל033669 :
קוד מטאבו630885000 :
מחיר G ₪ 58

משקל  2.5ק”ג
מחיר G ₪ 2,660

חדש!

ASR 35 M ACP

SPA 1200

שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש
חובט אוטומטי
מערכת הפעלה ייחודית

שואב אבק ונסורת לנגרות

קוד מטאבו602058000 :
הספק  ,1,400Wמיכל  35ליטר
לחץ שאיבה  248מילבר3.6psi /

הפעלה חשמלית ע"י הכלי המחובר
אורך צינור  4מטר
מערכת ניקוי עצמי אוטומטי
כאשר לחץ השאיבה יורד השואב מנקה
את עצמו באופן אוטומטי תוך כדי
עבודה ואין צורך להפסיקו לשם ניקוי

משקל  16ק”ג
מחיר G ₪ 5,482
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קוד גמל029266 :
קוד מטאבו601205000 :
הספק 550W
2.0psi
מקסימום ואקום 1,600PA

שק  65ליטר
משקל  22ק”ג
מחיר G ₪ 2,014

ASA 30 L PC INOX
שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש
מיכל נירוסטה

קוד מטאבו602015000 :
הספק 1,200W
לחץ שאיבה  210מילבר3psi /

מיכל נירוסטה  30ליטר
משקל  9.6ק”ג
מחיר G ₪ 2,368

שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש

שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש

קוד גמל029006 :
קוד מטאבו602012000 :

קוד גמל030125 :
קוד מטאבו602013000 :

שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש
חובט אלקטרו מגנטי

הספק 1,200W

הספק 1,200W

לחץ שאיבה  200מילבר2.9psi /

לחץ שאיבה  200מילבר2.9psi /

קוד גמל028726 :
קוד מטאבו602024000 :
הספק 1,400W
לחץ שאיבה  248מילבר3.6psi /

מיכל  20ליטר

מיכל  32ליטר

משקל  5ק”ג

הפעלה חשמלית ע"י הכלי המחובר

מיכל  25ליטר

מחיר G ₪ 944

משקל  7ק”ג

הפעלה חשמלית ע"י הכלי המחובר

מחיר G ₪ 1,588

ניקוי עצמי באופן אוטומטי
זרימת אוויר  61ליטר /לשניה
משקל  11ק”ג
מחיר G ₪ 2,880

ASR 35 L AUTO CLEAN

AV 18

שואב אבק תעשייתי רטוב /יבש
חובט אוטומטי
מיועד לאבק ,בטון וסלעים

מאוורר נטען  18Vגוף בלבד

קוד גמל028719 :
קוד מטאבו602057000 :

קוד מטאבו606176850 :
קוטר  355מ"מ
מהירות מקסימלית  1,300סל"ד

הספק  ,1,400Wמיכל  35ליטר

 3מהירויות  3.8 / 2.8 / 1.8 :מטר לשניה

לחץ שאיבה  248מילבר3.6psi /

שקט במהירות מקסימלית

הפעלה חשמלית ע"י הכלי המחובר

עד  7שעות עבודה עם סוללה
Ah LiHD 5.2

אורך צינור  3.5מטר
מערכת ניקוי עצמי אוטומטי

מחיר G ₪ 948

כאשר לחץ השאיבה יורד השואב מנקה
את עצמו באופן אוטומטי תוך כדי
עבודה ואין צורך להפסיקו לשם ניקוי

משקל  16ק”ג
מחיר G ₪ 4,221
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 | METABOשואבי אבק  /מאוורר

AS 20 L

ASA 32 L

ASR 25 L SC

 | METABOמשורי פנדל וגרונג

KS 216 M LASERCUT

KS 254 PLUS

KS 305 M

משור גרונג " 216( 8 1/2מ"מ)

משור גרונג " 254( 10מ"מ)

משור גרונג " 305( 12מ"מ)

קוד גמל028924 :
קוד מטאבו619216000 :

קוד גמל028665 :
קוד מטאבו0102540100 :

קוד גמל029167 :
קוד מטאבו619003000 :

הספק 1,350W

הספק 1,800W

הספק 2,000W

רוחב ניסור מירבי  80 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  120 - 90°מ”מ

רוחב ניסור מירבי  100 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  145 - 90°מ”מ

רוחב ניסור מירבי  140 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  200 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  45 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  60 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  40 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  90 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  60 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  102 - 90°מ”מ

ניסור ישר  120x60 - 90° /90°מ”מ
ניסור  80x45 - 45° /45°מ”מ

ניסור ישר  145x60 90° /90°מ”מ
ניסור  100x30 45° /45°מ”מ

ניסור ישר  200x80 90° /90°מ”מ
ניסור  130x45 45° /45°מ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x600מ"מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 254x30x48Tמ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 305x30x56Tמ”מ

משקל  9.4ק”ג

משקל  18ק”ג

משקל  17ק”ג

מחיר G ₪ 1,083

מחיר G ₪ 2,740

מחיר G ₪ 3,344

KGS 216 M

KGS 254 M

KGS 315

משור פנדל " 216( 8 1/2מ"מ)

משור פנדל " 254( 10מ"מ)

משור פנדל " 315( 13מ"מ)

קוד גמל028887 :
קוד מטאבו619260000 :

קוד גמל029716 :
קוד מטאבו602540000 :

קוד גמל029129 :
קוד מטאבו0103150000 :

הספק 1,500W

הספק 1,800W

הספק 2,200W

רוחב ניסור מירבי  205 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  305 - 90°מ”מ

רוחב ניסור מירבי  205 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  305 - 90°מ”מ

רוחב ניסור מירבי  223 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  320 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  36 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  65 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  47 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  92 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  76 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  120 - 90°מ”מ

ניסור ישר  305x65 90° /90°מ”מ
ניסור  205x36 45° /45°מ”מ

ניסור ישר  305x92 90° /90°מ”מ
ניסור  205x47 45° /45°מ”מ

ניסור ישר  320x120 90° /90°מ”מ
ניסור  223x76 45° /45°מ”מ

משקל  135ק”ג

משקל  16.3ק”ג

משקל  2.6ק”ג

מחיר G ₪ 2,042

מחיר G ₪ 2,889

מחיר G ₪ 6,117
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משור פנדל " 305( 12מ"מ)

משור גרונג " 12עם שולחן עליון

משור שולחני " 10קל במיוחד

קוד גמל028894 :
קוד מטאבו619305000 :

קוד גמל991358 :
קוד מטאבו619004000 :

קוד גמל029358 :
קוד מטאבו600668000 :

הטיית זוית (להב) שמאל ימין 45°x 45°

 3,700סל"ד1600W ,

 4,200סל"ד2000W ,

הטיית שולחן שמאל ימין 47°x47°

גובה ניסור  0-50מ”מ

גובה עבודה  850/355מ”מ

 3,700סל"ד2000W ,

גודל שולחן  462x261מ”מ

גובה ניסור  0-87מ”מ

אורך חיתוך מירבי  205 - 45°מ”מ
אורך חיתוך מירבי  305 - 90°מ”מ

רוחב ניסור מירבי  100 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  150 - 90°מ”מ

גובה ניסור מירבי  50 - 45°מ”מ
גובה ניסור מירבי  87 - 90°מ”מ

עומק חיתוך מירבי  67 - 45°מ”מ
עומק חיתוך מירבי  105 - 90°מ”מ

עומק ניסור מירבי  70 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  102 - 90°מ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 254x30x40Tמ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 3054x30x56Tמ”מ

ניסור ישר  150x102 90° /90°מ”מ
ניסור  115x45 45° /45°מ”מ

משקל  33.4ק”ג

סמן לייזר  +פנס
יציאה לשואב אבק

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 3054x30x56Tמ”מ

משקל  19.6ק”ג

משקל  22ק”ג

מחיר G ₪ 3,561

מחיר G ₪ 5,050

חדש!

KGSV 72 XACT SYM

TS 216 FLOOR

TS 216

משור שולחן " 216( 8.5מ"מ)

משור שולחן " 216( 8.5מ"מ)

קוד גמל029341 :
קוד מטאבו600676000 :

קוד מטאבו600667000 :

ללא סטנד
 5,000סל"ד1500W ,

מחיר G ₪ 5,331

משור פנדל " 216( 8.5מ"מ)
קוד גמל991365 :
קוד מטאבו612216000 :

כולל גלגלים וסטנד

לחיתוך מהיר ומדוייק של כל זוית

 5,000סל"ד1500W ,

 6,300 - 2,200סל"ד1800W ,

כושר חיתוך מירבי  43 - 45°מ”מ
כושר חיתוך מירבי  63 - 90°מ”מ

כושר חיתוך מירבי  43 - 45°מ”מ
כושר חיתוך מירבי  63 - 90°מ”מ

רוחב חיתוך מירבי  215 - 45°מ”מ
רוחב חיתוך מירבי  305 - 90°מ”מ

מעצור בטיחותי אלקטרוני תוך  3שניות

מעצור בטיחותי אלקטרוני תוך  3שניות

הגנת התחלה מחודשת ,עיצוב קומפקטי

עומק חיתוך מירבי  42 - 45°מ”מ
עומק חיתוך מירבי  72 - 90°מ”מ

הגנת עומס יתר ,התנעה רכה

ניסור מירבי  305x72 90°/90°מ”מ
ניסור מירבי  215x42 45°/45°מ”מ

הגנת התחלה מחודשת ,עיצוב קומפקטי

הגנת עומס יתר ,התנעה רכה

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x30Tמ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x30Tמ”מ

משקל  28.5ק”ג

משקל  23ק”ג

מחיר G ₪ 4,586

מחיר G ₪ 3,626

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x60Tמ”מ
משקל  18.3ק”ג
מחיר G ₪ 6,779
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 | METABOמשורי פנדל וגרונג

KGS 305 M

KGT 305 M

TS 254

 | METABOמשורי פנדל וגרונג

KGS 18 LTX 216

KS 18 LTX 216

משור פנדל " 216( 8.5מ"מ)

משור גרונג " 216( 8.5מ"מ*)

קוד מטאבו619001850 :

קוד גמל028931 :
קוד מטאבו619000850 :

18V

ללא סוללות ומטען
מהירות חיתוך  4,200ס”לד
רוחב ניסור מירבי  205 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  305 - 90°מ”מ
עומק ניסור מירבי  36 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  65 - 90°מ”מ
כיוונון זווית שולחן שמאל ימין 47° - 47°מ”מ
כיוונון זווית להב שמאל ימין  47° - 20°מ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x40Tמ”מ
משקל  13.6ק”ג
מחיר ₪ 2,779
G

18V

ללא סוללות ומטען
מהירות חיתוך  4,200ס”לד
רוחב ניסור מירבי  80 - 45°מ”מ
רוחב ניסור מירבי  120 - 90°מ”מ
עומק ניסור מירבי  45 - 45°מ”מ
עומק ניסור מירבי  60 - 90°מ”מ
ניסור מירבי  120x60 90°/90°מ”מ
ניסור מירבי  80x45 45°/45°מ”מ
כיוונון זווית שולחן שמאל ימין 47° - 47°מ”מ
כיוונון זווית להב שמאל ימין  47° - 20°מ”מ

כולל דיסק להבי מתקש בקוטר
 216x30x40Tמ”מ
משקל  9.6ק”ג
מחיר G ₪ 2,006
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KSU 401

UMS

TKHS 315 C-2,0 WNB

שולחן למשורים

שולחן למשור

משור שולחן " 315לחיתוך פלטות,
קורות עץ ,פלסטיק ואלומיניום

קוד גמל030286-
קוד מטאבו910066110 :

קוד מטאבו631317000 :
מתאים לכל סוגי המסורים

מתאים לכל סוגי המסורים הקיימים

מתקפל

עומס מירבי  250ק”ג

עומס מירבי  250ק”ג

פתיחה עד  4מטר

משקל  12ק”ג

משקל  25ק”ג

מחיר על פי דרישה G

מחיר G ₪ 1,417

קוד מטאבו0103152000 :
הספק 2000W

גודל שולחן  550x800מ”מ
כושר חיתוך מירבי ֜ 85 - 90מ"מ
כושר חיתוך מירבי ֜ 60 - 45מ"מ
גודל שולחן  600x800מ"מ
משקל  62ק”ג
מחיר G ₪ 3,422

חדש!

TKHS 315 C-3,1

TKHS 315M-4,2 DNB

משור שולחן " 315לחיתוך פלטות,
קורות עץ ,פלסטיק ואלומיניום

משור שולחן תלת פאזי

קוד גמל037063 :
קוד מטאבו0103152150 :
הספק 3100W

גודל שולחן  550x800מ”מ
כושר חיתוך מירבי ֜ 85 - 90מ"מ
כושר חיתוך מירבי ֜ 60 - 45מ"מ
משקל  62ק”ג
מחיר G ₪ 2,955

קוד מטאבו0103153300 :
הספק 4,200W

נייד
גודל שולחן  800x600מ”מ
כושר חיתוך גובה  0 - 85מ”מ
כושר חיתוך מירבי ב-
 - 85 / 53 - 90° / 45°מ”מ
כולל דיסק חיתוך להב מתקש
 315x30x24Tמ”מ
משקל  77ק”ג
מחיר G ₪ 6,894
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 | METABOמשורי שולחן וסטנדים

חדש!

 | METABOמקצועות ואביזרים

חדש!

DH 330

HC 260 C - 2,2 WNB

HC 260 C - 2,8 DNB

מקצועה שולחנית רוחב  330מ"מ

מקצועה עליון תחתון

מקצועה עליון תחתון

קוד גמל037612 :
קוד מטאבו020003300 :

קוד גמל037629 :
קוד מטאבו0114026000 :

קוד מטאבו0114026100 :

הספק 1800W

הספק  2200Wחד פאזי

רוחב הקצעה  330מ”מ
גובה הקצעה  152מ”מ
עומק הקצעה  0-3מ”מ

גודל שולחן  1,040x260מ”מ

הספק  2800Wתלת פאזי
גודל שולחן  1,040x260מ”מ
רוחב הקצעה  260מ”מ
גובה הקצעה  160מ”מ
עומק הקצעה  0-3מ”מ

מהירות סיבוב  9,800סל"ד

רוחב הקצעה  260מ”מ
גובה הקצעה  160מ”מ
עומק הקצעה  0-3מ”מ

זוית הקצעה ֜-45֜ / 90

משקל  35ק”ג

זוית הקצעה ֜-45֜ / 90

מחיר G ₪ 4,153

מהירות סיבוב  6,500סל"ד

מהירות סיבוב  6,500סל"ד
 2להבים

 2להבים

משקל  71ק”ג

משקל  71ק”ג

מחיר לפי דרישה G

מחיר G ₪ 5,833

RS 420

RS 420 G

אביזר תומך

אביזר תומך

קוד גמל037728 :
קוד מטאבו0910053353 :

קוד גמל035700 :
קוד מטאבו0910053345 :

גובה  640-1015מ”מ

גובה  640-1015מ”מ

רוחב  420מ”מ

רוחב  520מ”מ

עד  100ק"ג תמיכה

עד  100ק"ג תמיכה

מחיר G ₪ 478

עם אפשרות שינוי זוית תמיכה
מחיר G ₪ 830
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משור סרט

משור סרט

משור סרט

קוד גמל896455 :
קוד מטאבו619008000 :

קוד גמל886449 :
קוד מטאבו619009180 :

קוד גמל029662 :
קוד מטאבו605052000 :

הספק 350W

הספק 900W
*ניתן לרכוש תלת פאזי

הספק 1,500W

היקף מסורית  1,712מ”מ
גודל שולחן  340x335מ”מ
נטיית שולחן ֜0-45
גובה חיתוך  100מ”מ
רוחב חיתוך  245מ”מ
גובה כללי  840מ”מ
משקל  32.5ק”ג
מחיר G ₪ 2,623

היקף מסורית  2,240מ”מ
גודל שולחן  400x548מ”מ
נטיית שולחן ֜-2-45
גובה חיתוך  165מ”מ
רוחב חיתוך  305מ”מ
גובה כללי  985מ”מ
ללא רגליים  510מ”מ
מהירות  370/800סל"ד
משקל  70.5ק”ג
מחיר G ₪ 4,989

היקף מסורית  3,380מ”מ
גודל שולחן  536x640מ”מ
נטיית שולחן ֜0-20
גובה חיתוך  280מ”מ
רוחב חיתוך  440מ”מ
גובה כללי  1,860מ”מ
מהירות  408/965סל"ד
משקל  140ק”ג
מחיר G ₪ 13,005
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משורי סרט

BAS 261

BAS 318

BAS 505 G WNB

 | METABOאקדחי סיכות וסיכות

TA E 3030
אקדח סיכות אלקטרוני
קוד גמל029228 :
קוד מטאבו603030000 :
סיכות רוחב  4מ”מ; אורך  18-30מ”מ

מסמרים אורך  16-30מ”מ
משקל  1.8ק”ג
מחיר G ₪ 1,589

סיכות ומסמרים לאקדח סיכות
קוד גמל

קוד מטאבו

אריזה

תאור קוד פריט

033690

630901000

2,000

סיכות רחבות  4מ"מ אורך  12מ"מ

₪ 56

033706

630902000

2,000

סיכות רחבות  4מ"מ אורך  15מ"מ

₪ 58

033713

630903000

2,000

סיכות רחבות  4מ"מ אורך  18מ"מ

₪ 69

033720

630904000

2,000

סיכות רחבות  4מ"מ אורך  23מ"מ

₪ 77

033737

630906000

2,000

סיכות רחבות  4מ"מ אורך  30מ"מ

₪ 95

033584

630593000

1,000

מסמרים  19מ"מ

₪ 50

033751
033799
G

630907000
630908000

1,000

מסמרים  25מ"מ

₪ 52

1,000

מסמרים  30מ"מ

₪ 56
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גוזם גדר חיה

גוזם גדר חיה

גוזם גדר חיה נטען

קוד גמל028863 :
קוד מטאבו620017000 :

קוד גמל028870 :
קוד מטאבו620018000 :

קוד מטאבו600463000 :

450W

450W

פעימות בדקה 3,100

פעימות בדקה 3,100

אורך להב גוזם  550מ”מ

אורך להב גוזם  650מ”מ

להב חיתוך דו צדדי

להב מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת -
חיתוך נקי

 2,700פעימות בדקה

מנגנון בטיחות עד לעצירה
תוך  0.05שניות

להב חיתוך דו צדדי

עובי גיזום עד  18מ”מ

מצמד בטיחותי

הגנת עומס יתר ,מעצור אלקטרוני

מנגנון בטיחות עד לעצירה
תוך  0.05שניות

משקל  3.9ק”ג

מצמד בטיחותי

עובי גיזום  18מ”מ
משקל  3.6ק”ג
מחיר G ₪ 1,177

קוטר גיזום  28מ”מ

 2סוללות 4.0Ah/18V
מטען ASC 30-36 V

אורך להב גוזם  530מ”מ
להב מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת -
חיתוך נקי

מחיר G ₪ 3,382

משקל  3.8ק”ג
מחיר G ₪ 1,506
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כלי גיזום

HS 55

HS 65

AHS 18 - 55 V
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משחזות שולחן

DS 125

DS 150

DS 175

משחזת שולחן קוטר " 125( 5מ"מ)

משחזת שולחן קוטר " 150( 6מ"מ)

משחזת שולחן קוטר " 175( 7מ"מ)

קוד גמל029990 :
קוד מטאבו619125000 :

קוד גמל030002 :
קוד מטאבו619150000 :

קוד גמל030019 :
קוד מטאבו619175000 :

200W

350W

500W

גודל אופן  125x20x20מ”מ

גודל אופן  150x20x20מ”מ

גודל אופן  175x25x32מ”מ

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

מהירות  2,980סל"ד

מהירות  2,980סל"ד

מפסק בטיחות נוסף לעצירה

כולל מגן עיניים שקוף

כולל מגן עיניים שקוף

מהירות  2,980סל"ד

משקל  7.5ק”ג

משקל  9.5ק”ג

כולל מגן עיניים שקוף

מחיר G ₪ 600

מחיר G ₪ 700

יציאה לשואב אבק

DS 200

DSD 200

משחזת שולחן קוטר " 200( 8מ"מ)

משחזת שולחן קוטר " 200( 8מ"מ)

משחזת שולחן קוטר " 250( 10מ"מ)

קוד גמל030026 :
קוד מטאבו619200000 :

קוד גמל030033 :
קוד מטאבו619201000 :

קוד גמל029983 :
קוד מטאבו619250000 :

600W

תלת פאזי

תלת פאזי

גודל אופן  200x25x32מ”מ

750W

650W

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

גודל אופן  200x25x32מ”מ

גודל אופן  250x40x51מ”מ

מפסק בטיחות נוסף לעצירה

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

מנוע שקט ומאוזן במיוחד

מהירות  2,980סל"ד

מפסק בטיחות נוסף לעצירה

מפסק בטיחות נוסף לעצירה

כולל מגן עיניים שקוף

מהירות  2,980סל"ד

מהירות  1,490סל"ד

יציאה לשואב אבק

כולל מגן עיניים שקוף

כולל מגן עיניים שקוף

משקל  16.6ק”ג

יציאה לשואב אבק

יציאה לשואב אבק

מחיר G ₪ 1,250

משקל  17.2ק”ג

משקל  33.8ק”ג

מחיר G ₪ 1,400

מחיר G ₪ 1,833

משקל  14.9ק”ג
מחיר G ₪ 1,083
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משחזת שולחן  +מלטשת סרט

משחזת שולחן רטוב /יבש
להשחזת סכינים

קוד גמל028740 :
קוד מטאבו601750000 :
500W

גודל אופן  175x25x32מ”מ
גודל סרט ליטוש  50x1,020מ”מ
מנוע שקט ומאוזן במיוחד

קוד גמל059287 :
קוד מטאבו611750000 :
500W

גודל אופן  175x25x32מ”מ

מפסק בטיחות נוסף לעצירה
מהירות  2,980סל"ד

מפסק בטיחות נוסף לעצירה

יציאה לשואב אבק

קוד גמל030859 :
קוד מטאבו623867000 :
גובה  835מ”מ
מחיר G ₪ 825

גודל אופן רטוב  200x40x20מ”מ
מנוע שקט ומאוזן במיוחד

כולל מגן עיניים שקוף

סטנד למשחזות שולחן

מהירות  2,980סל"ד
מהירות אופן רטוב  132סל"ד

משקל  14.9ק”ג

כולל מגן עיניים שקוף

מחיר G ₪ 1,495

יציאה לשואב אבק
משקל  15.2ק”ג
מחיר G ₪ 1,517
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משחזות שולחן

BS 175

TNS 175
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אביזרים

סרגל  /מסילה

מחברים לחיבור שני סרגלים

מתאם לחיבור  KS66לסרגל

קוד גמל033997 :
קוד מטאבו631213000 :

קוד גמל033980 :
קוד מטאבו631211000 :

קוד גמל033836 :
קוד מטאבו631020000 :

אורך  1,500מ”מ

מחיר G ₪ 313

מחיר G ₪ 43

מתאים למשור אנכי ,משור עגול ,רוטר

מחיר G ₪ 704

אביזר לקידוח

מלחציים לקיבוע סרגל

מוביל למשור אנכי לסרגל

קוד גמל033874 :
קוד מטאבו631078000 :

קוד גמל033843 :
קוד מטאבו631031000 :

קוד גמל050932 :
קוד מטאבו631249000 :

אביזר לקידוח בזוית ֜90

מחיר G ₪ 366

מחיר G ₪ 137

להרכבה על מקדחה /מברגה
מהירות 1-1
מחיר G ₪ 929
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קוד גמל059751 :
קוד מטאבו626701000 :

קוד גמל030217 :
קוד מטאבו626700000 :

קוד גמל059546 :
קוד מטאבו626704000 :

PH 1, PH 2, PH 3

PH 1, PH 2, PH 3

PH 1x3, PH 2x6, PH 3x3

PZ 1, PZ 2, PZ 3

PZ 1, PZ 2, PZ 3

PZ 1, PZ 2

SL 4, SL 5.5, SL 6.5

SL 3, SL 4, SL 5, SL 6

PZ 1x3, PZ 2x6, PZ 3x3

H 3, H 4, H 5, H 6

H 3, H 4, H 5, H 6

SL 4, SL 6

T 10, T 15, T 20, T 25, T30

T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40

SL 4x3, SL 6x3

 6 = 1/4מ”מ 7 ,מ”מ 8 ,מ”מ 10 ,מ”מ 13 ,מ”מ

מחיר G ₪ 111

H 4x3, H 5x3, H 6x3
T 20, T 25

מחיר G ₪ 213

T 10x3, T 15x3, T 20x3, T 25x3,
T 27x3, t 30X3, T 40x3
PH 1, PH 2, PH 3
מחיר G ₪ 285

תיק כלי עבודה גדול

תיק כלי עבודה קטן

890

קוד גמל035045 :
קוד מטאבו657007000 :

קוד גמל035038 :
קוד מטאבו657006000 :

מעמד למקדחה

מחיר G ₪ 217

מחיר G ₪ 125

קוד גמל030293 :
קוד מטאבו60089000 :
גובה  500מ”מ
מהלך  65מ”מ
מדויק מאד
אפשרות לכיוון גובה העבודה
משקל  5.5ק”ג
מחיר G ₪ 950
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סט בוקסה מיני  +ביטים  26יח'

סט ביטים  32יח'

סט ביטים  71יח'

