
ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

VASEX
Az akció érvényessége: 2020.05.14-től 2020.05.30-ig

Benzines fűkasza 
ABR 42 D
motor: 1,25 kW/42,7 cm3,vágásszélesség: 
45 cm, súly: 14,2 kg
1260087

84.990 Ft

FÓKUSZBAN    
A KERT!

Benzines fűnyíró
MTD SP 46 B
motor: B&S 300E 125 cm³, 
1,7 kW/2,31 LE, önjáró, ház: acéllemez, 
vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság 
állíthatósága: 6 fokozatban állítható, kerék átmérője: 
180/200 mm, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 28 kg, 
ajánlott terület: 1500 m2

1259600

önjáró

84.900 Ft



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

19.990 Ft

29.990 Ft
29.990Ft  HELYETT

19.990 Ft

-33%

Akkus-fűnyírógép 3.85 Li Moweo
motor: 40 V/4,0 Ah, lítium-ion-technológia, 
vágás szélesség: 37 cm, fűgyűjtő: 45 l, 
súly: 17 kg, vágásteljesítmény 300 m2 feltöltött akkuval
1226929

Elektromos sövénynyíró
GB 510 HS
motor: 600 W, vágáshossz: 51 cm,
max. ágvastagság: 20 mm, súly: 4 kg
1220363

Akkus sövénynyíró AHS 18 LiN
motor: 18 V/1,3 Ah, lítium-ion technológia, 
vágásihossz: 51 cm, vágásivastagság: 11 mm, 
vágási időtartam: kb. 20-25 perc 
töltési idő kb. 3-5 óra, súly: 3 kg
1226833

Akkus szegélynyíró 
ART 18 Li2
Motor: 18 V/2,0 Ah, 
lítium-ionos technológia, 
vágásszélesség: 23 cm, 
teleszkópos nyél, 
távtartó kengyel, 
dupla vágószál, súly: 3,25 kg
1250557

Elektromos 
szegélynyíró 
RT 520
motor: 520 W, 
vágásszélesség: 30 cm, 
2-szálas rendszer, 
szálutánpótlás Tipp-automatikával, telesz-
kópos nyél, állítható hajlásszög, súly: 3 kg
1226836

Benzines fűkasza
GB 145 MS
motor: 1,45 kW/1,97 LE, 
51,7 cm3 , vágásszélesség 
damilfej/vágótárcsa: 
43 cm, ill. 25,5 cm, 
2 szálas damilfej, 
3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, vállszíj, súly: 7 kg
1250337

Sövénynyíró olló
vágáshossz: 25 cm, 
ovális fém nyéllel
1126380

4.990 Ft 26.990 Ft

43.990 Ft

Benzinmotoros fűnyírógép 
MTD P 46 T1 
motor: MTD ThorX35 79 cm³/1,6 kW/2,18 LE,
ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm,  a vágásmagasság 
6 fokozatban állítható, kerék átmérője: 180/200 mm,
gyűjtő kosár: 60 l, súly: 25 kg, 
ajánlott terület max.: 1500 m2

1252072

64.990 Ft

+ akkuval és 
töltővel

Akkus fű- és bozótvágó készlet
AGS 90
Motor: 7,2 V/1,3 Ah, lítium-ion-technológia, 
vágásszélesség: 90 mm (fű vágó), vágáshossz: 
120 mm (bozót vágó) vágási időtartam: max. 30 perc 
1232935

13.990 Ft 99.990 Ft

+ akkuval és 
töltővel

+ akkuval és 
töltővel



29.990 Ft14.990 Ft ÚJ!

Benzines fűszegélynyíró 
ATR 26 J
motor: 0,7 kW/25,4 cm3,vágásszélesség: 38 cm, 
súly: 8,5 kg
1260086

Fűnyíró traktor AT4 84 HA
motor: Alpina ST 500 452 cm³/7,4 kW/10,06 LE/2.400/min, 
sebességváltó: hidrosztatikus, vágószélesség: 84 cm, 
állíthatósága: 7 fokozat, 25-80 mm, fűgyűjtő: 240 l, súly: 230,5 kg
1260089

Akkus sövénynyíró AHT 40 Li
szénkefe nélküli motor: 40 V, lítium-ion technológia,
forgatható fogantyú, max. ágvastagság: 20 mm, 
vágásihossz: 50 cm, (akku és töltő nélkül, 
ajánlott akku kapacitása 2,0 Ah), súly: 4 kg
1259658

Akkumulátor 40V 2,0Ah
minden 40 V-os Alpina géphez, töltési idő 90 perc .
 súly: 0,92 kg
1259661

Akku töltő 40V
minden 40 V-os Alpina géphez , súly: 0,91 kg
1259663

Benzines fűnyíró BL 510 SQE
motor: STIGA ST 140 OHV lítium-Start Autochoke, 
elektromos indítással 166 cm³,2,6 kW/3,54 LE/2.900/min, ház: acéllemez, 
vágószélesség: 51 cm, állíthatósága: 5 fokozatban állítható, fűgyűjtő: 55 l, 
kerék átmérője: 200/280 mm, súly: 38,7 kg, ajánlott terület: 1800 m²
1249833

Akkus-
fűnyírógép 
AL1 38 Li
motor: 40 V/2,0 Ah, 
szénkefe nélküli 
lítium-ion-technológia, 
ház: műanyag, 
vágószélesség: 38 cm, 
vágási magasság 
min-max: 25-75 mm
fűgyűjtő: 45 l, súly: 14 kg
1259666

Akkus szegélynyíró 
ATR 40 Li
motor: 40 V, szénkefe nélküli lítium-ion-technológia, 
vágásszélesség: 30 cm, (akku és töltő nélkül, 
ajánlott akku kapacitása 2,0 Ah),súly: 4,10 kg
1259657

Benzines láncfűrész ACS 38/16
Motor: 1,2 kW/1,63 LE/37,2 cm3, vágáshossz: 40 cm, 
automata olajszivattyú, súly 6,9 kg 
1260085

31.990 Ft

59.900 Ft

Akkus láncfűrész ACS 40 Li
szénkefe nélküli motor: 40 V, lítium-ion technológia,, 
kardhossz: 30 cm, láncfeszítés: szerszám nélküli 
lánc: 3/8”/1,3 mm/45  TG, súly 4.9 kg, 
(akku és töltő nélkül, ajánlott akku kapacitása 2,5 Ah) 
1259660

44.990 Ft

849.990 Ft

129.990 Ft

Akkus lombfújó ABL 40 Li
szénkefe nélküli motor: 40 V, lítium-ion technológia, 
fújó sebesség: max. 180 km/h, légszállítás 720 m³/h 
súly 3,7 kg  (akku és töltő nélkül)
1259659

+ akkuval és 
töltővel

199.990Ft  HELYETT

149.990 Ft

-25%

54.990 Ft 39.990 Ft

36.990 Ft

ÚJ!

ÚJ!

 4in1 rendszer
fűgyűjtés, mulcsozás,

 hátsó -és oldalkidobás 



®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

Merülő szivattyú 
7000C 
úszókapcsoló az
 automatikus üzemmódhoz
1250561

Locsolócső Agave 1/2” - 50 m
magas minőségű keresztszövésű tömlő, 
algásodás elleni védelem, ftalátot nem tartalmaz, 
max. nyomás 12 bar, 
színe: antracit szürke, 
15 év garancia
1259283

24.990Ft  HELYETT

18.990 Ft

-24%

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

17.990 Ft

teljesítmény:                                                   300 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7000 l/h
szemcseméret max.:                                           25 mm
súly:                                                                         4 kg

Szennyvízszivattyú 
7000/D 
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz  1250565

19.990 Ft

Locsolótömlő 
Idro Green 1/2” - 20 m
keresztszövésű tömlő csatlakozókkal és szórópisztollyal, 
8 bar-ig nyomásálló, 
fekete alga elleni belső bevonat
1259276

3.490 Ft

Tömlőkocsi 
Eurotank  
60 m ½”-os tömlőhöz,
ergonomikus fogantyú 
puha műanyagból,
2 gyorscsatlakozóval
1220590

7.990 Ft

teljesítmény:                                                   550 W
szállítási magasság max:                                      7 m
folyadék szállítás:                                           10000 l/h
szállítónyomás max.:                                            0.7 bar
szemcseméret max.:                                           35 mm 

Szennyvízszivattyú 
Niro SPN 550
úszókapcsoló az 
automatikus üzemmódhoz, 
ház: nemesacél 
1220364

25.990 Ft

12.990 Ft

Merülő szivattyú 
GB 250 KP
2 év garancia, úszókapcsoló az automata működéshez
1191948

teljesítmény:                                                 250 W
szállítási magasság max:                                    5 m
folyadék szállítás:                                           5000 l/h

Szennyvíz szivattyú 
GB 400 SP
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz 1191949

teljesítmény:                                                   400 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7500 l/h
szállítónyomás max.:                                           0.6 bar
szemcseméret max.:                                          35 mm

Szennyvízszivattyú 
Niro SPN 1100 
úszókapcsoló az automatikus 
üzemmódhoz, ház: nemesacél
1220365

teljesítmény:                                                 1100 W
szállítási magasság max:                                   9,5 m
folyadék szállítás:                                           20000 l/h
szállítónyomás max.:                                            0.9 bar
szemcseméret max.:                                           35 mm 

38.990 Ft

Fém tömlőkocsi  
Premium
erős, horganyzott kialakítás, 
60 m 1/2“ vagy 40 m 3/4“ tömlőhöz, 
állítható magasságú, lágy bevonatú markolat
2x 1/2“ tömlőcsatlakozóval 
1226921

14.990 Ft

®GARDENA

Mélykút szivattyú 
Premium 6000/5 inox
esőztetők, öntözőrendszerek vízellátására, 
valamint vízvételre nagy mélységből, 
a szivattyúra felszerelhető talp megakadályozza 
a homok és szennyeződés felszívását 
1185082 

teljesítmény:                                 960 W
szállítási magasság max:                  50 m
szállított mennyiség max. :            6000 l/h
szállítónyomás max.:                        5,0 bar

139.990 Ft

Tömlőkocsi 
készlet 
AquaRoll S 
magasságában 
állítható fogantyú, 
könyök tömlőcsatlakozó, 
utáncsepegésgátló, 
mindkét oldalra 
felszerelhető csévélő kar 
(jobb -vagy baloldal), 
kompletten összszerelve  20 m-es Classic-tömlővel 1/2“ , 
Gardena rendszer csatlakozókkal és  öntöző fejjel   1238734

19.990 Ft

teljesítmény:                                                   300 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7000 l/h
szállítónyomás max.:                                           0.5 bar
szemcseméret max.:                                             5 mm

19.990 Ft



®GARDENA

+

Tömlődob AutoReel 
automata felcsévéléssel, 30 m 1/2“ Maxi-Pro tömlővel és 
2 m vízcsatlakozóval, 1 db szórófejjel, 
2 db tömlőcsatlakozóval (ebből 1 db Stop funkciós)
1 db 1“, 3/4“, 1/2“ csapcsatlakozóval és 
rögzítő anyaggal a falra szereléshez
1198714

44.990 Ft

47.990 Ft

Kerti szivattyú GB 600 GP
2 év garancia, 8 kg
1172516

teljesítmény:                                                   600 W
szállítási magasság max:                                    35 m
folyadék szállítás:                                             3600 l/h
szívómagasság max.:                                               9 m
szállítónyomás max.:                                           3,5 bar

20.990 Ft

Négyszög esőztető
fokozatmentesen állítható hatósugár, 
öntözhető terület max. 250 m2

1245259

3.990 Ft

790 Ft

Alapkészlet öntözéshez 1/2”
4 -részes
1245256

Kerti szivattyú készlet 3000/4
20 m 1/2“ tömlővel, csatlakozókkal és 3,5 m szívócső gar-
nitúrával 1250573

teljesítmény:                                                   600 W
szállítási magasság max:                                    36 m
szállított mennyiség max. :                                3100 l/h
szívómagasság max.:                                               7 m
szállítónyomás max.:                                            3,6 bar

Házi vízmű GB 800 HWWN
ház: rozsdamentes acél, tartály űrtartalma 20 l
1226835

teljesítmény:                                                   800 W
szállítási magasság max:                                    30 m
folyadék szállítás:                                             3200 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                           3,0 bar

Házi vízautomata Niro HWA 1100
ház: nemesacél, beépített előszűrővel 
1220366

teljesítmény:                                                 1100 W
szállítási magasság max:                                    45 m
folyadék szállítás:                                             4600 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                           4,5 bar

54.990 Ft

Többfunkciós öntözőpisztoly  
8-féle vízsugár beállítással, 
fokozatmentes szabályozás, stabil kivitel
1245258

790 Ft

Locsolópisztoly
fokozatmentesen szabályozható vízsugár a teli 
sugártól a finom vízpermetig, reteszelhető kioldó kar
1245257

990 Ft

Többfunkciós 
locsolórúd
10 különböző szóráskép, hosszúság kb. 70 cm
1133751

3.990 Ft

8 funkciós öntöző
tárcsával választható 8 féle szóráskép
1245261

1.290 Ft

Tömlődob Mini, almazöld
kis kertek, cserepes és balkonnövények öntözéséhez, 
11,5 m rugalmas, keresztszövésű tömlő 
(10 m + 1,5 m csatlakozás), vízcsap csatlakozóval, 
vízstoppos tömlőcsatlakozóval, szórófejjel 
1226920

9.990 Ft 52.990 Ft



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

2.490 Ft

Quattrotabs 200g 
5 kg 
organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: 
fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 
200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós 
adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.
1227391
1 kg/2.398 Ft

14.990Ft  HELYETT

11.990 Ft

-13%

Vegyszer klt 1 - 
induló klt.   
Készlet tartalma:
Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg,
Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg,
gyorsteszt-csíkok pH érték és klór mérésre,
Medence hőmérő
1227408

10.990 Ft

Gyorstesztcsík 
pH-érték és klór, 
50 db 
tesztcsíkok a víz pH-értékének és szabad klórtartalmának 
gyors és pontos mérésére
1184841

pH Minus őrlemény 
7,5, kg *  
a pH-Minus a pH-érték csökkentésére használható,
a pH-érték a víz egyik legfontosabb tulajdonsága, 
melynek segítségével optimálisan használhatunk 
egyes fertőtlenítőszereket
1227393
1 kg/799 Ft

5.990 Ft

Klórtabletta 
200g szerves 1 kg 
lassan oldódó 200 g-os klórtabletták, 
pH semleges, min. 80% aktív klórtartalom,
hatékony a gombák, vírusok és szerves zavarkeltő 
anyagokkal szemben bármilyen vízkeménységnél.
A termékek maradéktalanul oldódnak fel és nem okoz-
nak lerakódást és elzáródást a szűrőrendszerben.
1227386

Klór őrlemény 5 kg 
mészmentes gyorsan oldódó klórgranulátum, pH semleges, 
aktív klórtartalom ca. 56%. A termék hatékony a gombák, 
vírusok és szerves zavarkeltő anyagokkal szemben 
pH semleges minden vízkeménység esetén.
1227385
1 kg/1.998 Ft

Algaölő 1 L 
habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás 
megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes 
folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, 
megakadályozza az algásodást a medencében és 
tisztává teszi a vizet
1227396

Superflock folyékony 1 L 
a pelyhesítőszer segítségével a vízben lévő lebegő 
részecskék (zavarosságot okoznak) nagy pehellyé 
állnak össze, a szűrő a homokban lévő szennyező 
anyagokat jobban vissza tudja tartani és a következő 
visszaöblítés során eltávolítja a rendszerből
1227401

Tesztklt. pH-érték és klór mérésére
tesztkészlet 10-10 db tablettával a pH-érték 
(fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére
1177057

Utántöltő, tesztkészlethez
pH- érték és klór méréséhez, 2x 30 tabletta 1184840 

2.990 Ft

Medence 
hőmérő 
Standard
Hossz: 25 cm, úszik a víz tetején,
a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban 
is mutatja
1184858

Úszó klóradagoló
Maxi
legfeljebb 200 grammos tablettákhoz 
használható, 
az állítógyűrű pontos adagolást biztosít
1184831

Medence fölöző 
megerősített műanyag keret, adapter a 
teleszkópos rúdhoz (cikkszám 1184857) 
1184544 3.990 Ft
Medence fölöző Eco 1,5 m-es 
osztott alumínium rúddal, beépített fogantyú akasztóval 
1184845  2.990 Ft

2.990 Ft

2.990 Ft 9.990 Ft

1.490 Ft 1.490 Ft

1.790 Ft 1.990 Ft 2.990 Ft
-tól

Teleszkópos nyél, 
alumínium 
kiváló minőségű 
alumínium profil, 
gyors kioldás a hosszúság 
egyszerű beállításához, 
hossza 1,2 és 3,6 m 
között állítható 1184857

7.990 Ft



59.990 Ft 10.990 Ft

Szűrő labda Filter Balls 700 g 
minden a kereskedelemben megvásárolható 
homokszűrő berendezéshez használható, 
700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, 
nem mérgező 100% polietilénből, 
100% újrahasznosítható, könnyen használható
1238792

7.990 Ft

Medence világítás LED
rögzíthető mágnessel, vagy rögzítés nélkül úsztatható, 
2 különböző fényerősség, távirányítóval, 
a működtetéséhez 3db AA elem szükséges 
(elemek nélkül szállítva)
1207318

7.990 Ft

Gyerekmedence Ocean Reef Pool
méret: 191 x 178 x 61cm, feltöltési vízmennyiség 44 cm-es vízmélységnél: 
541 l, leeresztőszelep, felfújható medencefenék,
gyerekeknek 6 éves kortól
1233555

Medence szűrő
Active Balls 50
szűrőteljesítmény: 5.500 l/h, 230 V/250 W,
tartály Ø 415 mm, csatlakozás Ø 32/38 mm,
hatékony szűrés a szűrőgolyókkal, max. vízhőmérséklet: 35°C,
max. 22.000 l befogadására alkalmas medencékhez,
önszívó szivattyú előszűrővel és nyomásmérővel
1259545

LED Lámpa hangszóróval
Lámpa RGB LED világítással, Bluetooth kapcsolattal, 
távirányítóval, töltőállomással, 
bel- és kültérre egyaránt, úszik a vizen,
átmérő 25 cm
1247919

Medencetisztító 
Battery Basic
teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot 
a tiszta medencefenékért, kábel nélküli, 
újratölthető akkumulátorral, max. 60 perc működési idő,
töltési idő 3-4 óra, legfeljebb 25 m² területű medencékhez, 
max. munkamélység: 2 m, 
12,6 V-os DC motor jet meghajtással
1259543

Medence porszívó
De Luxe
extra robusztus kialakítás az optimális kezelhetőségért,
a medenceporszívó a szűrőszivattyúhoz egy Ø 32/38 mm 
medencetömlővel csatlakoztatható,
teleszkópos rúdhoz való adapterrel (cikkszám 1184857)
1184855

Szolárzuhany Top Line 
extra nagy 40 literes műanyag 
tároló tartály, öntisztuló zuhanyfej,
egykaros csaptelep,
ráadás hideg vizes csap,
szabványos csatlakozóval a 
kerti tömlőhöz, leeresztőcsavar a 
téliesítéshez, max. üzemi nyomás: 
3 bar
1259541

Szolárzuhany Leaf
23 literes műanyag tároló, nagy 
öntisztuló zuhanyfej, egykaros csaptelep,
plusz hideg vizes csap, szabványos 
csatlakozóval a kerti tömlőhöz,
leeresztőcsavar a téliesítéshez,
magasság: 220 cm,
max. üzemi nyomás: 3 bar,
alap mérete: 340 x 300 mm
1252187

99.990 Ft

24.990 Ft

49.990 Ft

4.990 Ft

89.990Ft  HELYETT

74.990 Ft

-17%

ÚJ!

ÚJ!



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Elektromos fűnyíró GC-EM 1536
motor: 1500 W, vágószélesség: 36 cm, ház: műanyag, 
vágásmagasság-állítás: 5 fokozatban központilag 
állítható,
vágásmagasság: 25-65 mm , fűgyűjtő 38 l, súly: 10 kg, 
ajánlott felület mérete 600 m2-ig
3400150

Elektromos sövénynyíró
GC-EH 5747
motor: 570 W, vágáshossz: 46,5 cm,
kardhosszúság: 53 mm, fogak közötti távolság: 18 mm, 
súly: 3,72 kg
3403742

Szennyvízszivattyú GC-DP 7835 
magasságában fokozatmentesen állítható úszókapcsoló
4170682

teljesítmény:                                               780 W
szállítási magasság max:                                  8 m
folyadék szállítás:                                      15.700 l/h
víz max. hőmérséklete                                       35°C
szemcseméret max.:                                        35 mm 

34.990 Ft 16.990 Ft14.990 Ft

Elektromos fűnyíró FM3310
motor: 1000 W, direkt (szíjhajtás vagy áttétel mentes) 
meghajtás és indukciós (szénkefe nélküli,
hosszú élettartamú) motorral szerelve, 
vágószélesség: 30,5 cm, ház: műanyag, 
vágásmagasság-állítás: 3 pozíció, kerekenkénti,  
vágásmagasság: 35-65 mm , fűgyűjtő 28 l

Elektromos fűnyíró FM3813
motor: 1300 W, direkt (szíjhajtás vagy áttétel mentes) 
meghajtás és indukciós (szénkefe nélküli,
hosszú élettartamú) motorral szerelve,
vágószélesség: 37 cm, ház: műanyag, 
vágásmagasság-állítás: 3 pozíció, kerekenkénti, 
vágásmagasság: 40-70 mm, fűgyűjtő 35 l

Permetező 
SX MD 20E
motor: akkumulátoros 12 V/7 Ah, 
tartály: 20 liter,max. permetlé szállítás: 1,3 liter/perc,
üzemi nyomás: 0,45 MPa (4 bar), 
szórás függőleges: 2-4,5 m, 
üzemidő egy feltöltéssel: 3 óra, 4 db szórófej, 
súly: 11,5 kg

Rotációs kapa Rotalux 52A-H55
motor: Honda GCV160 3,3 kW, munkaszélesség: 55/80 cm,
munka mélység: 22 cm, kapatagok száma: 4/6, 
a vevői igényekhez igazodva függőlegesen és vízszintesen is 
állítható tolórúddal, kúpos kuplunggal, és fém kuplungkarral 
illetve bronz csigakerék áttétellel rendelkezik. súly: 44 kg

Permetező 
SX-CSG 8C 
tartály: 8 liter, nyomásmérő óra,
nyomás: 1,8-2,5 bar

Permetező 
3WF-3  
kétütemű benzinmotor 
1,2 kW/42 cm3, 
tartály: 14 liter,
szórástávolság: vízszintes: 5-10 m, 
függőleges: 2-3 m, kétfunkciós permetező mivel nem 
csak permetezésre alkalmas hanem porszórásra is, súly: 12 kg

15.990 Ft 20.990 Ft 139.990 Ft

26.990 Ft 39.990 Ft4.490 Ft



Csavarhúzó 
és bit készlet
39 -részes 2 komponensű markolat, króm-vanádium pengék,
falra szerelhető tartóval, mágnesezhető, 
tartalom: lapos, műszerész lapos, 
PH, Torx, Hex és dugókulcsok
1237127

6.990 Ft

Dugókulcs 
készlet 1/4”
46 részes, króm-vanádium-acél, dugókulcsok 1/4“ 
4-14 mm, racsnik 72 foggal, hosszabbítók, univerzális 
csukló, behajtó hegyek, 4 részes imbuszkulcs készlet, 
speciális profil az anyák védelméért, 
erős műanyag koffer
1247380

12.490 Ft

Szerszámkészlet 
114-részes
gazdag beltartalom, króm-vanádium szerszámok, 
kiváló minőségű alumínium koffer erős zárral, 
Clip-rendszer a rendezett tároláshoz 
1218735

43.990 Ft

Csillagvillás kulcskészlet
25 részes, CV-acél, 6-32 mm
1206976

11.990 Ft

Védőkesztyű 
Power Worker
szabvány: EN388 3132, Cat 2, anyag: pamut-poliészter, 
bevonata natúr latex, felhasználási terület: építőipar, 
kopásállóság: 3, vágásállóság: 1, továbbszakadás-állóság: 3, 
+atszúrás-állóság: 2, 
9-10-es méret
1185401-02

590 Ft

Védőkesztyű 
Worker Pro
Norm: EN388 3121, Cat 2, 
anyaga: Prémium minőség, kb. 1,2 mm vastag marhabőrből, 
bélelt, dupla varrás, kézhát és mandzsetta Canvas vászon 
anyagból, gumírozott mandzsetta kb. 8 cm, 
10,5-12-es méret
1185406/1252763

1.490 Ft

Munkavédelmi félcipő TITAN
Norm: DIN EN ISO 20345:2011, biztonsági osztály: S1P, 
felsőrész: Bőr, Nylon Mesh bélés, légáteresztő, bélés: 
robusztus textil bélés, rozsdamentes acél orrmerevítővel: 
200 J, acél talplemez: talpátszúrás elleni védelem, 
méret: 38-47 
1245006-15

10.990 Ft

Mérőszalag Self-Lock
3 m x 16 mm 1174295 590Ft
5 m x 19 mm 1174296 990Ft
8 m x 25 mm 1174297 1.790Ft

590 Ft
-tól

Zégergyűrű fogó készlet S8000 
4 részes 
belső- és külső gyűrűkhöz, 
egyenes és 90° -ban hajlított kivitelben 
1255483

14.990 Ft

Teleszkópos racsni  Typ 600 
1/2", 460-600 mm, króm-vanádium acél,
2 komponensű markolattal, 5 állítási lehetőség,
irányváltó kapcsoló, biztosító gyűrű a fokozatok 
rögzítéséhez
1236386

7.490 Ft

Torx kulcskészlet
9 részes króm-szilícium-molibdén acél,matt krómozott
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, 
1162345

Palázó kalapács
600 g, fényes, polírozott fej, 
gumi markolat, teljesen acél nyél,
mágneses szegtartó, TÜV/GS bevizsgált, DIN 7239
1129828 

4.490 Ft

5.990 Ft



Kézi körfűrész WB 65 HKS 2
1200 W, vágásmélység 90°/45° -nál max 65/44 mm, 
keményfém-betétes fűrészlap átmérője: 185 × 20 mm, 
üresjárati fordulatszám: 4500 ford/perc, lágy markolat, 
tengelyrögzítés, porelszívó-csatlakozóval
1255603

19.990 Ft

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

11.490 Ft 22.990 Ft

8.490 Ft

Szablyafűrész RSM1019
710 W, ideális fához, műanyaghoz és fémhez, 
gyors, szerszám nélküli fűrészlapcsere, fűrészelési 
teljesítmény: fa/fém: 115/5 mm, üresjárati fordulatszám: 
0-2.800/min, lökethossz: 22 mm, lágy markolat 
2 fűrészlappal: 1. fához 130 mm és 2. fémhez 82 mm 
BiMetall
1232762

Szúrófűrész 
WB 600 PS
600 W, vágásmélység: fa/acél: 65/8 mm, 3 fokozatú,
löketszám: 500-3000/perc, univerzális fűrészlap 
befogatás 45°-os dőlésig (mindkét irányba), 
porelszívó-csatlakozóval, lágy markolat
1247870

Kézi gyalu WB 710 HH 2
teljesítmény: 710 W, fogásszélesség: 82 mm, 
gyalumélység: 0-2 mm, horonymélység: 0-11 mm, 
üresjárati fordulatszám: 17000/perc, keményfémlapkás 
késsel, elszívóval és porzsákkal, választható jobb vagy bal 
forgácskidobás
1255602

Combitool precíziós szerszám
WB 217 CT 
217 db-os 
130 W, üresjárati fordulatszám: 8.000-30.000/perc, 
tengelyrögzítés, befogó hüvellyel, flexibilis tengellyel, 
215 db-os tartozékkészlettel, műanyag dobozban
1130929

14.990 Ft

Rezgőcsiszoló WB 180 SS 2 
teljesítmény: 180 W, csiszolófelület 90 × 187 mm,
rezgésszám: 12.000 ford./perc, rezgéskör: 2,5 mm,
elszívócsatlakozó porzsákkal, lágy markolat
1255601

16.990 Ft

Multifunkciós szerszám 
WB2 250 MFW
250 W, rezgésszám 22000/perc, kitérés mértéke 3°,
tartozékok cseréje univerzális csavarral, 3 év garancia
1252645

13.490 Ft

Kettős köszörű WB 150 DSM
150 W/230 V, korongátmérő: 150 × 16 × 12,7 mm, 
üresjárati fordulatszám: 2950/perc, állítható 
szikravédő lappal és szerszámokkal, durva és finom 
köszörűkoronggal
1196977

12.990 Ft

Excentercsiszoló ESM1010
430 W, csiszolótárcsa átmérője: 125 mm,
üresjárati fordulatszám 5.000-13.000/perc, 
elektronikus fordulatszám-szabályzás
1234944

14.990 Ft

16 részes tartozékkészlettel 
(hántoló, fűrész, deltacsiszoló, 
csiszolópapír fához és fémhez, 
fűrésztárcsa lágy anyagokhoz) 



7.790 Ft

Szúrófűrész lap készlet
10-részes 
tartalom: mindegyikből 2-2 db 
T101B, T111C, T119BO, T118A, T127D 
fához és fémhez
1080060

Kézi körfűrész C7SS
1050 W, üresjárati fordulatszám: 5500 ford./perc, 
vágási teljesítmény 90°/45° - 68/46 mm, fűrésztárcsa/furat 
190/30 mm, alumínium alaplap, keményfém 
fűrészlappal 18 fog, párhuzam ütközővel, kulccsal
1252120

36.990 Ft

Akkus fúró-csavarozó 
PowerMaxx BS 12  
akkuegység kapacitása, feszültsége: 2 Ah/12 V, 
lítium-ion-technológia, max. forgatónyomaték, lágy/kemény:
17/40 Nm, fúróátmérő acélban/puhafában 10/18 mm,
üresjárati fordulatszámok 0-360/0-1400 /min, 
fúrótokmány befogási tartomány 1-10 mm
601036000

29.990 Ft
2x akku GBA 12V/2,0 Ah,

töltő GAL 12V-20
Professional 

szerszámostáskában

Akkus fúró-csavarozó
GSB 12V-15
akkufeszültség: 12 V, nyomaték (puha/kemény):
max.15/30 Nm, 20+1 nyomatékfokozat,
üresjárati fordulatszám 1./2. sebesség: 
max.:0–380/0–1.300/min,
fúrási telj. fa/acél: 19/10 mm, falazatban:
max. 10 mm, csavarok max. 7 mm,
1257354 

Vágókorong INOX 
115 x 1,0 x 22,23 mm 1135586 290 Ft
125 x 1,0 x 22,23 mm 1135588 290 Ft
230 x 1,9 x 22,23 mm 1135590 590 Ft

Bitkészlet 
113 részes
S2 acél, a bitek kiváló minőségű 
S2 szerszámacélból készültek, 
mágneses tokmányt és gyorstokmányt 
egyaránt tartalmaz
1159782 

53.990 Ft

Sarokcsiszoló WP 2000-230
névleges teljesítmény: 2000 W, tárcsaátmérő: 230 mm,
üresjárati fordulatszám: 6600 ford./perc, forgatónyomaték: 
13 Nm, tengely méret M14, Metabo biztonsági kapcsoló 
megakadályozza a véletlen bekapcsolást, súli: 5,2 kg
606431000

Kombikalapács KHE 2444
Névleges teljesítményfelvétel: 800 W, max. egyedi 
ütőenergia (EPTA): 2,3 J, max. ütésszám: 5.400/min.,
fúróátmérő: betonban kalapácsfúróval: 24 mm,
falazatban fúrókoronával: 68 mm, acélban: 13 mm,
puhafában: 30 mm, üresjárati fordulatszám: 0-1.230/min, 
szerszámbefogó: SDS-plus, súly hálózati kábel nélkül: 2,4 kg
606154000

Szúrófűrész CJ90VAST
705 W, ingalöket fokozatok 3, vágásmélység 
fában/acéllemezben: 90/8 mm, Quick - a szerszám 
nélküli fűrészlapcseréhez, elektronika, löketszám 
üresjáratban: 850-3.000/min., szerszámkoffer
1252281

34.990 Ft

290 Ft
-tól

2.590 Ft44.990 Ft

34.990 Ft



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.
Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A “helyett” árak vagy az eddigi fogyasztói árak, vagy a szállító által javasolt 
fogyasztói árak. Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az akció 2020.05.14-től 2020.05.30-ig vagy a készlet erejéig tart. Z963

Elektromos láncfűrész CSE 2035
Motor: 2000 W, vágáshossz: 35 cm,
”Power Indicator” feszültségjelző, puha bevonatú markolat, 
automatikus lánckenés, súly: 4,5 kg
1256144

Saroksöprü, csuklós 3 m-es 
teleszkópos nyéllel
falak, plafonok és nehezen elérhető 
helyek könnyű takarításához
1129451

Automata hegesztőpajzs Profi
mindenféle hegesztési eljáráshoz, 
fokozatmentes sötétedés 9-13 DIN között, 
fényérzékenység fokozatmentesen állítható, 
üvegméret: 95 × 36 cm  
1209872

Utcai söprű Elaston 
40 cm széles, menet nélküli fa nyéllel, 
nyélhossz 140 cm 
1140803/1117522

Bútortrezor, 
elektronikus
elektronikus zár, 
számkombinációval nyitható, 
vészkulcs tartozék, falra és aljzatra rögzíthető,
tartozék: elem, külső méretek: 35 x 25 x 25 cm
1131376 

1.990 Ft 2.490 Ft

17.990 Ft10.990 Ft

52.990 Ft
39.990Ft  HELYETT

27.990 Ft

-30%

Akkus fúró-csavarozó 
DS18DJL Slide LI
18 V/1,5 Ah, lítium-ionos technológia, üresjárati 
fordulatszám: 1./2. fokozat max. 0-450/1.250/perc, 
tokmánybefogás: 13 mm, fúrásteljesítmény 
fában/betonban/acélban: 38/13 mm, 22 fokozatban 
állítható nyomaték, 2 sebesség, vezérlő elektronika, 
nyomaték max. 53 Nm, extra fényes fehér LED világítás
1252273

2 db akku, 
1 db gyorstöltő, 
műanyag koffer

Leégető készülék ST 1000
speciális Ø 60 mm égőfejjel, az energiatakarékosság 
érdekében takarékmarkolattal, 5 m gáztömlővel a 
kereskedelemben kapható 5,11,33 kg-os 
propángázpalackokhoz, 
CFH-No. 52114 nyomásszabályozóval 
52084

Palackos főző Happy Camper Star
Patronos főző a 190 g-os butángázpatronhoz, nagy 
teljesítményű, a láng fokozatmentesen beállítható, 
stabilan áll és takarékos fogyasztású, 
égéstartam 1 patronnal kb. 2 óra. 2 gázpatronnal együtt.
52402 

5.490 Ft

13.990 Ft


