
metabo fémipari szerszámok

Jó  acélhoz  
Jó szerszám kell

a rozsDameNtes 
acél a 
leGmaGasabb 
elVárásokat 
támasztJa 
meGmUNkálása 
soráN.  
mi seGÍtÜNk 
ÖNNek, hoGY 
tÖkéleteseN 
meGfelelJeN 
eNNek.

A Metabo több évtizedes tapasztalata 
a fémmegmunkálásban és a minőség 
iránti elkötelezettsége beépült a 
rozsdamentes anyagmegmunkáló 
gépeibe is.  
Az optimális összhang a gép és 
tartozék között biztosítja Önnek, hogy 
mindig a legjobb eredményt érje el a 
síkfelületek, csövek és hegesztési 
varratok előcsiszolásától a 
szálrahúzáson át a tükörfényes  
felület eléréséig.
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tulajdonságok
We 14-125  
inox plus kNse 12-150 set

Üresjárati fordulatszám 2.000 – 7.000 /min 1.300 – 4.000 /min

korongátmérő 125 mm 150 mm

tengelymenet M 14 M 14

kábelhossz 6 m (PUR) 6 m (PUR)

elektronika VTC VTC

súly 1,9 kg 3,7 kg

rendelési szám 6.02131.00 6.02133.50

tulajdonságok rbe 12-180 set bfe 9-90 set

Üresjárati fordulatszám 900 – 2.800 /min 3.600 – 8.000 /min

max. csőátmérő 180 mm –

csiszolókar hasznos hossza – 90

szalagsebesség 2,7 – 8,5 m/s 3,8 – 9 m/s

szalag hossza 760 mm 457 mm

szalagszélesség 40 mm 3 – 19 mm

kábel 6 m (PUR) 6 m (PUR)

súly 3,7 kg 1,9 kg

rendelési szám 6.02132.50 6.02134.50

1200-Wattos csőcsiszoló set
rbe 12-180 set

•	 	1200	wattos,	hosszú	élettartamú	Metabo	Marathon	
motor

•	 	Extrém	magas	lehordási	képesség
•	 	270°-ban	alkalmazható	karok,	optimális	

csőmegmunkálást	tesznek	lehetővé
•	 	Kétszeres	áttételű	hajtómű
•	 	VTC–Elektronika,	fordulatszámállítási	lehetőséggel
•	 	100	%	–	os	fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is

Szállítási	terjedelem:
10-10	db	ZKF	P	60	és	P	120-as	csiszolószalag
1-1	db	-	vlies	finom,	közepes,durva
2-2	db	Metabo	Piramid	csiszolószalag	A	16,	A	30,	A	54,	 
A	65,	(P	1400,	P	800,	P	400,	P	280)
1	db	filc	szalag,	1db	előpolírozó	paszta,
3	db	mikroszálas	törlőkendő,	1	db	Inox	ápoló	spray
fém	hordtáska

900-Wattos keskeNY szalaGcsiszoló 
bfe 9-90 set  

•	 	900	wattos,	hosszú	élettartamú	Metabo	Marathon	
motor

•	 	Cserélhető	csiszolókarral	nagyon	sokoldalú	
alkalmazási	lehetőség

•	 	Csiszolófej	180°-ban	állítható
•	 	VC	–	Elektronika	fordulatszámállítási	lehetőséggel
•	 	Szerszám	nélkül	cserélhetők	a	csiszolószalagok
•	 	A	nehezen	hozzáférhető	helyek	megmunkálására

Szállítási	terjedelem:
csiszolókar	6.26379,	6.26381
csiszolószalag:	10-10	db	P	60/6mm,	P	120/6mm, 
P 60/13mm, P 120/13mm,
1-1	db	vliesszalag	–	finom,	közepes,	durva	
3	db	mikroszálas	kendő
1	db	Inox	ápoló	spray
fém	hordtáska

1400-Wattos iNox plUs sarokcsiszoló 
We 14-125 iNox plUs

•	 	1400	wattos,	hosszú	élettartamú	Metabo	Marathon	
motor

•	 	Extrém	magas	lehordási	képesség	és	nyomaték	: 
4,2 Nm

•	 	VTC-Elektronika,	fordulatszámállítási	lehetőséggel 
100	%-os	fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is

•	 	Ideális	a	nemes	acél,	inox	anyagok	megmunkálásához
•	 	Metabo-S	automatic	biztonsági	kuplung

Szállítási	terjedelem:
védőbúra,	
támasztó	alátét,	„Quick”	anya,	
MVT	-Metabo	vibratech	pótfogantyú

ÚJ
ÚJ

acélmeGmUNkálás

ÚJ
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tulajdonságok se 12-115 tulajdonságok pe 12-175 

Üresjárati fordulatszám 900 – 2.810 /min Nyomaték 14 Nm

tengelymenet M 14 max. tányérátmérő 175 mm

elektronika VTC Üresjárati fordulatszám 700 – 2.200 /min

csiszolótest-átmérő 100 – 115 mm terhelés alatti fordulatszám 2.200 /min

csiszolótest-szélesség 50 – 100 mm tengelymenet M 14

súly (hálózati kábel nélkül) 3 kg súly (hálózati kábel nélkül) 2,4 kg

rendelési szám 6.02115.50 rendelési szám 6.02175.00 

1200-Wattos sarokVarrat csiszoló 
set kNse 12-150 set 

•	 	1200	wattos,	hosszú	élettartamú	Metabo	Marathon	
motor

•	 	Ideális	a	sarok	élvarratok	nehezen	hozzáférhető	
csiszolására,	a	keskeny	építéséből	adódóan

•	 	A	meghosszabbított	csiszolókar	alumínium	
présöntvényből,	a	szorító	anya	Inox	anyagból

•	 	Kétszeres	áttételű	hajtómű
•	 	VTC-Elektronika,	fordulatszámállítási	lehetőséggel
•	 	100	%-os	fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is
•	 	Szerszám	nélkül	állítható	védőbúra

Szállítási	terjedelem:
2-2	db	csiszolótárcsa	3	mm-es	és	6	mm-es
2	db	csiszolótárcsa	lágy	6	mm
1	db	profil	reszelő,	25	cserélhető	papírlap	a	reszelőhöz
3	db	mikroszálas	kendő
1	db	inox	ápoló	spray

ÚJ

1200-Wattos palást csiszoló 
se 12-115 set

•	 	Fémek,	színesfémek	és	egyéb	anyagok	mattítására,	
szálcsiszolására	és	polírozására

•	 	Támasztógörgő	segíti	a	gép	pontos	vezethetőségét
•	 	Tengelyrögzítés
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Vario-Tacho-Constamatic	(VTC)	–	teljes	hullámú	elektronika
•	 	100	%-os	fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Elektronikus	lágy	indulás
•	 	Túlterhelés	elleni	védelem
•	 	Véletlen	bekapcsolás	elleni	védelem
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Önleoldó	szénkefék
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Tartozékok	standard	befogása	-	M14-el	vagy	befogócsappal	
•	 	Sokoldalú	alkalmazási	lehetőség	a	nagyszámú	

tartozéknak	köszönhetően.

Szállítási	terjedelem:	 
3	távtartógyűrű,	toldóhenger,	 
3	P	80-as	csiszolószalag	(90x100	mm),	P	280-as	vlieshenger,	 
P	80-as	lamellás	csiszolóhenger,	P180-as	vlieshenger	nemes	
szemcsézetű	csiszolópapírral,	acéllemez	hordtáska

1200-Wattos elektroNikUs polÍrozó  
pe 12-175

•	 	Professzionális	polírozó,	folyamatos	igénybevételre
•	 	Különlegesen	nagy	forgatónyomaték
•	 	A	kis	sarokcsiszolóhoz	hasonlóan	kis	méretű	 

és	könnyen	kezelhető
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Vario-Tacho-Constamatic	(VTC)	elektronika
•	 	100	%-os	fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Túlterhelés	elleni	védelem
•	 	Véletlen	bekapcsolás	elleni	védelem
•	 	Tengelyrögzítés
•	 	Önleoldó	szénkefék
•	 	Ergonómikus	elülső	burkolat	az	optimális	 

gépvezetés	érdekében
Szállítási	terjedelem:	kézvédő,	oldalsó	markolat,	 
(polírozókorong	nélkül	szállítva)
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tartozékok csőcsiszolóhoz és 
keskeNY szalaGcsiszolóhoz

Nemeskorund csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség

szemcsézet rendelési szám:

P 120 6.26300

P 180 6.26301

P 240 6.26302

P 320 6.26303

P 400 6.26304

zirkon korundos csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség,	nagy	tartósság	
mellett

szemcsézet rendelési szám:

P 60 6.26305

P 80 6.26306

P 120 6.26307

kerámia korund csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség,	nagy	tartósság	
mellett

szemcsézet rendelési szám:

P 60 6.26308

P 80 6.26309

P 120 6.26310

metabo „pYramiD“ csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	3-dimenziós	felépítésű	csiszolószemcsék	
(piramis	forma)

∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség,	nagy	tartósság	
mellett,	finom	egyenletes	csiszolási	kép

szemcsézet rendelési szám:

P	120	(A	160) 6.26311

P	280	(A	65) 6.26312

P	400	(A	45) 6.26313

P	600	(A30) 6.26314

P	1200	(A16) 6.26315

P	2000	(A	6) 6.26316

Vlies csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	karcok,	oxidréteg,	mattítás,	szálcsiszolás,	
finomcsiszolására

szemcsézet rendelési szám:

durva 6.26319

közepes 6.26320

finom 6.26322

keskeNY szalaGcsiszoló tartozékok

Nemes korund csiszolószalagok

∙	minden	fémmegmunkáláshoz
∙	egyenletes	csiszolási	kép
∙	nagy	lehordási	képesség	hosszú	tartósság	
mellett

szemcsézet
rendel. sz

6 x 457
rendel. sz

13 x 457 
rendel. sz

19 x 457 

P 40 6.26326 6.26332 6.26338

P 60 6.26327 6.26333 6.26339

P 80 6.26328 6.26334 6.26340

P 120 6.26329 6.26335 6.26341

P 240 6.26337

zirkon korundos csiszolószalagok

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség

szemcsézet rendel. sz
6 x 457

rendel. sz
13 x 457

rendel. sz
19 x 457

P 40 6.26344 6.26348 6.26352

P 60 6.26345 6.26349 6.26353

P 80 6.26346 6.26350 6.26354

P 120 6.26347 6.26351 6.26355

kerámia korund csiszolószalagok

∙ szalagméret	40x760	mm
∙	általános	fémmegmunkáláshoz
∙	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
∙	nagy	lehordási	képesség,	nagy	tartósság	
mellett

szemcsézet rendel. sz
6 x 457

rendel. sz
13 x 457

rendel. sz
19 x 457

P 40 6.26356 6.26360 6.26364

P 60 6.26357 6.26361 6.26365

P 80 6.26358 6.26362 6.26366

P 120 6.26359 6.26363 6.26367

filc szalag

∙	szalagméret	40x760	mm
∙	nemesacél	és	színesfém	polírozásához
∙	javasolt	mindig	polírpasztával	alkalmazni

szemcsézet rendelelési szám

Lágy 6.26323

acélmeGmUNkálás  tartozékai

eGYéb tartozékok

polírpaszták

∙ fehér	polírpaszta	-	előpolírozásra	
nemesacélhoz,	súly	250	g	

6.23520

∙	kék	polírpaszta	-	tükörfelület	
polírozásra	minden	fémhez,	 
súly	250	g

6.23524
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eGYéb tartozékok
rendel. sz

inox ragasztószalag 

•	Tépőzáras 6.26376

inox - ápoló spray                                                                                                     

•	tisztításra	és	konzerválásra	(inox	
felületek)

6.26377

rugalmas tányér tépőzáras

•	125	mm 6.23287

köztes lap

•	125	mm 6.31216

4 – 5

tartozékok a sarokVarrat 
csiszolóhoz

Vlies kompakt tárcsa

•	préselt	vlies	-	anyagból
•	felületek	előpolírozására,	tisztítására
•	csökkenti	a	megmunkálási	fázisokat

szemcsézet méret mm rendel. sz

közepes 150	x	3	x	25,4 6.26400

nagyon	finom 150	x	6	x	25,4 6.26401

közepes 150	x	6	x	25,5 6.26402

filc tárcsa

•	rozsdamentes	anyagok	és	színesfémek	
polírozására

•	kizárólag	polírpasztával	együtt	alkalmazva

méret ø mm rendel. sz

150	x	5	x	25,7 6.26395

profil reszelő

•	vlies-kombi	tárcsák	profilírozására

méret ø mm rendel. sz

190	x	30 6.26396

profil reszelő lapok

•	tépőzáras

méret ø mm rendel. sz

P	120	(A160) 190	x	30 6.26397

tartozékok kÖszÖrŰkhÖz

Vlies csiszolószalagok

•	szalagméret	13	x	457	mm
•	karcok,	oxidréteg,	mattítás,	szálcsiszolás,	
finomcsiszolásra

szemcsézet rendel. sz
6 x 457

rendel. sz
13 x 457

rendel. sz
19 x 457

durva 6.26383 6.26387 6.26391

közepes 6.26384 6.26388 6.26392

nagyon	finom 6.26386 6.26390 6.26394

eGYéb tartozékok
rendel. sz

mikroszálas törlőkendő 
6.26398

csiszoló karok a keskeny szalagcsiszolóhoz 
•	egyes	csiszolókar,	 
6	x	457	mm	és	13	x	457	mm

6.26379

•	kettes	csiszolókar,	 
6	x	457	mm

6.26380

•	hármas	csiszolókar, 
13	x	457	mm

6.26381

•	négyes	csiszolókar, 
19	x	457	mm

6.26382

tartozékok iNox csiszolóhoz

Vlies kompakt tárcsa

•	préselt	vlies	-	üvegszál	erősítésű	tárcsán
•	felületek	előpolírozásra,	tisztításra
•	csökkenti	a	megmunkálási	fázisokat

szemcsézet rendel. sz

nagyon	finom 6.26368

kombi lamellás tárcsa

•	nemeskorund	csiszolólapok	váltakozva	
vlies	lapokkal

•	jó	anyaglehordás,	egyenletes	csiszolási	kép
•	egy	munkaműveletben	-	csiszolás	és	
finomcsiszolás

szemcsézet rendel. sz

durva 6.26369

közepes 6.26370

metabo pyramid tépőzáras csiszolókorongok

•	3-dimenziós	felépítésű	csiszolószemcsék	
(piramis	forma)

•	általános	fémmegmunkáláshoz
•	speciálisan	az	INOX	megmunkáláshoz
•	egyenletes	és	finom	csiszolási	kép
•	nagy	lehordási	képesség,	nagy	tartósság	
mellett,	finom	egyenletes	csiszolási	kép

szemcsézet méret ø rendel. sz

P	120	(A	160) 125	Velcro	disc 6.26371

P	280	(A	65) 125	Velcro	disc 6.26372

P	400	(A	45) 125	Velcro	disc 6.26373

P	600	(A30) 125	Velcro	disc 6.26374

tépőzáras Vlies lapok

•	Préselt	Vlies	anyag,	tépőzáras

szemcsézet rendel. sz

nagyon	finom 6.26375
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tulajdonságok W 11-125/150 Quick We 14-125/150 plus W 8-125 Quick

korongátmérő 125/150 mm 125/150 mm 125 mm

Nyomaték 3/3,3 Nm 3,3/3,5 Nm 2,2 Nm

Üresjárati fordulatszám 10.000/9000 /min 6.000 – 9.000 /min 10.000 /min

fordulatszám névleges terhelésnél 7.500/6.500 /min 9.000 /min 7.000 /min

orsómenet M 14 M 14 M 14

súly (hálózati kábel nélkül) 1,8 kg 1,9 kg 1,8 kg

rendelési szám 6.00270.00 / 6.00271.00 6.00281.00/6.00286.00 6.00266.00

800-Wattos sarokcsiszoló  
W 8-125 QUick

•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Metabo	porvédelmi	technológia	a	gép	rendkívül	

hosszú	élettartamáért
•  Ergonómikus	kialakítású	burkolat	markáns	bemélyedésekkel	

a	kényelmes	fogás	érdekében	vágásnál	és	nagyolásnál
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Metabo	S-automatic	biztonsági	kuplung
•	 	Kiegészítő	Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú	 

a	rezgéscsillapítás	érdekében
•	 	Szerszám	nélkül	állítható	és	levehető	védőburkolat
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Metabo	“Quick”-kulcs	nélküli	szerszámcsere
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

1100-Wattos sarokcsiszoló  
W 11-125/150 QUick

•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Metabo	porvédelmi	technológia	a	gép	rendkívül	

hosszú	élettartamáért
•	 	Ergonómikus	kialakítású	burkolat	markáns	

bemélyedésekkel	a	kényelmes	fogás	érdekében	
vágásnál	és	nagyolásnál

•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Metabo	S-automatic	biztonsági	tengelykapcsoló
•	 	Kiegészítő	Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú	 

a	rezgéscsillapítás	érdekében
•	 	Szerszám	nélkül	állítható	és	levehető	védőburkolat
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

1400-Wattos sarokcsiszoló  
We 14-125/150 plUs

•	 	Metabo	“Quick”-kulcs	nélküli	szerszámcsere
•	 	Metabo	S-automatic	biztonsági	kuplung
•	 	Magas	nyomaték
•	 	Vario-Tacho-Constamatic	(VTC)	elektronika
•	 	100 %-os fordulatszámtartás	terhelés	alatt	is
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Elektronikus	lágy	indulás
•	 	Túlterhelés	elleni	védelem
•  Véletlen	bekapcsolás	elleni	védelem
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

150	mm-es	csiszolókorong-átmérővel	is	kapható:
Típus:	WE	14-150	Plus,	rendelési	szám:	6.00286.00

Szállítási	terjedelem:
(W	11-125/150	QuICK,	W	8-125	QuICK,	WE	14-125/150	PLuS)	
védőburkolat,	támasztóperem,	 
„Quick“	feszítőanya,	 
Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú

A	hosszú	élettartamú metabo 
marathoN motor, védett	az	
abrazív,	koptató	hatású	porokkal	
szemben

a metabo s-aUtomatic 
biztoNsáGi kUplUNG 
védi	a	felhasználót	és	a	gépet	a	
szerszám	beszorulásakor	hirtelen	
fellépő	visszaható	erőtől

a metabo mechaNikUs 
fék kikapcsolás	után	három	
másodperc	alatt	megállítja	a	
korongot
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tulajdonságok Wa 11-125 / 150 Quick Wea 14-125 plus Weba 14-125

korongátmérő 125 / 150 mm 125 mm 125 mm

Nyomaték 3/3,3 Nm 3,5 Nm 3,3 Nm

Üresjárati fordulatszám 10 000 / 9.000/ min 7 000–10 500 /min 7.000–10.500/min

fordulatszám névleges terhelésnél 7.500/6.500 /min -

tengelymenet M 14 M 14 M	14x1,5

súly (hálózati kábel nélkül) 1,9 kg 2 kg 2,1 kg

rendelési szám 6.00270.00 6.01105.00 6.011070.00

1400-Wattos sarokcsiszoló  
Wea 14-125 plUs

•	 	Metabo	Autobalancer	a	rezgések	csökkentésére,	a	
csiszolótárcsák	élet	tartamának	meghosszabbítására

•	 	Metabo	„Quick”-kulcs	nélküli	szerszámcsere
•	 	Magas	nyomaték
•	 	VTC	-	Elektronikával	100%-	os	fordulatszámtartás	

terhelés	alatt	is
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Újraindulás	elleni	védelem,	motor	túlmelegedés	

elleni	védelem
•	 	Elektronikus	lágy	indulás
•	 	Túlterhelés	elleni	védelem
•  Véletlen	bekapcsolás	elleni	védelem
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

1400-Wattos sarokcsiszoló
Weba 14-125

•	 	Mechanikus	fékrendszerrel,	3	másodpercen	belül	
leáll	a	kikapcsolás	után

•	 	Metabo	Autobalancer	–	jelentős	vibráció	csökkentés,	
egészségvédelem

•	 	Termelékenység	növekedés,	nagymértékű	
csiszolóanyag	megtakarítás

•	 	Hosszú	élettartamú	Metabo	Marathon	motor
•	 	VTC	-	Elektronikával	100%-os	fordulatszámtartás	

terhelés	alatt	is
•	 	Fordulatszám	előválasztási	lehetőség
•	 	Újraindulás	elleni	védelem,	motor	túlmelegedés	

elleni	védelem
•	 	Metabo	S-automatic	Biztonsági	kuplung
•	 	Metabo	„Quick”	szerszám	néküli	gyors	korongcsere
•	 	Optimalizált	hűtés,	ergonómikus	forma,	 

alumínium	présöntvény	hajtóműház

1100-Wattos sarokcsiszoló 
Wa 11-125/150 QUick

•	 	Metabo	Autobalancer	a	rezgések	csökkentésére,	a	
csiszolótárcsák	élet	tartamának	meghosszabbítására

•	 	Metabo	„Quick”-kulcs	nélküli	szerszámcsere
•	 	Magas	nyomaték

Szállítási	terjedelem:	 
(WA	11-125/150,	WEA	14-125	PLuS,	WEBA	14-125) 
védőburkolat,	„Quick“	feszítőanya,	 
Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú

metabo aUto balaNcer 
akár	200%	csiszolóanyag	megtakarítás	

(Metabo	gyári	mérések	alapján)

akár	138%-kal	nagyobb	anyaglehordás	
(Metabo	gyári	mérések	alapján)

Kategóriájában	a	legalacsonyabb	vibrációs	
értékkel	rendelkezik	

(EN	60745	szerint:	5	m/s2	alatt.	Mérés:	KEMA)

a metabo Vibratech foGaNtYÚ (mVt) 
akár	60%-kal	csökkenti	a	káros	vibrációt.
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tulajdonságok W 14-125 erGo Wx 22-180/230 Wx 24-180/230 Wx 26-230

korong átmérő 125 mm 180/230 mm 180/230 mm 230 mm

Nyomaték 5 Nm 11/14 Nm 14/17 Nm 18 Nm

Üresjárati fordulatszám 10.000 /min 8.500/6.600 /min 8.500/6.600 /min 6.600 /min

fordulatszám névleges terhelésnél 7.300 /min 5.800 /min 4.600 /min 4.800 /min

tengely menet M 14 M 14 M 14 M 14

súly (hálózati kábel nélkül) 2,8 kg 5,7 kg 5,8 kg 6,3 kg

rendelési szám 6.06250.00 6.06457.00/6.06459.00 6.06446.00/6.06449.00 6.06454.00

2400-Wattos sarokcsiszoló 
Wx 24-180/230

•	 	Új	elfordulás	ellen	biztosított	 
biztonsági	védőbúra

•	 	Elfordítható	főfogantyú
•	 	Indítóáram	korlátozó,	lágy	indítás
•	 	Újraindulás	elleni	védelem
•	 	Elektronikus	biztonsági	kuplung
•	 	Túlterhelésvédelem
•	 	Metabo	Marathon	motor
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

2600-Wattos sarokcsiszoló 
Wx 26-230

•	 	QuICK	-	szorító	anya,	szerszám	nélküli	korongcsere
•	 	Új,	elfordulás	elleni	biztonsági	védőbúra
•	 	�	Elfordítható	fő	fogantyú
•	 	Indítóáram	korlátozó,	lágy	indítás
•	 	�	Újraindulás	elleni	védelem
•	 	Elektronikus	biztonsági	kuplung
•	 	Túlterhelésvédelem
•	 	Metabo	Marathon	motor
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

sarokcsiszolók

2200-Wattos sarokcsiszoló   
Wx 22-180/230 

•	 Metabo	Marathon	motor
•	 	Metabo	tekercsvédő	rács
•	 	Magas	hatásfok	és	nagy	nyomaték	az	optimalizált	

hűtéssel
•	 	Szerszám	nélkül	állítható	biztonsági	védőbúra
•	 	Metabo	Vibra	Tech	(VTC)	pótfogantyú
•	 	Főfogantyú	szerszám	nélkül	elfordítható	jobbra	 

és	balra	
•	 	Indítóáram	korlátozó,	lágy	indítás
•	 	Újraindulás	elleni	védelem
•	 	Elektronikus	biztonsági	kuplung
•	 	Túlterhelésvédelem
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

1400-Wattos sarokcsiszoló   
W 14-125 erGo

•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Szerszám	nélkül	elfordítható	kézifogantyú
•	 	Kiegészítő	Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú	 

a	rezgéscsillapítás	érdekében
•	 	Védőburkolat	szerszám	nélküli	átállítása
•	 	Ergonómikus	formatervezésű	fogantyú	beépített	

kapcsolóval
•	 	Biztonsági	kapcsoló:	véletlen	bekapcsolás	elleni	zár
•	 	Kiemelkedően	magas	nyomaték	–	5	Nm
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Önleoldó	szénkefe

Szállítási	terjedelem:	 
védőburkolat,	támasztóperem,	feszítőanya,	 
Metabo	VibraTech	(MVT)	fogantyú,	körmöskulcs
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támasztóperem
•	minden	sarokcsiszolóra,	kivéve	a	 
W	7-100

6.30705

szorítóanya m 14
•	A	W	7-115	és	W	7-125	valamint	
minden	nagy	sarokcsiszolóra

6.30706

Quick szorítóanya m 14
•	minden	nagy	sarokcsiszolóhoz
•	más	gyártmányú	csiszolóra	is	
használható

6.30800

8 – 9

a 46-t minőségi osztály „Novorapid” inox

•		novorapid	minőség	a	különösen	jó	ár-érték	
arány	mellett

•		vékony	vágókorong	rozsdamentes,	vékony	
falú	anyagok	–	csövek,	lemezek,	profilok,	
drótok	stb.	megmunkálásához,	valamint	
általános	fémmegmunkáláshoz

•		jó	vágásteljesítmény,	hosszú	élettartam

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

típus max. 
ford.szám 
/perc

csomago- 
lási 
egység

rendelési 
szám

115	x	1,0	x	22,23 13.200 25 6.16492

125	x	1,0	x	22,23 12.200 25 6.16493

180	x	1,5	x	22,23 8.600 25 6.16495

230	x	1,9	x	22,23 6.600 25 6.16496

a 60-r / a 46-r / a 30-r minőségi osztályú 
“flexiarapid” inox

•	vékony,	nagy	teljesítményű	tárcsa,	
speciálisan	rozsdamentes,	vékony	falú	
anyagokhoz,	mint	pl.	csövek,	lemezek,	
profilok,	drótok

•		kitűnő	vágásteljesítmény,	hosszú	
élettartam

minőségi 
osztály

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

típus max. 
ford.
szám 
/perc

csomag. 
egység

rendelési 
szám

A	46-R 100	x	1,6	x	16 15.300 25 6.16180

A	60-R 115	x	1	x	22,23 13.300 25 6.16186

A	46-R 125	x	1	x	22,23 12.200 25 6.16187

A	60-R 115	x	1,6	x	22,23 13.300 25 6.16181

A	46-R 125	x	1,6	x	22,23 12.200 25 6.16182

A	30-R 150	x	1,6	x	22,23 10.200 25 6.16183

A	30-R 180	x	1,6	x	22,23 8.500 25 6.16184

A	30-R 203	x	1,9	x	22,23 6.600 25 6.16185

tartozékok sarokcsiszolókhoz

a 36-o minőségi osztályú „fleximant super“ inox

•		speciális	korong	rozsdamentes	acél	
megmunkálásához

•		vas-	és	kénszegény	<	0,1	%
•		kiváló	lehordási	teljesítmény,	hosszú	
élettartam	mellett

•		maximális	munkasebesség	80	m/s

átmérő x
vastagság x 
furat mm

típus max. 
ford.szám 
/perc

csoma-
golási 
egység

rendelési 
szám

100	x	6	x	16 15.300 25 6.16735

115	x	6	x	22,23 13.300 25 6.16739

125	x	6	x	22,23 12.200 25 6.16747

150	x	6	x	22,23 10.200 25 6.16604

150	x	6	x	22,23 8.500 10 6.16610

230	x	6	x	22,23 6.600 10 6.16622

a 46-U „combinator“ inox minőségi osztály
•	egy	csiszolókorong	kétféle	alkalmazáshoz:	
gyors	vágás,	valamint	könnyű	sorjátlanítás/	
csiszolás

•	univerzálisan	alkalmazható	rozsdamentes	
acélok	megmunkálásához,	valamint	általános	
fémmegmunkáláshoz

•	a	felszerelési	idő	megtakarításával	csökken	a	
munka	költsége

•	elkerülhetővé	válik	az	időigényes	tárcsa-
csere	a	mobil	alkalmazások	során

•	megfelel	a	legmagasabb	minőségi	és	
biztonsági	normáknak	köszönhetően	az	
alaktartó	és	oldalstabil	tárcsakivitelnek	
(ellenőrzött	biztonság	3	teljes	felületű	
szövetréteggel)

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

típus max. 
ford.szám 
/perc

csomago- 
lási 
egység

rendelési 
szám

115	x	1,9	x	22,23 13.200 25 6.16500

125	x	1,9	x	22,23 12.200 25 6.16501

a 36-U / a46-U / a60-U minőségi osztályú  
„flexiarapid super“ inox

•		szupervékony	nagy	teljesítményű	tárcsák	
legújabb	generációja,	speciálisan	a	
nemesacélok	megmunkálására

•		legmagasabb	vágási	teljesítmény	igen	
magas	élettartam	mellett,	speciális	
szemcsézet	felhasználása	által

•		vas-,	kén-	és	klórmentes	(F	+	S	+	Cl	≤	0,1	%)
•		minden	rozsdamentes	és	saválló	acélhoz	
(V2A,	Nirosta,	INOX),	rugóacélhoz,	
szerszámacélhoz.

•		járműiparban,	tartálygyártásnál,	
karosszériaépítésnél,	kapcsolószekrény-
gyártásnál	használható

minőségi 
osztály

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

típus max. 
ford.
szám 
/perc

csomag. 
egység

rendelési 
szám

A	60-u 115	x	1	x	22,23 13.300 25 6.16216

A	46-u 115	x	1,6	x	22,23 13.300 25 6.16218

A	60-u 125	x	1	x	22,23 12.200 25 6.16220

A	46-u 125	x	1,6	x	22,23 12.200 25 6.16222

A	46-u 150	x	1,6	x	22,23 10.200 25 6.16224

A	46-u 180	x	1,6	x	22,23 8.500 25 6.16226

A	36-u 230	x	1,9	x	22,23 6.600 25 6.16228

Védőbúrák vágáshoz, félig zártak

•	gyors	állítású

Vágókorong átmérő (mm) rend. szám

100 6.30369

115 6.30366

125 6.30367

150 6.30368

tartozékaiNk telJes kÍNálatát meGtalálJák tarto zék-
katalóGUsUNkbaN, ValamiNt hoNlapUNkoN is elérhető: 
WWW.metabo.hU 
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metabo marathoN motor 
A hosszú élettartamú Metabo Marathon Motor, védett az abrazív, 
koptató hatású porokkal szemben. A nagy ven tilátor optimális hű téssel 
biztosítja a leg nagyobb hatásfokot és a még nagyobb nyomatékot.

tulajdonságok G 500 Ge 700 Ge 900 plus

Üresjárati fordulatszám 27.000 /min 7.000 – 27.000 /min 2.500 – 6.000 /min

Névleges teljesítményfelvétel 500	W 710	W 900	W

leadott teljesítmény  300	W 430	W 500	W

fordulatszám névleges terhelésnél 16.000 /min 20.000 /min 5.000 /min

befogó patron mérete 6 mm 6 mm 6 mm

súly (hálózati kábel nélkül) 1,4 kg 1,8 kg 2 kg

rendelési szám 6.06301.00 6.06303.00 6.06305.00 

500-Wattos eGYeNescsiszoló  
G 500

•	 	Könnyen	kezelhető:	különösen	rövid	építési	
formájával	ideális	élezéshez	és	sorjaeltávolításhoz,	
könnyen	hozzáférhető	helyeken

•	 	Edzett	és	köszörült	befogók	a	behelyezett	
szerszámok	pontos	körkörös	futásához

•	 	Ergonómiailag	kialakított	forma	 
a	fáradságmentes	köszörüléshez

•	 	Önleoldó	szénkefék
•	 	Hajlékony	tengelyek	meghajtására	alkalmas

Szállítási	terjedelem:	2	villáskulcs

710-Wattos eGYeNescsiszoló  
Ge 700

•	 	A	multitalentum:	hosszabbított	csiszolóorsóval	 
(kettős	golyós	csapágyazás	erős	acélcsőben)	 
ideális	a	csiszoláshoz	és	élezéshez	nehezen	
hozzáférhető	helyeken

•	 	Tengelyrögzítés	az	egyszerű	szerszámcseréhez
•	 	Hajlékony	tengelyek	meghajtására	alkalmas

Szállítási	terjedelem:	1	villáskulcs

900-Wattos eGYeNescsiszoló  
Ge 900 plUs

•	 	A	specialista:	könnyen	kezelhető	köszörű	különösen	
nagy	forgató	nyomatékkal;	lamellás	csiszolókkal	
együtt	alkalmazva	ideális	belső	és	külső	felületek	
köszörülésére	(lásd	a	tartozékokat)

•	 	Tengelyrögzítés	az	egyszerű	szerszámcseréhez

Szállítási	terjedelem:	fogantyú,	1	villáskulcs

eGYeNescsiszolók

eGYeNescsiszolók kÖzÖs 
tUlaJDoNsáGai
•	 	Edzett	és	köszörült	befogók	a	behelyezett	

szerszámok	pontos	körkörös	futásához
•	 	Robusztus	alumíniumöntvény-ház	csapágyperem
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Ergonómiailag	kialakított	forma	a	

fáradságmentes	köszörüléshez
•	 	Vario-Constamatic	(VC)-teljes	hullámú	

elektronika
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Önleoldó	szénkefék
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tulajdonságok cs 23-355

Darabolótárcsa mérete (ø x furat) 355	x	25,4	mm

Nyomaték 18 Nm

Üresjárati fordulatszám 4.000 /min

Névleges teljesítményfelvétel 2.300	W

Gépsatu max. befogása 238 mm

súly 16,9 kg

rendelési szám 6.02335.00 

cs 23-355

tulajdonságok
 
Ds D 9250

 
Ds W 9200

 
Ds W 5175

korong mérete (ø x vtg x furat) 
250	x	40	x	 
51 mm

200	x	25	x	 
32 mm

175	x	25	x	 
32 mm

max. fordulatszám 1.500 /min 3.000 /min 2.840 /min

Nyomaték 8 Nm 2,2 Nm 2,2 Nm

súly (munkaasztal kivitel)
súly (állványos kivitel) 

33 kg
52 kg

16 kg
35 kg

15 kg
34 kg

rendelési szám 6.09250.00 6.09200.00 6.05175.00

Ds D 9250 Ds W 9200 Ds W 5175 

2300-Wattos fémDaraboló  
cs 23-355

•	 	Egyfázisú	váltakozó	áramhoz
•	 	Acél,	öntöttvas,	alumínium	és	egyéb	nem	vas	

fémekből	készült	profilok,	csövek	és	rudak	erőteljes	
és	gyors	vágásához

•	 	Golyóscsapágyazott	motor	és	hajtómű	a	legnagyobb	 
igénybevételekre	tervezve

•	 	Tengelyrögzítés	az	egyszerű	tárcsacseréhez
•	 	Gyorsbefogó	fokozatmentes	szögállításhoz	-15°	és	

45°	között
•	 	Egyszerű	szállítás	a	beépített	hordozófogantyúnak	és	

a	szállító-rögzítésnek	köszönhetően
•	 	Billenő	darabolótárcsa	burkolat
•	 	Állítható	szikravezető-lemez
•	 	Alsó	oldali	kézvédelem
•	 	Beállítható	mélységütköző

Szállítási	terjedelem:	villáskulcs

500-Wattos kettős kÖszÖrŰGép  
Ds W 9200

•	 	Egyfázisú	váltakozó	áramhoz
•	 	Vészkikapcsoló	a	kezelő	optimális	biztonságáért.
•	 	Robusztus	gép	igényes	élezési,	köszörülési	és	

sorjátlanítási	munkákhoz
•	 	Köszörűkorong	ø	200	mm:	50	%-kal	nagyobb	

élettartam,	a	175	mm	átmérőjű	köszörűkorongokkal	
szemben

900-Wattos kettős kÖszÖrŰGép  
Ds D 9250

•	 	Háromfázisú	váltakozó	áramhoz
•	 	Stabil	kivitelű	gép	ipari	alkalmazásra.
•	 	Köszörűkorong	ø	250	mm:	145	%-kal	nagyobb	

élettartam	a	175	mm	átmérőjű	köszörűkorongokkal	
szemben

500-Wattos kettős kÖszÖrŰGép  
Ds W 5175

•	 	Egyfázisú	váltakozó	áramhoz
•	 	Vészkikapcsoló	a	kezelő	optimális	biztonságáért.
•	 	Robusztus	gép	igényes	élezési,	köszörülési	és	

sorjázási	munkákhoz

kettős kÖszÖrŰGépek kÖzÖs tUlaJDoNsáGai 
•	 	Zajmentes,	karbantartást	nem	igénylő	indukciós	motor.
•	 	A	gép	hosszú	élettartamának	biztosításához	golyóscsapágyazott	rotortengely
•	 	Szerszám	nélkül	utánaállítható	munkadarab-asztalok
•	 	Véletlen	bekapcsolás	elleni	védelem	(a	Ds	D	9250-es	kivételével)
•	 	Oldalt	zárt	védőburkolatok	elszívócsonkokkal
•	 	Nagy	szikrafogó-üvegek	a	szem	optimális	védelme	érdekében

Szállítási	terjedelem:
DS	W	9200
DSD	9250 
DS	W	5175
36	P	és	60	N	normál	 
korund-köszörűkorong,	 
szikrafogó-üvegek,	 
munkadarab-alátámasztó
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550-Wattos folYamatos lYUkasztó 
(kNabber)   kN 6875 

•	 	Deformálódásmentes,	kis	ívben	történő	vágások	is	
kivitelezhetők

•  Finoman	beállítható	vágásirány	jobbra,	balra,	előre	pl:	a	
munkadarabra	helyezett	sablon	mentén	történő	vágás

•	 	Hosszú	élettartamú	kések,	kiváló	vágásteljesítmény
•	 	Kikapcsoló	szénkefék

tulajdonságok kn 6875 ku 6872 ku 6870

Nyomaték 6 Nm 3 Nm 6 Nm

max. acéllemezvastagság, 400 N/mm² 2 mm 1,6 mm 2,5 mm

Üresjárati löketszám 3.000 /min 5.300 /min 3.000 /min

legkisebb átmérő 4 mm 15 mm 20 mm

súly (hálózati kábel nélkül) 2,1 kg 1,9 kg 2,5 kg

rendelési szám 6.06875.00 6.06872.00 6.06870.00

550-Wattos lemezolló
kU 6872 

•	 	A	jól	kézreálló	gép	sorjamentes	vágást	tesz	lehetővé	
•	 	Pontos	vágás	a	nagy	teljesítményű	kovácsolt	és	

edzett	vágófejjel
•	 	A	késeket	a	munka	során	nem	szükséges	utánállítani

550-Wattos lemezolló
kU 6870 

•	 	A	jól	kézreálló	gép	sorjamentes	pontos	vágást	tesz	
lehetővé	

•	 	Pontos	vágás	a	nagyteljesítményű	vágófejjel
•	 	Késeket	nem	szükséges	utánélezni

tulajdonságok Wbe 700

Nyomaték 8 Nm

fúróátmérő acélban 10 mm

Üresjárati fordulatszám 850 – 2.050 /min

tengelymenet 1/2"	–	20	uNF

tokmánybefogási tartomány 1 – 10 mm

súly (hálózati kábel nélkül) 1,8 kg

rendelési szám 6.00512.00 

705-Wattos sarokfÚróGép 
Wbe 700 

•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház	az	optimális	
hőelvezetésre

•	 	Vario-Constematic	elektronika	a	fokozatmentes	
fordulatszám	szabályozásra

•	 	Terhelés	alatt	a	fordulatszám	közel	azonos	marad	az	
üresjárati	fordulatszámmal

•	 	Metabo	fogaskoszorús	tokmány
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tartozékok lemezollóhoz
rendelési 
szám

cserekés
•	Cserekés	a	Ku	6872-hoz
•	ugyanaz	a	kés	a	vágófejhez	és	a	
vágóasztalhoz

6.31042

•	Cserekés	a	Ku	6870	kanyarvágó	
ollóhoz

•	ugyanaz	a	kés	a	vágófejhez	és	a	
vágóasztalhoz

6.30201

tartozékok folYamatos lYUkasztóhoz

rendelési 
szám

 bélyeg

•	A	Kn	6875	folyamatos	lemezollóhoz	
(tartalékként)

6.30202

matrica

•	A	Kn	6875	folyamatos	lemezollóhoz	
(tartalékként)

6.30203

matrica

•	A	Kn	6875	folyamatos	lemezollóhoz	
(legnagyobb	lemezvastagság	1,25)

6.30204

felfogófurat
•	Méret	6	mm	 6.31945

•	Méret	8	mm	 6.31946

VáGókoroNGok cs 23-355 Darabolóhoz

a 36-r minőségi osztály “flexiamant super” inox

•	Közepesen	kemény,	speciális	vágókorong	
rozsdamentes	acélhoz

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

max. 
ford.szám 
/perc

csomago- 
lási 
egység

rendelési 
szám

350	x	3	x	25,4	 4.365 10 6.16343

a 30-r / a 36-s minőségi osztály  
“flexiamant super” acél

•	Jó	vágásteljesítmény	hosszú	élettartam	mellett,	
acélban

•	Kemény	kivitel,	nagy	teljesítményű	gépekhez
•	A	36-S:	belső	hálóval	a	gyors	vágások	érdekében

minőségi 
osztály

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

max. 
ford.szám 
/perc

csomago- 
lási 
egység

rendelési 
szám.

A	30-R	 350	x	3	x	25,4	 4.365 10 6.16327

A	36-S	 350	x	3	x	25,4	 4.365 10 6.16339

12 – 13

tartozékok eGYeNescsiszolókhoz

marók 6 mm-es szárátmérővel

•	Alkalmazás:	színesfémek,	réz,	bronz,	cink,	
műanyag,	stb

átmérő mm teljeshossz szög rendelési 
szám

•	HSS	maró,	finom	fogazással

4,5 6.23575

•	HSS	maró	–	golyó	forma

12 6.23576

•	HSS	maró	–	csepp	forma

12 20 6.23577

•	HSS	maró	–	kónuszos	forma

12 20 6.23578

•	HSS	maró	–	ék	forma

12 12 10 6.23579

•	HSS	maró	–	körte	forma

12 30 6.23580

•	HSS	maró	–	hengeres	forma

10 14 6.23581

flexibilis tengely

•	Alkalmazható	20.000	és	30.000/min	közötti	
fordulatszám	tartományban

rendelési 
szám

6.27609

tartozékok kettős kÖszÖrŰkhÖz

köszörűkövek, normál szemcsézet

•	Szerszámacél	csiszolásához

átmérő x
vastagság x 
furat
mm

szemcsé-
zet és 
keménység 

alkalmazható rendelési 
szám

175	x	25	x	32	 36 P Ds	W	5175/Ds	D	6175	         

175	x	25	x	32	 60 N Ds	W	5175/Ds	D	6175	 6.30656

200	x	25	x	32	 36 P Ds	W	9200/Ds	D	9201	 6.30647

200	x	25	x	32	 60 N Ds	W	9200/Ds	D	9201	 6.30646

250	x	40	x	51 36 P Ds	D	9250	 6.30636

250	x	40	x	51	 60 N Ds	D	9250	 6.30637
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eGY fémfUrat  
tÖkéletesséGe  
mérhető DoloG, 
UGYaNÚGY, miNt 
eGY Gépé

Fúrógépeinknek	
hosszú	tradiciója	van.	
A	mi	termékünk	volt	a	
„Metallbohrdreher”	
(fémfúró),	amelynek	
nevünket	köszönhetjük.	
1924	óta	folyamatosan	
növekvő	minőségi	szintet	
hozunk 
létre	a	fúrás	területén.	
Lehet	fúrógép,	
ütvefúrógép	vagy	
fúrókalapács:	a	Metabo	
különlegesen	magas	
minőségi	szintje	a	
tökéletes	furatokhoz	

CODE!

optimalizált ütőmű  
Az ütőmű tökéletesen illeszkedik a nagy 
teljesítményű Marathon motorhoz  
és percenként akár  
57. 000 ütést képes leadni.

Gumibevonatú 
fogantyú

A fogantyú kevésbé 
fárasztó 

munkavégzést 
biztosít.

fokozatmentes   
fordulatszám-szabályozás

A szabályozás az optimális 
fordulatszám problémamentes 

beállítására szolgál.

alumínium présöntvény
hajtóműház
Az alumínium alkalmazása növeli  
a gép élettartamát. A gép még  
robusztusabb és könnyebben  
elvezeti a keletkező hőt.   

a hosszú élettartamú marathon motor  
tekercsvédő ráccsal

A tekercs speciális védelme az állótekercs 
porszórásos epoxidgyanta-bevonatával és 

a Metabo tekercselésvédő ráccsal teljesen 
védetté teszi az abrazív, koptató hatású 

porokkal szemben 

belső kulcsnyílás  
a fúróorsóban
A csavarbetét közvetlenül  
az orsóba helyezhető.

metabo gyorsbefogó  
fúrótokmány    
A tokmány egyszerűbb és  
gyorsabb, kulcs nélküli  
szerszámcserét tesz lehetővé.

metabo s-automatic 
biztonsági tengelykapcsoló
A tengelykapcsoló  
a hirtelen fellépő visszaható 
nyomaték korlátozására szolgál.

biztonságban a tolvajoktól  
a metabo coDe! segítségével
Az elektronikus biztonsági 
rendszer véd a lopás és az 
engedély nélküli használat ellen. 

ÜtVefÚrók
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tulajdonságok b e 622 s- r+l be 710 be 1020 bDe 1100 

Nyomaték 35 Nm 16 Nm/6 Nm 28 Nm/10 Nm 55 Nm/22 Nm

fúróátmérő acélban 16 mm 13 mm/8 mm 16 mm/8 mm 16 mm/10 mm

Üresjárati fordulatszám 0 – 550 /min 0 – 1.000/0 – 3.000 /min 0 – 900/0 – 2.600 /min 0 – 640/0 – 1.200 /min

Nyakátmérő 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

tengelymenet 1/2"	–	20	uNF 1/2"	–	20	uNF 1/2"	–	20	uNF 5/8" – 16 UN

tokmánybefogási tartomány 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm 3 – 16 mm

tengely belső hatlap kialakítása 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm) –

súly (hálózati kábel nélkül) 2,1 kg 2,2 kg 2,3 kg 3,8 kg

rendelési szám 6.00626.00 6.00830.00 6.00831.00 6.00806.00 

620-Wattos fÚróGép  
be 622 s- r+l

•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Jól	alkalmazható	nagyobb	átmérőjű	fúrókkal	való	

fúráshoz	(pl.	héjazat-	illetve	zsaluzatfúrók)
•	 	Magas	nyomaték
•	 	Hosszú	kiegészítő	fogantyú	nagy	nyomatékú	

munkákhoz

710-Wattos kétfokozatÚ fÚróGép  
be 710

•	 	A	motor	optimális	hűtése	axiális/radiális	
szellőzőlapátokkal

•	 	Ergonómikusan	kialakított	ház,	nagy	
nyomókapcsolóval

•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Kétfokozatú	hajtómű
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor

1020-Wattos 
kétfokozatÚ fÚróGép be 1020

•	 	A	motor	optimális	hűtése	axiális/radiális	
szellőzőlapátokkal

•	 	Ergonómikusan	kialakított	ház,	nagy	
nyomókapcsolóval

•	 	VTC	-	Elektronikával	100%-os	fordulatszámtartás	
terhelés	alatt	is

•	 	Fordulatszám-választó	állítókerék
•	 	Kétfokozatú	hajtómű
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács
•	 	Magas	nyomaték
•	 	Túlterhelés	elleni	védelem

1100-Wattos 
kétfokozatÚ fÚróGép bDe 1100

•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Kétfokozatú	hajtómű
•	 	Metabo	S-automatic	biztonsági	tengelykapcsoló
•	 	Jobbra-balra	forgás
•	 	Jól	alkalmazható	nagyobb	átmérőjű	fúrókkal	való	

fúráshoz	(pl.	héjazatfúrók)
•	 	Magas	nyomaték	–	55 Nm

Szállítási	terjedelem:	fogaskoszorús	tokmány,	
tokmánykulcs,	hosszú	kiegészítő	fogantyú,	
fúrásmélység-ütköző

A	FÚRóGéPEK	KÖZÖS	TuLAJDONSÁGAI
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Metabo	S-automatic	biztonsági	tengelykapcsoló
•	 	Jobbra-balra	forgás
•	 	Fogaskoszorús	fúrótokmány
•	 	Belső	hatszöggel	rendelkező	fúróorsó,	 

csavarozóbitek	befogására
•	 	Önleoldó	szénkefék

Szállítási	terjedelem:	(BE	622,	BE	710,	BE	1020)
fogaskoszorús	tokmány,	tokmánykulcs,	 
hosszú	kiegészítő	fogantyú

be 622 be 1020 be 710
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550-Wattos csaVarbehaJtó
DWse 6.3 

•	 	Nyomatékra	és	mélységhatárolóra	kikapcsoló	kuplung	
•	 	Optimális	az	önmetsző	csavarokkal	történő	munkákra
•	 	10	fokozatban	beállítható	nyomaték
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	2	részes	mélységütköző
•	 	Variospeed	elektronika	a	fordulatszám	változtatására
•	 	Hosszú	élettartamú,	golyószórt	finomöntvény	körmös	

kuplung
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház

tulajdonságok DWse 6.3 Use 8

max. meghúzási nyomaték 18 Nm 40 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.100 /min 0 – 900 /min

Névleges teljesítményfelvétel 550	W 550	W

leadott teljesítmény  290	W 290	W

terhelés alatti fordulatszám 1.350 /min 580 /min

szerszámbefogó belső hatszög 1/4“	(6,35	mm)	 1/4“	(6,35	mm)	

súly (hálózati kábel nélkül) 2 kg 2 kg

rendelési szám 6.20001.00 6.20002.00

550-Wattos csaVarbehaJtó  
Use 8

•	 	Nyomatékra	és	mélységhatárolóra	kikapcsoló	
kuplung	

•	 	“Merev	áthajtás”	alapcsavarok	behúzására
•	 	10	fokozatban	állítható	nyomaték
•	 	Robusztus	Metabo	Marathon	motor
•	 	Szerszámcsere	gyorsbefogóval
•	 	Hosszú	élettartamú,	golyószórt	finomöntvény	

körmös	kuplung
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Metabo	tekercselésvédő	rács

Szállítási	terjedelem:	 
bittartó	rögzítőgyűrűvel,	 
mélységütköző	persely	(77	mm	hosszú,	ø	18	mm),	 
hosszú	kiegészítő	fogantyú

tartozékok csaVarbehaJtókhoz

mélységütköző perselyek
hossz mm belső- 

ø mm
az alábbi géphez 
használható

rendelési 
szám

77 12 Use 8, DWse 6.3 6.25351.00

77 24 Use 8, DWse 6.3 6.25353.00

77 34 Use 8, DWse 6.3 6.25354.00

93 12 Use 8, DWse 6.3 6.25355.00

93 21 Use 8, DWse 6.3 6.25356.00

67 13,5 se 5025 r+l, se 5040 r+l 6.30643.00

bittartók

Gyors / „easy out” bittartó
1/4”-os	(6,35	mm)	hatlapú	szárral.	A	
bit	könnyen	és	gyorsan	befogható	
és	kivehető.	Szabadon	futó	persely.	
Alkalmazható	mind	DIN	3126-C	6,3,	
mind	E	6,3	szerinti	bitekhez.	 
Teljes	hossz:	50	mm

6.25386.00

bittartó mágnesgyűrűvel
1/4”-os	(6,35	mm)	hatlapú	szárral
A	bit	könnyen	és	gyorsan	
befogható	és	kivehető.	Szabadon	
futó	persely.	Alkalmazható	mind	
DIN	3126-C	6,3	szerinti,	mind	E	6,3	
szerinti	bitekhez.	Mivel	a	bittartó	
mágneses,	a	bitre	gyorsan	és	
biztonságosan	felhelyezhető	a	
csavar.	Ideális	nagyon	hosszú	
csavarok	csavarozásához	és	fej	
feletti	csavarozáshoz.	A	cinkfoszfát	
bevonat	különösen	korrózióállóvá	
teszi.	Teljes	hossz:	60	mm

6.25387.00

a metabo csaVarbehaJtóbitek Jellemzői

csavarprofilok
A	Metabo	csavarbehajtó	bit-választék	minden	fontos	csavarfejhez
tartalmazza	a	megfelelő	bitet

Egyhornyú	 Phillips	 Pozidriv®	 Torx®	 Belső
hatszög

minőségek

Classic:
A mindentudó bit. Rendkívül jó minősége ideálissá teszi 
a legtöbb otthoni és kisipari alkalmazáshoz.

torziós:
A torziós bitek képesek a forgatónyomaték-csúcsok 
korlátozására, ennek köszönhetően a bit, illetve annak 
csúcsa nem törik el forgatónyomatékcsúcsok
esetén sem. Ez lényegesen meghosszabbítja a bit 
élettartamát.

Gyémánt:
A bit csúcsán elhelyezkedő apró gyémántrészecskék 
gondoskodnak arról, hogy a bit biztonságosan 
helyezkedjen el a csavarfejben. Ennek révén 
csökkenthető a csavarfej kopása és megakadályozható, 
hogy a bit elcsúszása következtében megsérüljön a 
megmunkált felület. Valamint a gyémánt bit lehetővé 
teszi az optimális forgatónyomaték átvitelét. Gyémánt 
bitjeink egyben torziós bitek is.

Nemesacél:
Ezek a nemesacél bitek tökéletesek a nemesacél- 
csavarok és felületek összecsavarozásához. A nemesacél 
szerszámok használatával Ön gondoskodik arról, hogy a 
nemesacél rozsdamentes maradjon.

csaVarbehaJtók
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csaVarbehaJtó bitkészletek

bitkészlet nemesacél bitekkel (10 részes)
Tartalma:	a	fémmegmunkálás	
területén	leggyakrabban	
alkalmazott	bitek:	egyenként	 
2 db	1-es	méretű	Phillips	bit,	2-es	
méretű	Phillips	bit,	egyenként	1	
db	3-as	méretű	Phillips	bit,	2,5;	
3,0;	4,0;	5,0	méretű	imbusz,	1	db	
„rapid	in/easy	out“	bittartó.	A	
bitek	és	a	tartó	nemesacélból	
készültek.

6.25389

bitkészlet torsion (10 részes)
Tartalma:	egyenként	1	db	1-es,	
2-es	és	3-as	méretű	Phillips	bit,	
egyenként	1db.	1-es,	2-es,	3-as	
méretű	Pozidriv	bit,	egyenként	 
1	db	bit	0,8	x	5,5	mm,	1,0	x	5,5	
mm	és	1,2	x	6,5	mm	méretű	
hornyos	csavarokhoz

6.25390

bitkészlet torx + pozidriv (10 részes)
Tartalma:	egyenként	1	db	1-es,	
2-es,	3-as	méretű	Pozidriv	bit	
(torziós	bit),
egyenként	1	db	TX	10,	15,	20,	25,	
30	és	40	méretű	Torx	bit,	1	db	

6.25391

bitkészlet torsion Universal (10 részes)
Tartalma:	1	db	bit	0,8	x	5,5	mm	
méretű	hornyos	csavarokhoz,	
1	db	2-es	méretű	Phillips	bit,	
1	db	2-es	méretű	Pozidriv	bit,	
egyenként	1	db	10,	15,	20	méretű	
Torx	bit,	egyenként	1	db	bit	
3-as,	4-es,	5-ös	méretű	belső	
kulcsnyílású	csavarokhoz,	1	db	
„Rapid	in	/	easy	out“	bittartó

6.25396

bitkészlet Diamant pozidriv (7 részes)
Tartalma:	Pozidriv	bitek:	2	x	1-es	
méret,	3	x	2-es	méret,	1	x	3-as	
méret	(Diamant),	1	db	"Rapid	in	/	
easy	out"	bittartó

6.25393

bitkészlet torsion torx (7 részes)
Tartalma:	egyenként	1	db	10,	
15,	20,	25,	30	és	40	méretű	Torx	
bit,	1	db	„Rapid	in	/	easy	out“	
bittartó

6.25394

sarok fúró-csavarozó előtét
•	Megkönnyíti	a	fúrást	és	
csavarozást	a	nehezen	
hozzáférhető	helyeken

•	Tengely	–	belső	hatlappal	–	 
a	bitek	számára

•	Bittartó,	jobb-bal	forgásra	is	
alkalmas

•	Metabo	gyorskuplung,	1:1-es	
áttétel

6.31078

akkUtÖltő készÜlékek

asc 30 töltő, 14.4 - 18 V, „air cooleD“
•	Minden	Li-Power	Compact,	
Li-Power	Plus	és	Li-Power	
Extreme	akkuegység	
feltöltéséhez.

•	“AIR	COOLED“	
töltéstechnológia

•	Töltőkészülék	kapcsolóüzemű	
tápegységgel

•	Nagyon	alacsony	stand-by,	
készenléti	fogyasztás

•	Új	töltésütemező	rendszer
•	Töltési	idő	kb.	30	perc	1,3	Ah	
mellett

Hálózati	feszültség:	230	-	240	V
Hálózati	frekvencia:	50/60	Hz

6.27056

asc 15 gyorstöltő, 14.4 - 18 V, „air cooleD“
•	Minden	Li-Power	Compact,	Li-
Power	Plus	és	Li-Power	Extreme
akkuegység	feltöltéséhez.
•	„AIR	COOLED“	töltéstechnológia
•	Töltőkészülék	kapcsolóüzemű	
tápegységgel
•	Nagyon	alacsony	stand-by	
fogyasztás
•	Új	töltésütemező	rendszer
•	Töltési	idő	kb.	25	perc	1,3	Ah	
mellett
Hálózati	feszültség:	230	-	240	V
Hálózati	frekvencia:	50/60	Hz

6.27292

plUs li-ioN akkUeGYséGek

li-power plus
Li-Power	Plus,	18	V	–	2,2	Ah 6.25469

Li-Power	Plus,	14,4	V	–	2,6	Ah 6.25456

Li-Power	Plus,	18	V	–	2,6	Ah 6.25457

li-power extreme
Li-Power	Extreme,	14,4	V	–	2,6	Ah 6.25458

Li-Power	Extreme,	18	V	–	2,6	Ah 6.25459

bittartók

bittartó

1/4”-es	(6,35	mm	)	hatlapú	szárral,	mágneses,	
gyorscsatlakozóval

teljes hossz rendelési 
szám

52 mm 6.25357.00

76,5 mm 6.30648.00

50 mm 6.30630.00

75 mm 6.30560.00

ÖsszekÖtő Darabok

Összekötő darab

1/4	(6,35	mm)	külső	négyszöggel	és	
1/4-os	(6,35	mm)	hatlapú	szárral
Teljes	hossz:	50	mm

6.30142.00

Összekötő darab

1/4“	(6,35	mm)	külső	négyszöggel	
és	1/4-os	(6,35	mm)	hatlapú	szárral
Teljes	hossz:	25	mm

6.31282.00
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tulajdonságok b 32/3 (maG 100)

Nyomaték 190 Nm/120 Nm/90 Nm

fúróátmérő acélban 32 mm

fúróátmérő magfúróval 100 mm

fordulatszám 170/320/470 /min

Nyakátmérő 65 mm

súly (hálózati kábel nélkül) 7,5 kg

rendelési szám 6.00323.00

máGNeses fÚróállVáNY m 100
•	 	Maximális	tapadóerő:	18	kN
•	 	Talpméret:	120x220	mm
•	 	Lökethossz:	260	mm
•	 	Súly:	22	kg

1000-Wattos máGNestalpas fÚró-
maró eGYséG maG 50

 
•	 	Kivételesen	jó	súly/fúrásteljesítmény	arány
•	 	Extrém	magas	mágneses	tapadóerő
•	 	Nagy	teljesítményű	hosszú	élettartamú	 

Metabo	Marathon	motor
•	 	Metabo	VTC	–	Elektronika	és	elektronikus	hővédelem
•	 	100%	fordulatszám	tartás	terhelés	alatt	is
•	 	Kétszeres	áttételezésű	hajtómű	olajfürdőben
•	 	Jobbra-balra	forgás	a	menetfúráshoz
•  Robusztus	fecskefarok	megvezetés,	nagy	lökethosszal
•	 	Beépített	hűtőfolyadék-tartály,	automatikus	

hűtőfolyadék	szállítás	a	fúró	hegyére

Szállítási	terjedelem:
ipari	befogás	Weldon	19	mm-	es,	kiütő	6,35x77	mm,	és	
6,35x102	mm-es,	MK2-es	morzekúp,	biztonsági	lánc,	 
hordtáska,	használati	útmutató

1000-Wattos máGNestalpas fÚró-
maró eGYséG maG 32

•	 	Kompakt	mobil	használatra	alkalmas	gép,	extra	erős	
mágneses	tapadóerővel.

•	 		Nagy	teljesítményű,	hosszú	élettartamú	Metabo	
Marathon	motor

•	 	Robusztus	fecskefarok	megvezetés,	nagy	lökethosszal
•	 	Direkt	Weldon	befogású	kialakítás
•	 	Beépített	hűtőfolyadék-tartály,	automatikus	

hűtőfolyadék	szállítás	a	fúró	hegyére

Szállítási	terjedelem:
	6,35x77	mm-es	kiütő	stift,	biztonsági	lánc,	4-es	imbuszkulcs,	
hordtáska,	használati	útmutató

tulajdonságok maG 32 maG 50

Üresjárati 
fordulatszám

450 /min 150 – 250 /min 
150 – 450 /min

lökethossz 150 mm 160 mm

befogás
Weldon	 
19 mm 

Morse	kúp	MK	2
Weldon	19	mm

fúróátmérő
- magfúróval:
- spirálfúróval:

12 – 32 mm
18 mm

 
12 – 50 mm
23 mm

max. furatmélység. 50 mm 50 mm

menetvágás – M8 – M16

súly  11 kg 13 kg

rendelési szám 6.00330.50  6.00331.50 

1800-Wattos három fokozatÚ  
fÚróGép b 32/3

•	 	Erőteljes	három	fokozatú	fúrógép	extrém	magas	
nyomatékkal	az	acélban	végzett	nehéz	fúrási	munkákhoz	is

•	 	Robusztus	mechanikus	váltó	olajfürdős	kenéssel
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Biztonsági	kuplung
•	 	Jól	alkalmazható	nagyobb	átmérőjű	fúrókkal	való	

fúráshoz	(pl.	héjazatfúrók),	valamint	hígfolyós	
anyagok	keveréséhez,	illetve	hosszú,	nagyobb	
átmérőjű	csavarok	behajtásához	(pl.	keretes	és	
homlokzati	csapokba)

•	 	Magas	nyomaték
•	 	Hosszú	kiegészítő	fogantyú	nagy	nyomatékú	munkákhoz

Szállítási	terjedelem:	 
kihajtótüske,	hosszú	kiegészítő	fogantyú

fÚróGépek és fÚró-maró eGYséGek

ÚJ ÚJ

ÚJ
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tartozékaiNk telJes kÍNálatát meGtalálJák tarto zék-
katalóGUsUNkbaN, ValamiNt hoNlapUNkoN is elérhető: 
WWW.metabo.hU 

tartozék máGNestalpas maGfÚrókhoz

hss-magfúró 19 mm Weldon szárral

•	rövid	változat

átmérő  
mm

teljes hossz 
mm

munkahossz 
mm

rendelési 
szám

12 63 30 6.26500

13 63 30 6.26501

14 63 30 6.26502

15 63 30 6.26503

16 63 30 6.26504

17 63 30 6.26505

18 63 30 6.26506

19 63 30 6.26507

20 63 30 6.26508

21 63 30 6.26509

22 63 30 6.26510

23 63 30 6.26511

24 63 30 6.26512

25 63 30 6.26513

26 63 30 6.26514

27 63 30 6.26515

28 63 30 6.26516

29 63 30 6.26517

30 63 30 6.26518

31 63 30 6.26519

32 63 30 6.26520

hm-magfúró 19 mm Weldon szárral

•	extra	hosszú	változat

átmérő  
mm

teljes hossz 
mm

munkahossz 
mm

rendelési 
szám

14 88 50 6.26571

15 88 50 6.26572

16 88 50 6.26573

17 88 50 6.26574

18 88 50 6.26575

19 88 50 6.26576

20 88 50 6.26577

21 88 50 6.26578

22 88 50 6.26579

23 88 50 6.26580

24 88 50 6.26581

25 88 50 6.26582

26 88 50 6.26583

27 88 50 6.26584

28 88 50 6.26585

29 88 50 6.26586

30 88 50 6.26587

31 88 50 6.26588

32 88 50 6.26589

33 88 50 6.26590

34 88 50 6.26591

35 88 50 6.26592

36 88 50 6.26593

37 88 50 6.26594

38 88 50 6.26595

39 88 50 6.26596

40 88 50 6.26597

45 88 50 6.26598

50 88 50 6.26599

hss-magfúró 19 mm Weldon szárral

•	extra	hosszú	változat

átmérő  
mm

teljes hossz 
mm

munkahossz 
mm

rendelési 
szám

12 88 50 6.26521

13 88 50 6.26522

14 88 50 6.26523

15 88 50 6.26524

16 88 50 6.26525

17 88 50 6.26526

18 88 50 6.26527

19 88 50 6.26528

20 88 50 6.26529

21 88 50 6.26530

22 88 50 6.26531

23 88 50 6.26532

24 88 50 6.26533

25 88 50 6.26534

26 88 50 6.26535

27 88 50 6.26536

28 88 50 6.26537

29 88 50 6.26538

30 88 50 6.26539

31 88 50 6.26540

32 88 50 6.26541

kÖzpoNtosÍtó stiftek
rendelési 
szám

6.35 mm a hss-magfúrókhoz

•	rövid	központosító	stift	 
25	mm	vágásmélységhez

6.26608

•	hosszú	központosító	stift	 
50	mm	vágásmélységhez

6.26609

8 mm hm-magfúrókhoz

•	hosszú	központosító	stift	 
50	mm	vágásmélységhez

6.26610

eGYéb tartozékok maGfÚrókhoz
rendelési 
szám

•	Weldon	adapter
	 19	mm	fine	Quickhez

6.26600

•	Weldon	adapter
	 19	mm	1/2“	fúrótokmányhoz

6.26611

•	MK2	adapter
	 9	mm	Weldon	véggel

6.26602

•	MK2	adapter
	 fine	Quickhez

6.26603

•	gyorscsere
	 MK2	19	mm	Weldonhoz

6.26604

•	adapter	MK2	négyszög	befogás
	 menetfúrókhoz

6.26605

•	vágó	spray 6.26606

•	forgácsvédő	 6.26607
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tulajdonságok pse 1200 ste 135 plus steb 135 plus 

Nyomaték 15 Nm 7 Nm 7 Nm

Max.	anyagvastagság:	nemfém/fém 35 mm / 10 mm 35 mm / 10 mm

Lengőmozgás	fokozatszám 5 5

Üresjárati	löketszám 0 – 2.600 /min 1.000 – 3.000 /min 1.000 – 3.000 /min

Súly	(hálózati	kábel	nélkül) 4 kg 2,5 (2,6) kg 2,5 (2,6) kg

rendelési szám 6.01301.00 6.10900.50 6.11000.50

720-Wattos iNGamozGásÚ szÚrófŰrész 
steb 135 plUs / ste 135

•	 	Alacsonyan	fekvő	fűrészlap-támasztó	görgő
•	 	A	vezetőlap	gyors	arretálása	a	lengőmozgással 

	történő	vágásoknál
•	 	Forgács	lefúvás	a	vágáshely	jó	láthatósága	érdekében
•	 		Feltolható	plexi	védő
•	 	Vario-Constamatic	(VC)	–	teljes	hullámú	elektronika
•	 	Löketszámválasztó	állítókerék
•	 	5	fokozatban	állítható	lengőmozgás
•	 	Külső	elszívó	alkalmazása	lehetséges
•	 	Metabo	„Quick”	gyors	fűrészlapcsere
•	 	Gumibevonatú	kengyelmarkolat
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház

Szállítási	terjedelem:	
elszívócsonk,	védőüveg,	benyúlásvédő,	forgácskiszakítás	ellen	
védő	lapkák,	szúrófűrészlap,	imbuszkulcs,	műanyag	hordtáska

1200-Wattos iNGamozGásÚ 
karDfŰrész pse 1200

•	 Fa,	műanyag,	fémcsövek	és	fémprofilok	fűrészelésére
•	 	Nagyteljesítményű,	robusztus	motor
•	 	Köpennyel	körbevett	alumínium	présöntvény	

hajtóműház
•	 	Bekapcsolható	lengőmozgás
•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Elektronikus	lágy	indítás
•	 	180°-ban	elforgatható	fűrészlap
•	 	Metabo	„Quick”	gyors	fűrészlapcsere
•	 	Szerszám	nélkül	állítható	mélységütköző
•	 	A	nagy	fűrészlapprogram	következtében	 

univerzálisan	alkalmazható

Szállítási	terjedelem:	 
3	fűrészlap,	műanyag	hordtáska

ÖNNek Nem csak eGY 
tÖkéletes fŰrészre  
VaN szÜkséGe, haNem 
tÖkéletes fŰrészlapra is
A Metabo fémipari fűrészgépeit konzekvensen a 
legkeményebb igénybevételre tervezi. Ez nem 
csak magas minőséget és kiérlelt technikai 
megoldásokat jelent, hanem hogy minden 
alkalmazási területre a legmegfelelőbb 
betétszerszámot tudjuk ajánlani. Tartozékainkat a 
különféle felhasználási területek szerint 
optimálisan alakítottuk ki. A Metabo tartozékok 
kiváló kopásállósággal rendelkeznek.

fŰrészek
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szÚrófŰrész lapok eGY bÜtYkÖs 
szárral

fémhez, „classic” sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Acéllemezekhez	(0,5–1,5	mm),	
nem	vasfémekhez	mart,	
hullámos

HSS 66 0,7 T 118 G 5 6.23636

•	Acéllemezekhez	(1–3	mm),	nem	
vasfémekhez	mart,	hullámos	

HSS 51 1,2 T	118	A	 5 6.23637

•	Acéllemezekhez	(1–3	mm),	nem	
vasfémekhez	mart,	hullámos 

HSS 106 1,2 T	318	A	 5 6.23629

fémhez, „professional“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Fémhez,	professzionális	sorozat 
Acéllemezekhez	(1–03	mm),	
nem	vasfémekhez	mart.	

BiM	 57 1,2 T	118	AF	 5 6.23971

•	Acéllemezekhez	(1–3	mm),	
szendvicsanyagokhoz	 
(2–65	mm),	nem	vasfémekhez.

BiM	 106 1,1 T	318	AF	 5 6.23978

•	Acéllemezekhez	(2,5–6	mm),	
szendvicsanyagokhoz	 
(2–120	mm),	nem	vasfémekhez.

BiM 150 2,0 T	718	BF	 5 6.23604

fémhez, „pioneer“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Acéllemezekhez	(1,5–10	mm),	
nem	vasfémekhez	30	mm-ig 
mart,	keresztezett.

HSS 74 1,4–2,6 T	123	X	 5 6.23676

alumíniumhoz, Ne fémekhez, „expert“sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Alumíniumhoz	(3–15	mm),	
nem	vasfémekhez	(4–20	
mm),	műanyagokhoz,	gyors	
vágásokhoz,	mart,	keresztezett	

HSS 74 3,0 T	127	D	 5 6.23639

rozsdamentes acél, „expert“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Rozsdamentes	lemezek	(Inox)	
1–2	mm,	nemvasfémek

HM 57 1,1 T	118	AHM	 3 6.23662

•	Rozsdamentes	lemezek	(Inox)	
2–4	mm,	nemvasfémek

HM 57 1,4 T	118	EHM 3 6.23663

karDfŰrész lapok 1/2”-os UNiVerzális 
szárral

fémhez, „flexible“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Bádoglemezekhez	(3–8	mm),	
csövekhez,	profilokhoz	 
(ø10–100	mm)	kihajtogatott,	mart

BiM 150 1,8/14	TPI S	922	BF 5 6.31491

•	Bádoglemezekhez	(1,5–4	mm),	
profilokhoz	(ø	5–175	mm),	
profilokhoz	(5–175	mm),	 
színelő	vágásokhoz

BiM 225 1,4/18	TPI S	1122	EF	 5 6.31493

fémhez, „pro“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Bádoglemezekhez	(3–8	mm),	
csövekhez	és	profilokhoz	
(ø	20–175	mm),	csővágó	
berendezésekhez,bontási	és	
szanálási	munkákhoz,	egyenes,	
precíz	és	különösen	tiszta	
vágásokhoz

BiM 225 1,4/1,8 
14/18	TPI

S	1126	BEF	 5 6.28256

•	Bádoglemezekhez	(4–10	mm),	
csövekhez	és	profilokhoz	
(ø	20–175	mm),	csővágó	
berendezésekhez,	bontási	és	
szanálási	munkákhoz,	egyenes,	
precíz	és	gyors	vágásokhoz 
kihajtogatott,	mart

BiM 225 2,5/3,2 
8/10	TPI

S	1126	CHF	 5
6.31989

fémhez, „pro premium“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Bádoglemezekhez	(3–8	mm),	
csövekhez	és	profilokhoz	
(ø	20–175	mm),	csővágó	
berendezésekhez,	egyenes,	
precíz	és	különösen	tiszta	
vágásokhoz,	rendkívül	hosszú	
élettartammal

BiM 225 1,4/1,8 
14/18	TPI

S	1136	BEF	 2 6.28258

•	Bádoglemezekhez	(4–10	mm),	
csövekhez	és	profilokhoz	
(ø	20–175	mm),	csővágó	
berendezésekhez,	egyenes,	
precíz	és	gyors	vágásokhoz,	
rendkívül	hosszú	élettartammal

BiM 225 2,5/3,2 
8/10	TPI

S	1136	CHF	 2 6.28269

fémhez, „pioneer“ sorozat
anyag teljes hossz 

mm
Vastag-
ság mm

bosch jelölés csomag 
/db

rendelési 
szám

•	Bádoglemezekhez	(1–8	mm),	
profilokhoz	(ø	5–100	mm) 
köszörült,	mart

BiM 150 S	123	XF	 5 6.31914

új



 a metabo és a fém |

a fémbeN az akkUs 
GépekNek és akkUs 
eGYséGekNek is 
kiVételeseN NaGY 
telJesÍtméNYt kell 
NYÚJtaNiUk

Aki	akkumlátoros	géppel	akar	fémet	
fúrni,	annak	átgondolt	technológiára	van	
szüksége.
A	szükséges	teljesítményt	a	mi	Li	-	Power	
akkus	egységeink	tökéletes	akku	és	
töltéstechnológiája	biztosítja.	 
Iránymutató	elektronikai	koncepciónk,	 
a	legjobb	minőségű	akkucellák,	
elektronikus	cellánkénti	ellenőrzés	(ESCP), 
hőmérséklet	ellenőrző	rendszer, 
túlterhelésvédelem	és	kapacitásjelző	 
gondoskodik	a	teljesítményről	 
és	a	gép	védelméről.

iNNoVatÍV haJtómŰ-koNcepció
Az új rendszerű szabadalmaztatott 
nyomatékkuplung szélesebb alkalmazási 
területet biztosít

akkUs fÚró-csaVarozó Gépek

li- poWer akkU eGYséG
Nagyobb teljesítmény kisebb súly. Li-Power 
Plus és a Li-Power Extrem akkus egységek 
gondoskodnak arról, hogy a szükséges 
optimális teljesítmény rendelkezésre álljon.

hatlapú befogás az orsón
Lehetővé teszi a  
fúrótokmány nélküli 
munkát – előnyös nehezen 
hozzáférhető helyeken 
(LT - és LTX-osztály).

Új hajtáskoncepció
Az innovatív, szabadalmaztatott nyomatékcsatolás 

szélesebb felhasználási területet tesz elérhetővé  
(LT- és LTX-osztály).

kulcsfelület  
Kíméli a tengelystopot 
fúrótokmány leszerelésnél

Új motorkoncepció
Az új akkus fúró-csavarozó 
gépeink motorja kisebb méret 
mellet biztosítja a garantált  
teljesítményt.

Új markolat
Keskeny markolat, jobb- és 
balkezesek számára  
egyaránt alkalmas. 
(LT - és LTX-osztály).

Új elektronikai koncepció
Hosszabb élettartam, többek 
közt az elektronikus egyedi cella 
ellenőrzésnek köszönhetően. 
(Electronic Single Cell 
Protection) leD munkalámpák

Könnyebb a munka:  
a megmunkálandó munkadarab 

optimális megvilágítását biztosítja

impulzus technológia
„Erőcsúcs“ nehéz  

feladatoknál, mint pl.  
sima felületek 

megfúrása
(LT- és LTX-osztály).

kapacitás-kijelző
Lehetővé teszi az  
akkuegység aktuális  
töltési szintjének  
állandó ellenőrzését.

innovatív akkumulátor- 
technológia
A legjobb minőségű  
lítium-ionos akkumulátorcellák  
gondoskodnak a kiemelkedő  
teljesítményről, az AIR COOLED-töltési technológia pedig  
a rövid töltési időről és hosszabb akku élettartamról.

3 éVes GaraNcia  
az akkuegységre és  
a töltőre is

tÚlterhelésVéDelem
A munkafolyamat alatt ellenőrzi a feszültséget, 
az áramerősséget és a hőmérsékletet.  
A kritikus érték elérésekor a gépet kikapcsolja.
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tulajdonságok bs 18 lt impuls bs 18 ltx impuls ase 18 ltx

akkuegység típusa Li-Ion Li-Ion Li-Ion

akkuegység kapacitása 2,6	Ah 2,6	Ah 2,6	Ah

max. nyomaték lágy/kemény 26/60 Nm 42/ 96 Nm

állítható nyomaték 1,5 – 13 Nm 1,5 – 13 Nm

fúróátmérő fémben 13 mm/6 mm 13 mm/8 mm

Üresjárati fordulatszámok 0 – 400/0 – 1.400 /min 0 – 400/0 – 1.400 /min

tengelymenet 1/2"	–	20	uNF 1/2"	–	20	uNF

tokmány 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

súly (akkuval) 1,9 kg 2 kg 3,6 kg

rendelési szám 6.02139.50 6.02145.50 6.02269.50

18-Volt akkUs fÚró-csaVarozó Gép  
bs 18 ltx impUls

18-Volt akkUs fÚró-csaVarozó Gép 
bs 18 lt impUls

18-Volt akkUs karDfŰrész  
ase 18 ltx

•	 	Fa,	műanyag,	fémcsövek	és	fémprofilok,	stb.	
fűrészelésére

•	 	180°-ban	elforgatható	fűrészlap
•	 	Ergonómiailag	kialakítot	fogantyú	az	optimális	

erőátvitelhez
•	 	Metabo	“Quick”-fűrészlap-gyorscsere
•	 	Elektronikus	túlterhelés-védelem	beépített	

hőmérséklet-figyeléssel

ÚJ

Szállítási	terjedelem:	Futuro	Plus	gyorsbefogó	fúrótokmány	fém	
persellyel,	kiegészítő	fogantyú,	szorítógyűrű	bittartóval	5	bit	részére,	
2	Li-Power	Extreme	akku	egység	(18	V/2,6	Ah),	ASC	30	„AIR	COOLED“	
töltőkészülék,	műanyag	hordtáska

Szállítási	terjedelem:	gyorsbefogó	fúrótokmány,	
szorítógyűrű	bittartóval	5	bit	részére,	
2	Li-Power	Plus	akkuegység	(18	V/2,6	Ah),	
ASC	30	„AIR	COOLED“	töltőkészülék,	műanyag	hordtáska

•	 	Bekapcsolható	impulzus-üzemmód
•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	Metabo	nyomatékállítás	–	kétszeresére	növelt	beállítási	

tartománnyal
•	 	14	fokozatban	állítható	nyomaték,	plusz	fúrásfokozat
•	 	Nagy	teljesítményű	és	kis	méretű	motor
•	 	Gyorsstop
•	 	Tengelystop-kímélő	tokmány	leszerelés
•	 	Belső	hatszöggel	rendelkező	fúróorsó,	csavarozó	bitek	

befogására

•	 	Befogónyak	(ø	43	mm)	a	sokrétű	felhasználáshoz
•	 	Beépített	munkalámpa
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház
•	 	Egy	kézzel	kezelhető	fokozatkapcsoló
•	 	Egyedi	cellaellenőrzés	az	akkuegységben
•	 	Elektronikus	túlterhelés-védelem	beépített	

hőmérséklet-figyeléssel
•	 	AIR	COOLED	technológia	a	rövid	töltési	idő	 

és	a	hosszú	élettartam	érdekében
•	 	Robusztus	akkuegységek	kapacitáskijelzővel

Szállítási	terjedelem:	3	részes	fűrészlapkészlet,	
imbuszkulcs,	2	Li-Power	Extreme	akkuegység	(18	V/2,2	Ah),	
ASC	30	„AIR	COOLED“	töltőkészülék,	műanyag	hordtáska



Me ta bo 3 éves ga ran cia
Re giszt rá ció: www.metabo.com/xxl

kér je tel jes áru ka ta ló gu sun kat szak ke res ke dő jé től!

Az Ön Me ta bo szak ke res ke dő je:

a változtatás jogát fenntartjuk!

tulajdonságok ssD 14,4 lt ssD 18 lt ssW 14,4 lt ssW 18 lt

akkuegység típusa Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

akkuegység kapacitása 2,6	Ah 2,6	Ah 2,6	Ah 2,6	Ah

Üresjárati fordulatszám 1 0 – 1.500 /min 0 – 1.600 /min 0 – 1.500 /min 0 – 1.600 /min

Üresjárati fordulatszám 2 0 – 2.100 /min 0 – 2.150 /min 0 – 2.100 /min 0 – 2.150 /min

Üresjárati fordulatszám 3 0 – 2.600 /min 0 – 2.650 /min 0 – 2.600 /min 0 – 2.650 /min

max. ütésszám 1/2/3 1.500/2.700/3.300 /min 1.500/2.700/3.300 /min 1.500/2.700/3.300 /min 1.500/2.700/3.300 /min

max. Nyomaték 75/115/140 Nm 80/125/160 Nm 90/130/200 Nm 105/145/220 Nm

szerszámbefogás
1/4“	(6,35	mm)	 
belső	hatszög

1/4“	(6,35	mm)	 
belső	hatszög

1/2“	(12,70	mm)	 
külső	négyszög	

1/2“	(12,70	mm)	 
külső	négyszög	

súly (akkuval) 1,7 kg 1,8 kg 1,7 kg 1,8 kg

rendelési szám 6.02125.50 6.02127.50 6.02126.50 6.02128.50 

18-Volt akkUs ÜtVecsaVarozó 
ssD 18 lt

18-Volt akkUs ÜtVecsaVarozó 
ssW 18 lt

ÚJ ÚJ
Mindkét	akkus	ütvecsavarozó	14,4	voltos	

változatban	is	rendelhető

•	 	Kompakt,	akkumulátoros	ütőműves	csavarbehajtó	
erőkifejtést	igénylő	alkalmazásokhoz

•	 	Visszaütésmentes	munka	rendkívül	nagy	nyomatékkal
•	 	Variospeed	(V)-elektronika
•	 	3-fokozatú	fordulatszám	és	nyomaték	választás
•	 	Alumínium	présöntvény	hajtóműház

•	 	Elektronikus	túlterhelés-védelem	beépített	
hőmérséklet-figyeléssel

•	 	AIR	COOLED	technológia	a	rövid	töltési	idő	és	a	
hosszú	élettartam	érdekében

•	 	Robusztus	akkuegységek	kapacitáskijelzővel
•	 	Egyedi	cellaellenőrzés	az	akkuegységben

Szállítási	terjedelem:	
2	Li-Power	Plus	akkuegység	(18	V/2,6	Ah),	
ASC	30	„AIR	COOLED“	töltőkészülék,	
műanyag	hordtáska

Szállítási	terjedelem:	
2	Li-Power	Plus	akkuegység	(18	V/2,6	Ah),	
ASC	30	„AIR	COOLED“	töltőkészülék,	
műanyag	hordtáska

metabo 3 éVes GaraNcia
Az	új	Metabo	Li-Power	Plus	és	Li-Power	Extreme	akkuegységekre	
három	év	garanciát	nyújtunk.	Amennyiben	gépét	XXL	garanciára	
regisztrálta	és	az	Ön	akkuegysége	három	éven	belül	elromlik,	
érvényes	számlával	és	XXL	garanciajeggyel	kicseréljük.

akkUs fÚró-csaVarozó Gépek

hÍrleVél Nem csak profikNak!
Ne maraDJoN le érDekes akcióiNkról, ÚJDoNsáGaiNkról, reGisztrálJoN 
hÍrleVelÜNkre! reGisztráció: WWW.metabo.hU


