
JEDEN SYSTÉM, EXTRA VÝKON:
METABO KOMPETENCE PRO STLAČENÝ 
VZDUCH

�	KOMPRESORY

�	PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

�	PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ 



| 2 3 |

METABO PNEUMATICKÉ SYSTÉMY

Řezání, broušení, stříkání, pilování, šroubování, hřebíkování, sponkování, lakování, moření, 
vyfukování, spárování, utěsňování, sekání: S pneumatickými výrobky Metabo nejsou již vašim 
aplikacím kladeny žádné meze: Nabízíme vám kompletní systém od výroby stlačeného vzduchu 
přes přípravu a rozvod až k pneumatickému nářadí – a to téměř pro každé řemeslo. 

Perfektní výkon od A do Z
U Metaba najdete nejen mobilní kompresory a nářadí pro 
každou potřebu, ale také všechno, co k tomu patří. Jeden 
systém, který vám díky optimálně sladěným komponentům 
zajistí maximální produktivitu. Naší nabídku završují služby, 
údržba a opravy.

VYZKOUŠEJTE SI NÁS

Všechny technologie, jeden kompetentní partner
U Metaba dostanete kompletní pneumatickou technologii od jedné firmy. 
Výhodné pro vás je, že přesně známe požadavky řemeslníků díky našim 
desetiletým zkušenostem v oblasti elektrického nářadí. Věděli jste, že Metabo 
je jediný výrobce elektrického nářadí, který nabízí kompletní pneumatický 
program?

Mnoho nástrojů, nekonečné možnosti
Dlouhá životnost, nekompromisní bezpečnost, malá 
hmotnost a maximální produktivita: Pneumatické 
nářadí Metabo přesvědčí na celé čáře – v řemeslnických 
podnicích i na staveništi a v mnoha dalších oborech.
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SYSTÉMOVÉ KOMPETENCE: VŠECHNO K 
TECHNOLOGII PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ

S Metabo si vychutnáte všechny výhody zkušeného systémového poskytovatele technologie 
pneumatických systémů. U nás získáte nejen vyspělé kompresory a nářadí pro každou potřebu,  
ale také všechno, co k tomu patří: Od přípravných komponentů přes hadice a kvalitní příslušenství 
pro nářadí až ke spolehlivým službám, jako je údržba a opravy. To, čemu říkáme systém.

Výkonné kompresory
V programu kompresorů Metabo 
najdete pro každé použití vhodné 
řešení.

Účinná úprava 
stlačeného vzduchu
I pro regulaci, filtrování a mazání 
vám Metabo nabízí rozsáhlý 
program.

Perfektní rozvod 
stlačeného vzduchu
S komponenty Metabo k rozvodu 
stlačeného vzduchu se vzduch vždy 
optimálně dostává k nářadí.

Robustní a ergonomické 
nářadí
Pneumatické nářadí Metabo představuje 
robustnost, sílu, uživatelský komfort a 
nízkou hmotnost.

Basic 250 – 24 W OF Power 400-20 W OF Mega 400-50 W

Kompresory NářadíÚprava vzduchu/hadice

L-180 FRL-180 FR-180 SK 1/4" a LAH 18 SA 300 RF 60 G BP 200 SPP 1000FSP 600 LVLPDKG 114-65DMH 290 DSX 150SSL 5-8 Super Air 10-10
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Přesvědčivé výhody při servisu:
	� 10letá záruka na nádobu proti 
prorezavění
	� 3letá záruka XXL
	� 8letá garance dodávky náhradních 
dílů

SILNÉ, ROBUSTNÍ A KOMPAKTNÍ:
PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ METABO.

Nové profesionální pneumatické nářadí Metabo perfektně přeměňuje energii na výkon – a to 
u velkého množství aplikací. Díky jejich optimálnímu spojení hmotnosti, velikosti a síly jsou 
dnes lepší než kdy jindy. Navíc přesvědčí robustností a perfektním uživatelským komfortem.

Dlouhá životnost
	§ Vysoká robustnost díky optimalizované 
konstrukci a kvalitním materiálům – 
vytvořeno pro tvrdé nasazení v dílnách a 
na staveništích

	§ Trvanlivost prokázaná v rozsáhlých 
trvalých testech

	§ Konstantně vysoká kvalita díky 
permanentním kontrolám

Vysoký uživatelský komfort
	§ Lepší ergonomie a extrémně nízký hmotnost 
pro komfortní práci, nepatrné příznaky únavy a 
minimální zatížení ruky/ramena

	§ Kompaktní rozměry a promyšlený design – 
optimální i pro těžce dosažitelná místa

	§ Pogumované rukojeti pro bezpečnou manipulaci 
a perfektní úchop

Vysoká produktivita
	§ Vysoký výkon díky velmi kvalitním, optimálně 
sladěným komponentům

	§ Delší a komfortnější práce a nepatrné příznaky 
únavy díky vynikající ergonomii

Hřebíkování/sponkování Šroubování Vrtání/sekání Pily Pískování Broušení Lakování Huštění 
pneumatik/měření

Čištění Postřikování Těsnění/mazání

DKG 90-40 DKG 114-65 DSSW 2440-1" DSSW 930-1/2" DRS 95-1/2" DB 10 DMH 290 DKS 10 SSP 1000 DW 125 DG 700 DSX 150 FSP 600 LVLP FSP 1000 S RF 60 G RF 80 D BP 200 UBS 1000 SPP 1000 DFP 400 DKP 310

Velká rozmanitost nářadí

 � Více než 50 různých 
pneumatických nástrojů  
pro velký počet aplikací

 � Ještě větší výkon v systému 
díky rozsáhlému programu 
příslušenství

např. sada ořechů



... ... ... ... ...

DKG 90-40 DKG 114-65 DSX 150 DSSW 930-1/2" DKS 10 DW 125 Quick DG 700 DSSW 930-1/2" RF 60 G DFP 400 DMH 290 SSP 1000 DKG 114-65 FSP 1000 S DSX 150 BP 200 SPP 1000FSP 600 LVLPFSP 600 LVLP
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Zpracování dřeva
Přesně to správné

	§ ke sponkování

	§ k hřebíkování

	§ k broušení

	§ k úpravě interiéru

Zpracování kovů
Robustní nářadí

	§ k broušení

	§ k řezání

	§ k hrubování

Automobilový 
průmysl
Nejlepší vybavení

	§ při výměně pneumatik

	§ při kontrole tlaku v 
pneumatikách

	§ při opravách karoserií a 
lakování

Stavebnictví a  
renovace
Vždy to vhodné

	§ pro demoliční práce

	§ pro upevňování

	§ pro lakování

Malířské a  
lakýrnické provozy
Vyspělá řešení

	§ pro broušení

	§ pro základní nátěry

	§ pro lakování 

Ať už zpracovávání dřeva, ruční kovovýroba nebo mnoho dalších oborů: U Metaba najdete  
vyspělá řešení pro nejrůznější aplikace. Některé příklady vám představíme na této straně.  
Sami se podívejte, jaké výhody vám nabízí pneumatické nářadí Metabo pro osobní použití.

VY MÁTE ÚKOL,  
MY ZASE NÁSTROJ
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ROBUSTNÍ, VÝKONNÉ, SPOLEHLIVÉ:
TŘÍDY KOMPRESORŮ METABO.

Známe různé požadavky na kompresory a pro každé použití nabízíme správný model s 
individuálními výhodami. Tak u Metaba najdete přesně ten kompresor, který je vhodný pro 
vaše osobní požadavky. Náš sortiment sahá od lehkých a hbitých modelů Basic přes šikovnou 
a mobilní třídu Power až k extrémně silným kompresorům Mega pro náročné aplikace. 
Rozhoduje vaše práce.

Lehké a kompaktní:  
Třída Basic
	§ Kompaktní a lehké zaváděcí modely pro 
jednoduché, komerční aplikace

	§ Výkon od 1,1 kW do 1,5 kW

	§ Objem nádrže od 24 do 50 litrů

	§Mazáno olejem – alternativně bez oleje

Mobilita pro staveniště:  
Třída Power
	§Mobilní pístový kompresor pro flexibilní a náročné 
nasazení

	§ Snadná přeprava – i v osobním automobilu nebo 
dodávkovém vozidle

	§ Ideální k úpravě interiéru a na staveniště díky velkým 
kolům a funkci pojezdu

	§ Výkon od 1,1 kW do 2,2 kW

	§ Kompletně bez oleje

	§ Objem nádrže od 5 do 20 litrů

	§ Zvlášť robustní komponenty

	§ S upínacím přípravkem pro MetaLoc, i další běžné kufry 
a boxy

	§ Velmi výkonný, klínovým řemenem poháněný 
kompresor pro profesionální použití v dílně

	§ Extra trvanlivý díky robustním komponentům a nízkým 
otáčkám – pro aplikace s vysokou spotřebou vzduchu

	§ Zvlášť komfortní díky početným ergonomickým 
vlastnostem vybavení, jako např. dlouhá rukojeť, 
řiditelná kola vpředu a kola s plnými pneumatikami 
vzadu, panel se všemi ovládacími prvky, jako redukční 
ventil filtru a maznice

	§ Dodatečný chladič u všech variant 4,0 kW pro menší 
vlhkost ve vzduchu 

	§ Výkonové třídy: 2,2 kW, 3,0 kW a 4,0 kW

	§Mazaný olejem

	§ Objem nádrže od 50 do 270 l

Výkonná a komfortní:  
Třída Mega

...

MegaPowerBasic

Basic 250-24 W OF Basic 250-24 W Basic 250-50 WBasic 250-50 W OF* Power 180-5 W OF Power 250-10 W OF Power 280-20 W OF Power 400-20 W OF Mega 350-50 W Mega 400-50 WMega 350-100 W Mega 350-100 D Mega 550-90 D Mega 520-200 D Mega 650-270 D

* k dodání od podzimu 2016
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Stroj má poruchu? Během 24 
hodin po odsouhlasení opravy 
opustí váš opravený a k provozu 
připravený stroj náš servis. 
Garantujeme!

24hodinový servis pro záruční opravy

Na rovinu: Opravy provádíme 
za rozumné a pevné ceny. A to 
nejlepší: na měněné náhradní 
díly vám opět poskytneme záruku 
trvající šest měsíců .

Pevné ceny za opravy

Potřebujete náhradní díl a 
objednáte jej do 12.00 hod.? I zde 
platí, že během 24 hodin budete 
mít v rukou náhradní díl. 

24hodinový servis pro náhradní díly

Co je dobré vědět: I když 
například již vaši úhlovou brusku 
neprodáváme, pak ještě po dobu 
8 let získáte od nás potřebné 
náhradní díly.

8letá garance zajištěnní náhradních dílů

Na adrese metabo-service.com 
získáte všechny informace o 
vašem stroji Metabo a servisu. 

Online servis
Plus pro vaši spokojenost: Jakmile 
online zaregistrujete váš stroj 
Metabo do 4 týdnů od nákupu, 
získáte navíc k zákonné záruce 
prodloužení záruky na 3 roky.

3letá záruka

Máte-li nějaké dotazy týkající 
se výrobků Metabo jsou vám 
k dispozici naši kvalifikovaní 
pracovníci.

Poradenství k výrobku a používání

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘI SERVISU:
VAŠE SPOKOJENOST. 

Tím, že jste se rozhodli pro Metabo, budete mít vždy dobrý pocit zabezpečení, protože pro každé 
přání najdeme rychlé a nekomplikované řešení. Ať už jde o údržbu, opravu nebo náhradní díly: 
rychle vám vrátíme stroj Metabo zpět. Vaše připravenost k použití je měřítkem všech věcí.  
To víme – a proto se také důsledně zaměřujeme na náš servis. 
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TECHNOLOGIE PNEUMATICKÉHO SYSTÉMU: 
HODNOTA POZNÁNÍ

Od sacího výkonu až po hladinu akustického tlaku: Na této straně jsme pro vás připravili vysvětlení 
nejdůležitějších odborných termínů k tématu technologie pneumatického systému. 

Sací výkon
Sací výkon je teoretické množství vzduchu v litrech, 
které kompresor nasaje během jedné minuty. 
relevantní pro výběr vhodného kompresoru 
je však efektivní dodávané množství.

Plnicí výkon
Plnicí výkon je vypočítané množství vzduchu v litrech, 
které kompresor vydá během jedné minuty. S touto 
hodnotou můžete jednoduše vzájemně porovnat různé 
kompresory, a tak najít ideální kompresor pro vaši aplikaci. 

Efektivní dodávané množství
Efektivní dodávané množství představuje nejdůležitější 
hodnotu. Lze jej porovnat s plnicím výkonem, je to 
ovšem skutečně naměřené množství vzduchu, které vydá 
kompresor během jedné minuty. S touto hodnotou můžete 
jednoduše vzájemně porovnat různé kompresory, a tak 
najít ideální kompresor pro vaši aplikaci.

Hladina akustického tlaku LpA
Hladina akustického tlaku je relevantní hodnota 
zvuku pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví v rámci vyhlášky o bezpečnosti práce.

Hladina akustického výkonu LwA
Hladina akustického výkonu je naproti tomu 
hodnota zvuku, která je relevantní pro zákonné 
mezní hodnoty – především ve venkovní 
oblasti (viz směrnici Outdoor-Noise)

Pracovní tlak
Pracovní tlak se nastaví na regulátoru tlaku (filtru) a je 
to tlak, se kterým má být stroj provozován v pracovním 
režimu. Na kompresorech Metabo najdete vždy dva 
manometry: Manometr na tlakovém spínači ukazuje tlak 
nádrže, manometr na regulátoru tlaku (filtru) vám ukazuje 
pracovní tlak. Ten by měl být vždy nastaven na pracovní 
tlak stroje. Důležité: K zobrazení skutečného pracovního 
tlaku by měl být stroj při nastavování v provozu.

Kvalita stlačeného vzduchu
V závislosti na tom, se kterým strojem pracujete, 
potřebujete stlačený vzduch s olejem nebo bez oleje. 
Dbejte na to, že otáčející se a příklepové stroje musí 
být bezpodmínečně a pravidelně olejovány – proto 
dodržujte údaje v návodu k obsluze. V ideálním případě 
použijte mlhovou maznici – která konstantně vypouští 
jemnou olejovou mlhu do stlačeného vzduchu. Ostatní 
nástroje, jako například lakovací pistole nebo přístroje 
pro huštění pneumatik naproti tomu vyžadují stlačený 

vzduch bez oleje. Proto byste měli používat stanovené 
filtry. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho 
pneumatického stroje nebo v DIN ISO 8573-1.

Stanovení specifické spotřeby 
stlačeného vzduchu
Specifická spotřeba stlačeného vzduchu je 
množství vzduchu, které potřebujete pro 
vaši aplikaci stlačeného vzduchu. 

Lze ji vypočítat následovně   
Množství vzduchu pneumatického nástroje 1  
+ množství vzduchu pneumatického nástroje 2  
+ množství vzduchu pneumatického nástroje x + …  
= y litry/minuty

 Tato hodnota y je efektivní dodávané 
množství, které minimálně musí váš kompresor 
poskytovat. Jen tak je zajištěno, že bude trvale 
k dispozici dostatek stlačeného vzduchu.
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PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

Pneumatický rázový utahovák

Technická data Pneumatický rázový utahovák
DSSW 360 Set 1/2" 

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 6 l/s

Čtyřhranné upnutí 1/2" 

Moment při povolení 360 Nm

Hmotnost 2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604118

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Hadicová koncovka 10 mm a 
hadicová svorka dle ISO 11148

�

10 nástrčných klíčů (10, 11, 13, 14, 17, 
19, 21, 22, 24, 27 mm)

�

Plastový kufr �

Lahvička s olejem �

Prodloužení �

Výhody produktu 	� Příklepový mechanismus s dlouhou životností

	� K utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám

	� Robustní rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži

	� Pro nejrůznější použití: moment při povolení 360 Nm

	� Ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci

	� Odvedení odpadního vzduchu rukojetí  

	� Změna směru otáčení vpravo/vlevo spínačem

	� Třístupňové nastavení utahovacího momentu

Jaký rázový utahovák  
pro jakou aplikaci? D
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Kovové konstrukce, lešení, konstrukce � � � � �

Stroje/zařízení � � � � �

Kola pro osobní vozidla � � �

Nápravy osobních vozidel �

Karoserie/motor osobních vozidel � � �

Kola užitkových vozidel � � �

Nápravy užitkových vozidle � �

Karoserie/motor užitkových vozidel � � �

Kola nákladních automobilů � �

Nápravy nákladních automobilů � � �

Karoserie/motor nákladních automobilů � � �

Motorový prostor nákladních automobilů � �
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Pneumatický rázový utahovák

Technická data Pneumatický rázový utahovák
DSSW 1690-3/4"

Pneumatický rázový utahovák
DSSW 2440-1"

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 10,5 l/s 13 l/s

Čtyřhranné upnutí 3/4" 1" 

Moment při povolení 1.690 Nm 2.440 Nm

Hmotnost 3,5 kg 7,3 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601550 601551

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 3/8"

�

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/2"

�

Hadicová koncovka 10 mm a 
hadicová svorka dle ISO 11148

� �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Univerzálně použitelný k utahování šroubů 
kol na osobních a nákladních automobilech, k 
montážím a opravám

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché 
práce i na těžce dostupných místech

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti 
chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací 
pro pohodlnou práci

	� Ergonomické přepínání vpravo/vlevo pro 
jednoduchou obsluhu jednou rukou

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního 
vzduchu rukojetí brání víření prachu v 
pracovní oblasti

	� Třístupňové nastavení utahovacího momentu 
pro různé druhy šroubování

	� Velká třmenová rukojeť pro ergonomickou 
pracovní polohu

	� Prodloužené hnací vřeteno pro šroubování 
prohloubených ráfků

	� Robustní a výkonný rázový utahovák 
pro nejtěžší práce při servisu nákladních 
automobilů

Pneumatický rázový utahovák

Technická data Pneumatický rázový utahovák
DSSW 475-1/2"

Pneumatický rázový utahovák
DSSW 930-1/2"

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 7 l/s 9 l/s

Čtyřhranné upnutí 1/2" 1/2" 

Moment při povolení 475 Nm 930 Nm

Hmotnost 1,2 kg 1,8 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601548 601549

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Hadicová koncovka 10 mm a 
hadicová svorka dle ISO 11148

� �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� Ergonomické přepínání vpravo/vlevo pro jednoduchou obsluhu jednou rukou

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Třístupňové nastavení utahovacího momentu pro různé druhy šroubování
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Pneumatický ráčnový šroubovák

Technická data Pneumatický ráčnový šroubovák
DRS 68 Set 1/2"

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 220 l/min

Čtyřhranné upnutí 1/2" 

Otáčky 175 /min

Moment při povolení 68 Nm

Hmotnost 1,2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604119

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

7 nástrčných klíčů  
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)

�

Plastový kufr �

Lahvička s olejem �

Prodloužení 75 mm �

Kardanový kloub �

Výhody produktu 	� Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

	� Snadné nastavení směru otáček na ráčnové hlavě

	� Kompaktní konstrukce

	� Pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, 
ocelových konstrukcích, atd.

	� Ergonomický, částečně pogumovaný kryt: izolace proti chladu, 
bezpečné proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou práci

	� Zabudovaná regulace otáček

	� Otočné odvedení odpadního vzduchu bočně na krytu

Příslušenství pro pneumatické nástroje

Příslušenství pro rázové utahováky, ráčnové šroubováky

Obj. číslo

Sada nástrčných klíčů 1/2" (10dílná)
Skládá se z 10 nástrčných klíčů (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

628831000

 Sada nástrčných klíčů 1/2" (3dílná)
Skládá se ze 3 nástrčných klíčů (17, 19, 21 mm)
Pro hliníkové ráfky, v dlouhém provedení

628833000

 Prodloužení nástrčného klíče 1/2" nárazuvzdorné

Celková délka 150 mm

628832000

 Sada nástrčných klíčů 3/4" (8dílná)
Skládá se z 8 nástrčných klíčů (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)

628834000

 Sada nástrčných klíčů 1" (8dílná)
Skládá se z 8 nástrčných klíčů (24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm)
Hloubka provedení

628835000

 Nástěnný držák
Upínací síla 15 kg
Pro pneumatické nástroje, vhodné pro rázové utahováky 3/8", 1/2" a 3/4" a příslušenství

628848000

Speciální olej 0,5 l pro pneumatické nástroje
Minerální

0901008540
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Pneumatický šroubovák/vrtačka

Technická data Pneumatický šroubovák
DS 14

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 340 l/min

Otáčky 1.800 /min

Moment při povolení 5 - 14 Nm

Hmotnost 1,2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604117

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Lahvička s olejem �

Výhody produktu
	� Šikovný šroubovák pro montážní práce

	� Ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou 
a nenamáhavou práci

	� Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

	� Tvar pistole

	� Nastavitelný utahovací moment 5 až 14 Nm

	� Držák bitů pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou

	� Odvedení odpadního vzduchu rukojetí

Technická data Pneumatická vrtačka
DB 10

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 360 l/min

Otáčky 1.800 /min

Rozpětí sklíčidla 3 - 10 mm

Hmotnost 1,2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604120

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Lahvička s olejem �

Výhody produktu
	� Ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou 

a nenamáhavou práci

	� Rychlá práce díky vysokým otáčkám 1 800 /min

	� Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

	� Odvedení odpadního vzduchu rukojetí

Pneumatický ráčnový šroubovák

Technická data Pneumatický ráčnový šroubovák
DRS 35-1/4"

Pneumatický ráčnový šroubovák
DRS 95-1/2"

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 390 l/min 450 l/min

Čtyřhranné upnutí 1/4" 1/2" 

Otáčky 270 /min 160 /min

Moment při povolení 35 Nm 95 Nm

Hmotnost 0,53 kg 1,2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601552 601553

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché 
práce i na těžce dostupných místech

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti 
chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací 
pro pohodlnou práci

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního 
vzduchu rukojetí brání víření prachu v 
pracovní oblasti

	� Uživatelsky příjemné, otočné odvedení 
odpadního vzduchu: bez víření prachu v 
pracovní oblasti

	� Vhodný pro široký okruh použití v automobilovém průmyslu

	� Univerzálně použitelný pro jakékoli šroubování

	� Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci

	� Výkonná planetová převodovka pro dlouhou životnost a optimální přenos síly
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Příslušenství pro sekací kladiva

Obj. číslo

Špičatý sekáč na kámen
Celková délka: 173 mm
Šestihranný nástrčný konec vel. 10

0901026521

Plochý sekáč na kámen
Šířka 20 mm
Celková délka: 175 mm
Šestihranný nástrčný konec vel. 10

0901026530

Plochý sekáč na kámen
Šířka 50 mm
Celková délka: 180 mm
Šestihranný nástrčný konec vel. 10

0901026548

Plochý sekáč na kámen
Šířka 40 mm
Celková délka: 250 cm
Šestihranný nástrčný konec vel. 10

0901026572

Pružina pro sekací kladivo MHS 315
8 závitů
Vhodné pro MHS 315, DW 315

0901013047*

Pružina pro sekací kladivo MHS 450
10 závitů
Vhodné pro MHS 450, MHS 5050

0901026327*

Předsádka jehlového odstraňovače rzi
Vhodné pro DMH 30 Set, DMH 290 Set, univerzální, i pro všechny konkurenční modely

628822000*

Speciální olej 0,5 l pro pneumatické nástroje
Minerální

0901008540

Příslušenství pro pneumatické nástrojePneumatická sekací kladiva

Technická data Pneumatické sekací kladivo
DMH 30 sada

Pneumatické sekací kladivo
DMH 290 Set

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 280 l/min 330 l/min

Počet příklepů 3.000 /min 2.900 /min

Upínání nástrojů Šestihranná stopka 10 mm Šestihranná stopka 10 mm 

Hmotnost 2 kg 1,7 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604115 601561

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Hadicová koncovka 10 mm a 
hadicová svorka dle ISO 11148

� �

4 sekáče �

3 sekáče �

Rychloupínací pružina �

Rychlovýměnné sklíčidlo �

Plastový kufr � �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Ke zpracování plechu a kamene

	� Pro práce v karosárnách

	� Tlumení zpětného rázu ke snížení vibrací

	� Dlouhý doraz pístu s vysokým přenosem síly 
pro efektivní a rychlou práci

	� Rychloupínací sklíčidlo: pro rychlou výměnu 
sekáčů bez použití nářadí

	� Lehké, šikovné sekací kladivo

	� Vhodné pro práce na stavbě do zdiva, cihel a plynobetonu

	� Ideální k odsekávání omítky a obkladů a pro lehké sekací práce

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci

* Baleno jednotlivě



| 26 27 |

Technická data Pneumatická přímá bruska
DG 700

Pneumatická přímá bruska
DG 700 L

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 600 l/min 600 l/min

Otáčky 22.000 /min 22.000 /min

Upínací otvor kleštiny 6 mm 6 mm

Hmotnost 0,83 kg 1,3 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601554 601555

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Kleštiny 6 mm  
(průmyslový standard)

� �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Velmi výkonný pro náročné použití

	� K broušení, odhrotování, frézování a gravírování

	� K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech

	� Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z rázuvzdorného plastu

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci

	� Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou

Technická data Pneumatická pila na 
karoserie
DKS 10 Set

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 420 l/min

Délka zdvihu 10 mm

Počet zdvihů při jmenovitém zatížení 9.000 /min

Tloušťka řezu  

- hliník 4 mm

- ocel 3 mm

Hmotnost 0,65 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601560

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Po 5 pilových kotoučích  
(18 zubů, 24 zubů, 32 zubů)

�

Šestihranný klíč �

Plastový kufr �

Hadicová koncovka 10 mm a 
hadicová svorka dle ISO 11148

�

Lahvička s olejem �

Výhody produktu
	� Vhodné k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a sklolaminátů

	� Nízké vibrace pro komfortní práci v trvalém provozu

	� Magnéziový kryt: velmi lehký a robustní

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí 
brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci

	� Přesné vedení pilového listu pro vysoký výkon řezu a čisté 
hrany řezu

	� Nastavitelný ochranný držák, přesné nastavení hloubky řezů

	� Bezpečnostní páčka brání neúmyslnému zapnutí stroje

Technická data Pneumatická přímá bruska
DG 25 Set

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 300 l/min

Otáčky 25.000 /min

Upínací otvor kleštiny 6 mm

Hmotnost 0,43 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 604116

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

2 kleštiny (3 mm, 6 mm) �

Po 5 brusných tělíscích (3 mm, 6 mm) �

2 otevřené klíče (13 mm, 16 mm) �

Plastový kufr �

Výhody produktu
	� K broušení, odhrotování, frézování a gravírování

	� Zabudovaná regulace otáček

	� Ergonomický, částečně pogumovaný kryt: izolace proti 
chladu, bezpečné proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou 
práci

	� Bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí

	� Otočné odvedení odpadního vzduchu bočně na krytu

Pneumatická přímá bruskaPneumatické pily na karoserie/přímé brusky

Příslušenství  44 Příslušenství  44
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Příslušenství  44

Pneumatické pásové pilníky/excentrická bruskaPneumatická úhlová bruska

Technická data Pneumatický pásový pilník
DBF 457

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 400 l/min

Rychlost pásu při volnoběhu 20 m/s

Šířka brusného pásu 13 mm

Délka brusného pásu 457 mm

Užitná délka ramena brusného pásu 90 mm

Hmotnost 1,5 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601559

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Brusný pás (13x457 mm; P120) �

Pás z rouna (13x457 mm; střední) �

Šestihranný klíč �

Lahvička s olejem �

Výhody produktu
	� Výkonný, kompaktní pásový pilník k broušení, satinování a 

odstraňování otřepů na těžko přístupných místech

	� Výměna brusného pásu bez použití nářadí a automatické 
napínání pásu

	� Brusný nástavec otočný o 360° k přizpůsobení každé pracovní 
poloze

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí 
brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Bezpečnostní páčka brání neúmyslnému zapnutí stroje

	� Vhodné pro brusné pásy 13 x 457 mm

Technická data Pneumatická úhlová bruska
DW 125

Pneumatická úhlová bruska
DW 125 Quick

Ø brusného kotouče 125 mm 125 mm

Pracovní tlak 6,2 bar 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 500 l/min 500 l/min

Počet otáček při volnoběhu 10.000 /min 10.000 /min

Závit vřetena M 14 M 14 

Hmotnost 1,8 kg 2 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601556 601557

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Šestihranný klíč � �

Přídavná rukojeť �

Klíč se dvěma čepy �

Antivibrační rukojeť �

Ochranný kryt talíře � �

Otevřený klíč �

Lahvička s olejem � �

Výhody produktu 	� Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k 
tlumení vibrací k ochraně zdraví

	� Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí 
rychloupínací matice bez použití nářadí

	� Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; 
možné upevnění bez nebezpečí zkrutu v 
8 polohách

	� K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů

	� Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z rázuvzdorného plastu

	� Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti

	� Výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci

	� Bezpečnostní páčka brání neúmyslnému zapnutí stroje

	� Pro použití s hrubovacími a řezacími kotouči Ø 125 mm

	� Dodáváme rozsáhlý sortiment brusných a řezacích kotoučů Metabo

Technická data Pneumatická excentrická 
bruska
DSX 150

Ø brusného kotouče 150 mm

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 550 l/min

Otáčky 12.000 /min

Pracovní zdvih 5 mm

Hmotnost 1 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601558

Násuvná spojka EURO a ARO/Orion 
1/4"

�

Otevřený klíč �

Šestihranný klíč �

Lahvička s olejem �

Výhody produktu
	� Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z 

rázuvzdorného plastu

	� Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu 
jednou rukou

	� K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších 
materiálů

	� Plynulá regulace otáček k práci s odpovídajícími otáčkami

	� Výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci

	� Vhodné pro suché a mokré broušení

	� Externí odsávání: možnost připojení Ø 25 mm k externímu 
odsávání prachu

	� Opěrný talíř se 6 otvory Ø 150 mm se suchým zipem pro 
použití běžných brusných papírů
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Pneumatická sponkovačka / hřebíkovačka

Technická data Pneumatická sponkovačka
DKG 80/16

Pneumatická sponkovačka
DKG 90/40

Pneumatická sponkovačka
DKG 114/65

Typ sponky 80 90 + ES 114 

Délka sponky 4 - 16 mm 13 - 40 mm 32 - 65 mm

Pracovní tlak 5 - 7 bar 5 - 7 bar 5 - 8 bar

Spotřeba vzduchu na úder 0,34 l 0,66 l 1,5 l

Hmotnost 0,78 kg 0,93 kg 2,5 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601564 601566 601567

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� � �

Lahvička s olejem � � �

Ochranné brýle � � �

Plastový kufr � �

Výhody produktu 	� K připevnění fólií, textilií, 
izolačního materiálu

	� Dobře ovladatelný a lehký 
pro jednoduché práce i na 
těžce dostupných místech

	� Ergonomický kryt z 
kompozitu: s izolací proti 
chladu, bezpečný proti 
skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� K upevnění prken pero/
drážka, třískových desek atd.

	� Dobře ovladatelný a lehký 
pro jednoduché práce i na 
těžce dostupných místech

	� Pryžová ochranná patka, 
aby se zabránilo poškození 
citlivých povrchů

	� Ergonomický kryt z 
kompozitu: s izolací proti 
chladu, bezpečný proti 
skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� Přepínání bez použití 
nářadí mezi samostatným a 
sériovým spouštěním

	� Pro úpravy interiérů, např. k upevnění obkladů na stěny a 
stropy nebo k připevnění lišt  

	� Regulace hloubky zaražení kolečkem pro čisté pracovní 
výsledky

	� Dotyková pojistka brání neúmyslnému uvolnění k ochraně 
uživatele

	� Otevírání přední desky bez použití nářadí pro jednoduché a 
rychlé odstranění poruchy

	� Uživatelsky příjemné, otočné odvedení odpadního vzduchu: 
bez víření prachu v pracovní oblasti

	� K nastřelování spon

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci

Pneumatická sponkovačka / hřebíkovačka

 

Technická data Pneumatická kombinovaná sponkovačka
DKNG 40/50

Typ hřebíků SKN 

Délka hřebíků 15 - 50 mm

Typ sponky 90 + ES 

Délka sponky 15 - 40 mm

Pracovní tlak 5 - 7 bar

Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l

Hmotnost 1,1 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601562

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Lahvička s olejem �

Ochranné brýle �

Plastový kufr �

Výhody produktu 	� K nastřelování spon a hřebíků

	� Pro úpravy interiérů, např. k upevnění obkladů na stěny a stropy nebo k připevnění lišt  

	� K upevnění prken pero/drážka, třískových desek atd.

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech

	� Možná změna používání spon a narážecích hřebíků s hlavou bez přestavby nástroje

	� Dotyková pojistka brání neúmyslnému uvolnění k ochraně uživatele

	� Otevírání přední desky bez použití nářadí pro jednoduché a rychlé odstranění poruchy

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci

	� Uživatelsky příjemné, otočné odvedení odpadního vzduchu: bez víření prachu v pracovní oblasti

Která pneumatická sponkovačka  
pro kterou aplikaci?
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Fólie, parotěsná zábrana �

Látky, kůže �

Ozdobné lišty �

Skleněné lišty �

Soklové lišty �

Překližky � � �

Panely, upevnění prken pero/drážka � � �

Sádrokartonové desky �

Palety �

Bednění �
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Příslušenství pro pneumatické nástrojePneumatická sponkovačka / hřebíkovačka

Příslušenství pro sponkovačky a hřebíkovačky

Sešívací sponky

Typ 90, šířka hřbetu 5,8 mm / tloušťka drátu 1,05 x 1,27 mm
 � Kalené

 � Galvanizované

Šířka
mm

Celková délka
mm

Prodejní jednotka vhodný pro Obj. číslo

90/15 CNK 5,8 15 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40 0901053790

90/20 CNK 5,8 20 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40 0901053804

90/25 CNK 5,8 25 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40 0901053812

90/30 CNK 5,8 30 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/40 0901053820

90/35 CNK 5,8 35 2.000 Kombi 40/50, KG 90/40 0901053839

90/40 CNK 5,8 40 2.000 Kombi 40/50, KG 90/40 0901053847

Typ 80, šířka hřbetu 12,8 mm / tloušťka drátu 0,65 x 0,95 mm

Šířka
mm

Celková délka
mm

Prodejní jednotka vhodný pro obj. číslo

80/06 CNK 12,8 6 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053855

80/08 CNK 12,8 8 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053863

80/10 CNK 12,8 10 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053871

80/12 CNK 12,8 12 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053880

80/14 CNK 12,8 14 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053898

80/16 CNK 12,8 16 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053901

Typ 114, šířka hřbetu 10,8 mm / tloušťka drátu 1,60 x 1,40 mm

Šířka
mm

Celková délka
mm

Prodejní jednotka vhodný pro Obj. číslo

114/35 CNK 10,8 35 10.000 DKG 114/65 628870000

114/40 CNK 10,8 40 10.000 DKG 114/65 628871000

114/45 CNK 10,8 45 10.000 DKG 114/65 628872000

114/50 CNK 10,8 50 10.000 DKG 114/65 628873000

114/65 CNK 10,8 65 10.000 DKG 114/65 628874000

Narážecí hřebíky s hlavou

 � Galvanizované

 � Síla drátu 0,9 x 1,2 mm

Celková délka
mm

Prodejní jednotka vhodný pro Obj. číslo

SKN 16 NK 16 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053715

SKN 20 NK 20 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053723

SKN 25 NK 25 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053731

SKN 30 NK 30 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053740

SKN 35 NK 35 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053758

SKN 40 NK 40 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053766

SKN 45 NK 45 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053774

SKN 50 NK 50 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053782

Hřebíky

 � Pozinkované

 � Síla drátu 0,64 x 0,64 mm

Celková délka
mm

Prodejní jednotka vhodný pro Obj. číslo

PN 15 NK 15 10.000 DPN 25 628860000

PN 18 NK 18 10.000 DPN 25 628861000

PN 22 NK 22 10.000 DPN 25 628862000

PN 25 NK 25 10.000 DPN 25 628863000

Technická data Pneumatická hřebíkovačka
DPN 25

Pneumatická narážecí hřebíkovačka
DSN 50

Typ hřebíků PN SKN 

Délka hřebíků 15 - 25 mm 15 - 50 mm

Pracovní tlak 4,5 - 7 bar 5 - 8 bar

Spotřeba vzduchu na úder 0,34 l 0,66 l

Hmotnost 1 kg 0,92 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601563 601568

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Lahvička s olejem � �

Ochranné brýle � �

Plastový kufr � �

Výhody produktu 	� K upevnění soklových, skleněných a 
ozdobných lišt  

	� Pryžová ochranná patka, aby se zabránilo 
poškození citlivých povrchů

	� Pro úpravy interiérů, např. k upevnění obkladů 
na stěny a stropy nebo k připevnění lišt  

	� Regulace hloubky zaražení kolečkem pro čisté 
pracovní výsledky

	� Dotyková pojistka brání neúmyslnému 
uvolnění k ochraně uživatele

	� Otevírání přední desky bez použití nářadí pro 
jednoduché a rychlé odstranění poruchy

	� Uživatelsky příjemné, otočné odvedení 
odpadního vzduchu: bez víření prachu v 
pracovní oblasti

	� K nastřelování hřebíků

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci
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NOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE NA BARVU:
ERGONOMICKÉ A PŘESNÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ.

Pro širokou škálu použití nabízíme stříkací pistole na barvu a odpovídající sady trysek. Tak máte 
vždy po ruce perfektní řešení pro vaši aplikaci. Pokud kladete zvláštní důraz na vysokou účinnost 
stříkání barvy, a tím i na práci, kdy ušetříte i náklady, doporučujeme obě stříkací pistole na barvu 
FSP 600 HVLP a FSP 600 LVLP. Vyznačují se perfektní ergonomií a vysokou rychlostí stříkání barvy 
u velmi nízké spotřeby vzduchu. Výsledkem je mimořádně rychlá práce a vynikající výsledky 
lakování.

Doporučený průměr trysky
u příslušné aplikace

FSP 100 FSP 600 FSP 1000 S FSP 600 HVLP FSP 600 LVLP

Základní nátěr – 1,5/2,0/2,5 1,5/2,0/2,5 1,5/1,8/2,0 1,5/1,8/2,0

Tmel – 2,0/2,5 2,0/2,5 2,0 2,0

Plnivo – 1,5 1,5 1,3/1,5/1,8 1,3/1,5/1,8

Jednobarevný lak 1,0 1,2/1,5 1,2/1,5 1,3/1,5 1,3/1,5

Metalízový lak – 1,2/1,5 1,2/1,5 1,3/1,5 1,3/1,5

Bezbarvý lak – 1,2/1,5 1,2/1,5 1,3/1,5 1,3/1,5

Lak ředitelný vodou – – – 1,3/1,5/1,8/2,0 1,3/1,5/1,8/2,0

Pneumatické stříkací pistole na barvu

Technická data Stříkací pistole na barvu
FSP 100

Stříkací pistole na barvu
FSP 600

Stříkací pistole na barvu
FSP 1000 S

Pracovní tlak 3,5 bar 4,5 bar 4,5 bar

Spotřeba vzduchu 50 - 100 l/min 240 l/min 240 l/min

Hmotnost 0,2 kg 0,6 kg 0,7 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601574 601575 601576

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� � �

Nádoba z umělé hmoty 0,1 l �

Nádoba z umělé hmoty 0,6 l �

Tryska Ø 1,5 mm � �

Kulatá tryska Ø 1 mm �

Kovová sací nádoba 1 l �

Výhody produktu 	� Kompaktní, dobře 
ovladatelná stříkací pistole 
na malé plochy, ideální k 
opravám

	� Plynule nastavitelný kruhový 
nebo plochý proud

	� Regulace množství vzduchu 
a barvy: přesné, stejnoměrné 
a rychlé nanášení barvy pro 
dobré výsledky

	� Plynule nastavitelný kruhový 
nebo plochý proud

	� Regulace množství vzduchu 
a barvy: přesné, stejnoměrné 
a rychlé nanášení barvy pro 
dobré výsledky

FSP 600 LVLP

Sada trysek z ušlechtilé 
oceli – pro maximální přesnost

Plynule nastavitelný kruhový 
nebo plochý proud

Přesná regulace množství barvy

Vhodné pro použití laků 
ředitelných vodou

LVLP (LowVolumeLowPressure) 
– minimální tlak při rozprašování 
a maximální přenos barvy 
zamezuje odrážení barevné mlhy
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Pneumatické stříkací pistole na barvu

Technická data Stříkací pistole na barvu
FSP 600 HVLP 

Stříkací pistole na barvu
FSP 600 LVLP

Pracovní tlak 2 bar 1,6 bar

Spotřeba vzduchu 170 l/min 136 l/min

Hmotnost 0,7 kg 0,7 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601577 601578

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Nádoba z umělé hmoty 0,6 l � �

Čisticí kartáč � �

Montážní klíč � �

Filtr � �

Tryska Ø 1,3 mm � �

Výhody produktu 	� HVLP (High Volume, Low Pressure): Min. 
pracovní tlak 0,7 bar na trysce, rychlost 
přenosu asi 70 %. Nízký tlak při rozprašování 
zamezuje odrážení barevné mlhy: tím dochází 
ke snížení spotřeby barvy

	� LVLP (Low Volume Low Pressure): Min. 
pracovní tlak 0,7 bar na trysce, rychlost 
přenosu asi 73 %. Nízký tlak při rozprašování 
zamezuje odrážení barevné mlhy: tím dochází 
ke velkému snížení spotřeby barvy

	� Plynule nastavitelný kruhový nebo plochý proud

	� Jednoduché čištění, vysoká přesnost a dlouhá životnost

	� Sada trysek z ušlechtilé oceli, vhodná pro použití barev ředitelných vodou a rozpouštědly

Příslušenství pro stříkací pistole na barvu

Sady trysek pro stříkací pistole na barvu 
 � Skládá se z: stříkací hlava, tryska stříkací pistole, jehla stříkací pistole a těsnění. Sady trysek pro stříkací pistole na barvu 

600 HVLP/ LVLP bez dodatečného těsnění.

Průměr
mm

vhodný pro Obj. číslo

 1,2 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026858*

 1,5 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026866*

 2 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026882*

 2,5 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026904*

 1,3 FSP 600 HVLP 628807000*

 1,5 FSP 600 HVLP 628808000*

 1,8 FSP 600 HVLP 628809000*

 2 FSP 600 HVLP 628810000*

 1,3 FSP 600 LVLP 628811000*

 1,5 FSP 600 LVLP 628812000*

 1,8 FSP 600 LVLP 628813000*

 2 FSP 600 LVLP 628814000*

 
Obj. číslo

Náhradní nádoba z plastu
vhodné pro: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP 

628815000*

10 náhradních filtrů FSP 600 HVLP / FSP 600 LVLP
 � Plastové síto na lak pro nádobu 6.28215 stříkacích pistolí FSP 600 HVLP/ LVLP

vhodné pro: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP 

628806000*

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pro pneumatické nástroje
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Příslušenství  44

Pneumatické otryskávací / stříkací pistole

Technická data Otryskávací pistole
SSP 1000

Pracovní tlak 7 bar

Spotřeba vzduchu 300 l/min

Hmotnost 0,55 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601569

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Kovová sací nádoba a kalená tryska �

Výhody produktu 	� Otryskávací pistole pro odstraňování rzi a 
zbytků barev v rozích, na místech svarů a na 
menších plochách

	� K použití se všemi běžnými ocelovými 
prostředky, univerzálně použitelná, ideální u 
menších ploch

	� Tryska z kalené oceli pro dlouhou životnost

Technická data Stříkací pistole
SPP 1000

Kombinovaná stříkací pistole
UBS 1000

Pracovní tlak 6 bar 6 bar

Spotřeba vzduchu 200 l/min 180 l/min

Hmotnost 0,62 kg 0,4 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601570 601571

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Kovová sací nádoba 1 l �

Výhody produktu 	� Stříkací pistole pro různé možnosti použití: 
nanášení a postřik prostředků k čištění za 
studena, mycích prostředků a postřikovacích 
olejů

	� Sací nádoba s velkým plnicím otvorem, 
jednoduché plnění a snadné čištění

	� Stříkací pistole ke konzervování dutin a k 
ochraně podvozku proti korozi, kompatibilní s 
běžnými šroubovými patronami (1l)

Pneumatická kartušová pistole / tlaková maznice

Technická data Pneumatická kartušová 
pistole
DKP 310

Pracovní tlak 6 bar

Spotřeba vzduchu 65 l/min

Hmotnost 0,46 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601573

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Výhody produktu
	� Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí 

spouště; vynikající možnost dávkování

	� Bez úniku materiálu – čistá a efektivní práce

	� K použití s běžnými kartušemi (310 ml)

Technická data Pneumatická tlaková 
maznice
DFP 400

Pracovní tlak 2 - 10 bar

Spotřeba vzduchu na zdvih 0,4 l

Hmotnost 1,55 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601572

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

�

Tuhá mazací trubka 17 cm �

Pružná mazací hadice 46 cm (18") �

Výhody produktu
	� Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí 

spouště; vynikající možnost dávkování

	� Bez úniku materiálu – čistá a efektivní práce

	� S tuhou a pružnou přípojkou včetně mazací hlavice pro 
maximální dosažitelnost a jednoduchou manipulaci

	� K plnění z externích nádob s tukem nebo pro práci s běžnými 
kartušemi (400 g)
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Pneumatické měřicí přístroje pro huštění pneumatik

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pro pneumatické nástroje

Technická data Měřicí přístroj pro huštění pneumatik
RF 60

Měřicí přístroj pro huštění pneumatik
RF 60 G

Pracovní tlak 0,5 - 12 bar 0,5 - 10 bar

Délka hadice 35 cm 35 cm

Hmotnost 0,45 kg 0,45 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 602233 602234

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Koncovka k huštění pneumatik a 
jehla pro míče

�

Výhody produktu 	� Úředně cejchováno (včetně poplatku 
za cejchování) pro použití v komerčních 
provozech

	� Ke kontrole a huštění pneumatik

	� S nástrčným ventilem

	� Manometr s ochranou pryžovou vložkou jako ochrana proti mechanickým vlivům

Technická data Měřicí přístroj pro huštění pneumatik
RF 80 G

Měřicí přístroj pro huštění pneumatik
RF 80 D

Pracovní tlak 0,5 - 10 bar 0,5 - 12 bar

Délka hadice 100 cm 100 cm

Hmotnost 0,55 kg 0,55 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 602235 602236

Násuvná spojka EURO a  
ARO/Orion 1/4"

� �

Výhody produktu 	� Úředně cejchováno (včetně poplatku 
za cejchování) pro použití v komerčních 
provozech

	� Digitální, podsvícený manometr pro 
maximální přesnost

	� Přepínatelné zobrazení jednotek: PSI, BAR, 
Kpa, kg/cm²

	� Ke kontrole a huštění pneumatik

	� Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro 
pohodlnou práci

	� Jednoduché použití s přesným manometrem, s ochranou proti přetlaku

	� Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip

	� S nástrčným ventilem

	� Velký manometr Ø 80 mm pro dobré odečítání

	� Manometr s ochranou pryžovou vložkou jako ochrana proti mechanickým vlivům

Příslušenství pro měřící přístroje pro huštění pneumatik

Obj. číslo

Adaptér pro ventil jízdního kola 0901026262*

Adaptér pro jehlu k nafukování míčů 0901031550*

Sada ventilů, 3dílná
Obsahuje adaptér pro ventil jízdního kola, jehlu k nafukování míčů a adaptér na vzduchovou matraci

0901055769*

Ventil s pákou se sponou
(jako náhrada) 

7710672339

Hadice k pneuhustiči
(jako náhrada); vnější závit: 1/4"

0901026661*

Připojovací hadice s ventilem s pákou
(jako náhrada) 

1001672319

Manometr Ø 80 mm (1–10 barů)
S ochrannou krytkou; cejchovaná; pro RF 480

7823672327

Manometr nástavce k huštění pneumatik
(jako náhrada); např. pro RF 100

0901026815*
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Pneumatické ofukovací pistole Pneumatické ofukovací pistole / sady pneumatických nástrojů

Technická data Ofukovací pistole
BP 10

Ofukovací pistole
BP 210

Pracovní tlak 2 - 6 bar 2 - 6 bar

Spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min 100 - 200 l/min

Hmotnost 0,1 kg 0,14 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601579000 601579180 601580000 601580180

Násuvná spojka 1/4" EURO � �

Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion � �

Prodloužení 210 mm � �

Výhody produktu 	� Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku

Technická data Ofukovací pistole
BP 200

Ofukovací pistole
BP 500

Pracovní tlak 3 - 8 bar 3 - 8 bar

Spotřeba vzduchu 130 - 350 l/min 130 - 350 l/min

Hmotnost 0,14 kg 0,16 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601581000 601581180 601582000 601582180

Násuvná spojka 1/4" EURO � �

Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion � �

Hrot trysky opatřený pryží � �

Prodloužení 500 mm � �

Výhody produktu 	� Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z rázuvzdorného plastu

	� Dávkovatelné množství vzduchu pro danou práci

	� Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech

Technická data Ofukovací pistole Al
BPA 15

Ofukovací pistole Al
BPA 15 S

Pracovní tlak 2 - 6 bar 4 - 6 bar

Spotřeba vzduchu 295 l/min 335 l/min

Hmotnost 0,26 kg 0,28 kg

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601583000 601583180 601584000 601584180

Násuvná spojka 1/4" EURO � �

Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion � �

Bezpečnostní a protihluková tryska � �

Krátká tryska � �

Výhody produktu 	� Bezpečnostní tryska pro bezpečnou práci

	� Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku

	� Dávkovatelné množství vzduchu pro danou práci

Technická data Sada pneumatických strojů
LPZ 4 sada

Sada pneumatických strojů
LPZ 7 Set 

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601585000 601585180 601586000 601586180

Násuvná spojka 1/4" EURO � �

Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion � �

Výhody produktu 	� Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího 
přístroje pro huštění pneumatik, stříkací 
pistole na barvu s nádobou a spirálové hadice 
PA

	� Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího 
přístroje pro huštění pneumatik vč. adaptéru 
a jehly k nafukování míčů, stříkací pistole na 
barvu s nádobou, stříkací pistole a spirálové 
hadice PA
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KOMPRESORY

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pro pneumatické nástroje

Příslušenství pro pily na karoserie

Obj. číslo

Pilové kotouče 14 zubů (10 kusů) 0901063087*

Pilové kotouče 24 zubů (10 kusů) 0901063095*

Pilové kotouče 32 zubů (10 kusů) 0901063109*

Příslušenství pro přímé brusky

Obj. číslo

Kleština 8 mm pro DG 700 / DG 700 L 628823000

Příslušenství pro excentrické brusky

Obj. číslo

Náhradní brusný kotouč pro ES 7700 / DSX 150 1319706247

Příslušenství pro otryskávací pistole

Obj. číslo

Pískovací prostředek
 � Zrnitost 0,2–0,5 mm

 � Obsah kanystru 8 kg

 � Taveniny hliníku, silikátu a skla

0901064423

Náhradní trubka pro otryskávací pistoli 0901026408

Obecné příslušenství pro pneumatické nástroje

Obj. číslo

Speciální olej 0,5 l pro pneumatické nástroje
Minerální

0901008540
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Pneumatické stroje, které 
potřebují vyčištěný stlačený 
vzduch s olejem.

Typ
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Pneumatický rázový utahovák

DSSW 360 Set 1/2"    � � � � � � � � � �

DSSW 475-1/2"    � � � � � � � � � �

DSSW 930-1/2"    � � � � � � � � � �

DSSW 1690-3/4" � � � �

DSSW 2440-1"   � �

Pneumatický ráčnový šroubovák

DRS 68 Set 1/2"   � �     � � � �

DRS 35-1/4"   � �     � � � �

DRS 95-1/2"   � �     � � � �

Pneumatický šroubovák DS 14      � � � � �

Pneumatická vrtačka DB 10      � � � � �

Pneumatické sekací kladivo 
DMH 30 Set        � � � �

DMH 290 Set        � � � �

Pneumatická pila na karoserie DKS 10 Set       � � � �

Pneumatická přímá bruska

DG 25 Set      � � � � �

DG 700   � �

DG 700 L   � �

Pneumatická úhlová bruska
DW 125   � �

DW 125 Quick   � �

Pneumatický pásový pilník DBF 457   � �

Pneumatická excentrická bruska DSX 150   � �

Pneumatická kombinovaná 
sponkovačka

DKNG 40/50 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pneumatická sponkovačka

DKG 80/16 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

DKG 90/40 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

DKG 114/65      � � � � � � � � � � � �

Pneumatická hřebíkovačka DPN 25 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pneumatická narážecí 
hřebíkovačka

DSN 50 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pneumatická tlaková maznice DFP 400 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Pneumatické stroje bez oleje, které 
vyžadují vyčištěný stlačený vzduch 
bez oleje

Typ
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Stříkací pistole na barvu

FSP 100      � � � � � � � � � � � �

FSP 600     � � � � � � � � � � � �

FSP 1000 S     � � � � � � � � � � � �

FSP 600 HVLP � � � � � � � � � � � �

FSP 600 LVLP      � � � � � � � � � � � �

Otryskávací pistole SSP 1000   � �

Stříkací pistole SPP 1000     � � � � � � � � � � � �

Kombinovaná stříkací pistole UBS 1000 � � � � � � � � � � � �

Pneumatická kartušová pistole DKP 310 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Měřicí přístroj pro huštění pneumatik

RF 60 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

RF 60 G � � � � � � � � � � � � � � � � � �

RF 80 G � � � � � � � � � � � � � � � � � �

RF 80 D � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ofukovací pistole

BP 10 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BP 210 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BP 200 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BP 500 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ofukovací pistole Al
BPA 15 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BPA 15 S � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Sada pneumatických strojů
LPZ 4 Set     � � � � � � � � � � � �

LPZ 7 Set     � � � � � � � � � � � �

JAKÝ KOMPRESOR POUŽÍT PRO  
KONKRÉTNÍ NÁŘADÍ?

   = velmi vhodné/pro trvalé nasazení při použití jednoho nástroje na jednom kompresoru

   = podmíněně vhodné/pro krátké nasazení
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JAK VYSOKÁ JE VAŠE SPOTŘEBA 
STLAČENÉHO VZDUCHU?
Chcete vědět, který kompresor je ten pravý pro vaši 
aplikaci? Efektivní dodávané množství, které potřebuje váš 
kompresor, lze velmi jednoduše vypočítat. Proto musíte 
nejdříve vědět, který nástroj budete používat, a zda jej 
budete používat krátkodobě nebo trvale. Odpovídající 
spotřebu vzduchu pak můžete odečíst dole v tabulce. 
Chcete-li současně používat několik strojů, pak jednoduše 
sečtěte jejich spotřebu vzduchu a získáte efektivní 
dodávané množství, které musí váš kompresor minimálně 
dodat, abyste měli trvale k dispozici dostatek stlačeného 
vzduchu.

Příklad: Budete-li používat rázový utahovák DSSW 930-1/2“ 
krátkodobě, (180 l/min) a tlakovou maznici s průměrným 
nasazením (30 l/min), pak je vaše minimální spotřeba 
vzduchu za minutu

 

180 l/min + 30 l/min = 210 l/min.

 

S touto hodnotou si můžete na stranách s kompresory 
vybrat od strany 50 vhodný kompresor. Ve výše uvedeném 
příkladu potřebuje plnicí výkon min. 210 l/min, tedy by byl 
vhodný kompresor Mega 55.

Typ

Spotřeba vzduchu pro 
minimální využívání stroje

(l/min)

Spotřeba vzduchu pro 
průměrné využívání stroje

(l/min)

Spotřeba vzduchu u  
trvalého provozu

(l/min) 

Pneumatický rázový utahovák

DSSW 360 Set 1/2" 120 180 240

DSSW 475-1/2" 140 210 280

DSSW 930-1/2" 180 270 360

DSSW 1690-3/4" 210 315 420

DSSW 2440-1" 260 390 520

Pneumatický ráčnový šroubovák

DRS 68 Set 1/2" 70 150 220

DRS 35-1/4" 130 260 390

DRS 95-1/2" 150 300 450

Pneumatický šroubovák DS 14 110 230 340

Pneumatická vrtačka DB 10 120 240 360

Pneumatické sekací kladivo
DMH 30 Set 90 190 280

DMH 290 Set 110 220 330

Pneumatická pila na karoserie DKS 10 Set 140 280 420

Pneumatická přímá bruska

DG 25 Set 100 200 300

DG 700 20 400 600

DG 700 L 20 400 600

Pneumatická úhlová bruska
DW 125 170 340 500

DW 125 Quick 170 340 500

Pneumatický pásový pilník DBF 457 130 270 400

Pneumatická excentrická bruska DSX 150 180 370 550

Typ

Spotřeba vzduchu pro 
minimální využívání stroje

(l/min)

Spotřeba vzduchu pro 
průměrné využívání stroje

(l/min)

Spotřeba vzduchu 
při trvalém provozu

(l/min)

Pneumatická kombinovaná 
sponkovačka

DKNG 40/50 35 70 100

Pneumatická sponkovačka

DKG 80/16 20 35 50

DKG 90/40 35 70 100

DKG 114/65 75 150 225

Pneumatická hřebíkovačka DPN 25 20 35 50

Pneumatická narážecí hřebíkovačka DSN 50 35 70 100

Pneumatická tlaková maznice DFP 400 15 30 45

Stříkací pistole na barvu

FSP 100 50 75 100

FSP 600 80 160 240

FSP 1000 S 80 160 240

FSP 600 HVLP 55 115 170

FSP 600 LVLP 45 90 135

Otryskávací pistole SSP 1000 100 200 300

Stříkací pistole SPP 1000 65 135 200

Kombinovaná stříkací pistole UBS 1000 60 120 180

Pneumatická kartušová pistole DKP 310 20 40 65

Ofukovací pistole

BP 10 100 150 200

BP 210 100 150 200

BP 200 150 275 350

BP 500 150 275 350

Ofukovací pistole Al
BPA 15 100 200 295

BPA 15S 110 220 335
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VÝHODNÉ ENERGETICKÉ BALÍČKY: 
KOMPRESORY TŘÍDY BASIC

Kvalitní tlakový spínač 
Condor a regulátor tlaku s 
dobře čitelnými manometry

Pryžová a přídavná rukojeť 
pro komfortní manipulaci 

a jednoduché přenášení

Mini kulový kohout pro 
jednoduché vypuštění kondenzátu

Basic 250-24 W OF

Robustní kola a pryžová patka 
pro komfortní přenášení, minimalizují 
vibrace a zajišťují bezpečnou stabilitu 

Kompresory Basic Metabo jsou první volbou pro jednoduché komerční použití. Jako šikovné a 
lehké základní modely čekají s výkony 1,5 kW i objemem nádrže 24 litrů až 50 litrů.

Přídavná rukojeť pro 
jednoduché přenášení

Kompresory Basic

Technická data Kompresor
Basic 250-24 W OF

Kompresor
Basic 250-24 W

Kompresor
Basic 250-50 W OF

Kompresor
Basic 250-50 W

Sací výkon 220 l/min 200 l/min 220 l/min 200 l/min

Plnicí výkon 120 l/min 110 l/min 120 l/min 110 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

100 l/min 95 l/min 100 l/min 95 l/min

Max. tlak 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Jmenovitý příkon 1,5 kW / 2 HP 1,5 kW / 2 HP 1,5 kW / 2 HP 1,5 kW / 2 HP

Max. otáčky 2.850 /min 2.850 /min 2.850 /min 2.850 /min

Velikost nádoby 24 l 24 l 50 l 50 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 84 dB(A) 84 dB(A) 84 dB(A) 84 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 97 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)

Rozměry 620 x 340 x 580 mm 620 x 340 x 580 mm 780 x 400 x 625 mm 780 x 400 x 625 mm

Hmotnost 24 kg 27 kg 29 kg 32 kg

Délka kabelu 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601532 601533 601535
k dodání od podzimu 2016

601534

Univerzální rychlospojka � � � �

Pogumovaná rukojeť � � � �

Výhody produktu 	� Bezolejový pístový 
kompresor: 
jednoduchá 
přeprava a nižší 
servisní náklady

	� Olejový pístový 
kompresor

	� Bezolejový pístový 
kompresor: 
jednoduchá 
přeprava a nižší 
servisní náklady

	� Olejový pístový 
kompresor

	� Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití

	� Pro jednofázový střídavý proud

	� Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Pogumovaná a stabilní kola pro mobilní použití

	� Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě

	� Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci

	� 10letá záruka na nádobu proti prorezavění

Přesvědčivé výhody při servisu:
	� 10letá záruka na nádobu proti 
prorezavění
	� 3letá záruka XXL
	� 8letá garance náhradních dílů
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Power 400-20 OF

MOBILNÍ PRŮVODCI NA STAVBĚ: 
KOMPRESORY TŘÍDY POWER.

Díky jejich kompaktnosti a mobilitě jsou kompresory třídy Power ideálním řešením pro stavbu. 
Proto se hlavně používají na venkovních staveništích a při úpravě interiéru, protože je lze 
výborně přepravovat ve vozidle a odtud až na místo nasazení. Jejich výkon podle modelu činí 
od 1,1 kW do 2,2 kW.

	§ Jednoduchá a kompaktní přeprava na místo nasazení pomocí 
každého osobního vozidla.

	§ Pro pohodlné přenášení zbývajících strojů: Kompresory Power 
280-20 W OF a Power 400-20 W OF s upínacím přípravkem pro 
MetaLoc, i další běžné kufry a boxy

Ochrana kolem dokola: Citlivé díly, 
jako jsou armatury nebo spojky jsou 
vestavěny do stabilního rámu.

Vyvážená poloha rukojeti, 
proto je možné jednoduché 
přenášení jednou rukou.

Vybavené stabilními oky pro 
přepravu stavebním jeřábem.

Velká, pogumovaná 
kola jsou ideální pro 
přepravu na stavbu.

Jedinečné: Pohodlná přeprava díky 
variabilní rukojeti a držadlu.

Téměř bezúdržbový
Technologie bez oleje uspoří výměnu 
oleje a opotřebením podmíněnou výměnu 
ventilových desek. Přímý pohon uspoří jinak 
nutnou výměnu a dopínání řemenu

Efektivní 
O 20 % nižší spotřeba proudu než u standardních 
kompresorů, poměr mezi nasávacím a odevzdaným 

výkonem 65 %, tím o 20 % efektivnější než u 
tradičních, přímo poháněných pístových kompresorů, 
spolehlivý rozběh i u nízkého napětí (185 V)

Trvanlivý
100% doba zapnutí při minimálním opotřebení 
pro spolehlivé zásobování stlačeným 
vzduchem v rámci vašeho pracovního dne

DÁLKOVÝ BĚŽEC PRO NEJTVRDŠÍ 
NASAZENÍ: METABO POWER 400-20 W OF.

Nový kompresor na stavby Power 400-20 W OF je velmi vytrvalý. Jeho speciální 
agregát bez oleje se dvěma axiálně umístěnými válci a jen s jednou pístnicí,  
v kombinaci se zvlášť odolnými těsněními PTFE, umožňují doby zapnutí 100 %.  
Proto Power 400-20 W OF představuje konstantní a spolehlivé zásobování  
stlačeného vzduchu.

Patentovaný dvojitý píst jen s 
jednou osou: Bez bočního axiálního 
tlaku, minimálního opotřebení, 
konstantního proudu vzduchu

Velký ventilátor pro větší 
proud vzduchu pro lepší 
chlazení a konstantní teploty

Uložení pístu díky dvěma 
odolnými přesnými 
kuličkovými ložisky 

Těsnění povrstvená PTFE 
pro dlouhou trvanlivost a 

minimální náklady na údržbu

Válce povrstvené keramikou pro 
snížené tření, nižší teploty a vznik 

menšího množství kondenzátu

Přesvědčivé výhody při servisu:
	� 10letá záruka na nádobu proti 
prorezavění
	� 3letá záruka XXL
	� 8letá garance náhradních dílů
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Kompresory Power Kompresory Power

Technická data Kompresor
Power 180-5 W OF

Kompresor
Power 250-10 W OF

Sací výkon 160 l/min 220 l/min

Plnicí výkon 90 l/min 120 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

75 l/min 100 l/min

Max. tlak 8 bar 10 bar

Jmenovitý příkon 1,1 kW / 1,5 HP 1,5 kW / 2 HP

Max. otáčky 2.850 /min 2.850 /min

Velikost nádoby 5 l 10 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 81,6 dB(A) 83,7 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 96 dB(A) 97 dB(A)

Rozměry 370 x 395 x 286 mm 470 x 480 x 348 mm

Hmotnost 16 kg 24 kg

Délka kabelu 4 m 4 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601531 601544

Univerzální rychlospojka �

2 univerzální rychlospojky �

Výhody produktu 	� Závěsná oka pro bezpečnou a jednoduchou 
přepravu na stavbě

	� Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na 
stavbách

	� Přenosný montážní kompresor, ideální ke sponkování a hřebíkování i profukování potrubí

	� Pro jednofázový střídavý proud

	� Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady

	� Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové 
nádobě

	� Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem

	� Armatury a ovládací prvky jsou chráněny v trubkovém rámu, jsou dobře přehledné

	� Možnost navinutí kabelu

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Pogumované nohy pro optimální bezpečnost

Technická data Kompresor
Power 280-20 W OF

Kompresor
Power 400-20 W OF

Sací výkon 280 l/min 330 l/min

Plnicí výkon 150 l/min 200 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

140 l/min 185 l/min

Max. tlak 10 bar 10 bar

Jmenovitý příkon 1,7 kW / 2,5 HP 2,2 kW / 3 HP

Max. otáčky 2.850 /min 1.400 /min

Velikost nádoby 20 l 20 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 82,5 dB(A) 78 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 97 dB(A) 94 dB(A)

Rozměry 580 x 600 x 500 mm 580 x 600 x 500 mm

Hmotnost 40 kg 47 kg

Délka kabelu 4 m 4 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601545 601546

2 univerzální rychlospojky � �

Výhody produktu 	� Nízká hladina hluku a vibrací

	� Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru 
S1

	� Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na 
stavbách

	� Pro jednofázový střídavý proud

	� Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady

	� Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem

	� Armatury a ovládací prvky jsou chráněny v trubkovém rámu, jsou dobře přehledné

	� Pogumovaná, stabilní kola a rukojeť pro mobilní použití

	� Možnost navinutí kabelu

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Pogumované nohy pro optimální bezpečnost

	� Možnost upevnění a přenášení pro Metaloc a ostatní běžné systémy kufrů

	� Závěsná oka pro bezpečnou a jednoduchou přepravu na stavbě
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Kompresory Mega

ROBUSTNÍ NOSIČI ENERGIE:
KOMPRESORY TŘÍDY MEGA

Pokud se jedná o profesionální používání v dílně, pak jsou pro vás nejvhodnější kompresory 
Metabo třídy Mega. Jejich robustní komponenty a nízké otáčky z nich dělají vyloženě trvanlivé 
stroje. Naše kompresory Mega získáte ve třech výkonových třídách mezi 2,2 kW a 4,0 kW.

Přesvědčivé výhody při servisu:
	� 10letá záruka na nádobu proti 
prorezavění
	� 3letá záruka XXL
	� 8letá garance náhradních dílů

Jednoduchý přístup k 
výpusti kondenzátu

Kvalitní tlakový 
spínač Condor s 
regulátorem tlaku a 
ventilem k náběhovému 
odlehčení

Řemenový pohon pro nízké 
otáčky a velmi klidný chod

Robustní a řiditelná kola 
pro optimální přepravu a 

stabilitu díky brzdě

3 univerzální 
ocelové spojky

Redukční ventil filtru 
s manometrem a 

mlhovou maznicí pro 
regulaci pracovního tlaku 

odpovídající dané aplikaci a 
pro vynikající kvalitu vzduchu

Dlouhé 
transportní madlo 

s integrovaným 
navíjením kabelu

Mega 700-90 D

Technická data Kompresor
Mega 400-50 W

Kompresor
Mega 400-50 D

Sací výkon 400 l/min 400 l/min

Plnicí výkon 300 l/min 300 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

260 l/min 260 l/min

Max. tlak 10 bar 10 bar

Jmenovitý příkon 2,2 kW / 3 HP 2,2 kW / 3 HP

Max. otáčky 1.050 /min 1.050 /min

Velikost nádoby 50 l 50 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 86 dB(A) 86 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 93 dB(A) 93 dB(A)

Rozměry 1.050 x 410 x 817 mm 1.050 x 410 x 817 mm

Hmotnost 73 kg 73 kg

Délka kabelu 1,5 m 1,5 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601536 601537

3 univerzální spojky � �

Výhody produktu 	� Pro jednofázový střídavý proud 	� Pro třífázový proud

	� Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití

	� Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod

	� Olejový pístový kompresor

	� Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu 
filtru s manometrem a maznicí

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové 
nádobě  

	� Velká, pogumovaná kola pro komfortní přepravu

	� Řiditelná kola s brzdou pro vynikající ovladatelnost

	� Možnost navinutí kabelu

	� Ergonomická, dlouhá rukojeť s integrovanou kabelovou navíječkou

	� 10letá záruka na nádobu proti prorezavění  
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Kompresory Mega Kompresory Mega

Technická data Kompresor
Mega 350-50 W

Kompresor
Mega 350-100 W

Kompresor
Mega 350-100 D

Kompresor
Mega 350-150 D

Sací výkon 320 l/min 320 l/min 320 l/min 320 l/min

Plnicí výkon 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

220 l/min 220 l/min 220 l/min 220 l/min

Max. tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Jmenovitý příkon 2,2 kW / 3 HP 2,2 kW / 3 HP 2,2 kW / 3 HP 2,2 kW / 3 HP

Max. otáčky 1.350 /min 1.350 /min 1.350 /min 1.350 /min

Velikost nádoby 50 l 90 l 90 l 150 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 86 dB(A) 86 dB(A) 86 dB(A) 86 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 93 dB(A) 93 dB(A) 93 dB(A) 93 dB(A)

Rozměry 880 x 490 x 780 mm 1.000 x 410 x 900 mm 1.000 x 410 x 900 mm 1.380 x 420 x 950 mm

Hmotnost 52 kg 69 kg 69 kg 85 kg

Délka kabelu 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601589 601538 601539 601587

2 univerzální spojky �

3 univerzální spojky � � �

Výhody produktu 	� Pro jednofázový 
střídavý proud

	� Pracovní tlak 
odpovídající použití, 
regulovatelný 
redukčním ventilem s 
manometrem

	� Pro jednofázový 
střídavý proud

	� Pracovní tlak 
odpovídající použití, 
regulovatelný 
redukčním ventilem 
filtru s manometrem

	� Pro třífázový proud

	� Pracovní tlak 
odpovídající použití, 
regulovatelný 
redukčním ventilem 
filtru s manometrem

	� Pro třífázový proud

	� Pracovní tlak 
odpovídající použití, 
regulovatelný 
redukčním ventilem 
filtru s manometrem

	� Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití

	� Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod

	� Olejový pístový kompresor

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Pogumované nohy pro optimální bezpečnost

	� Pogumovaná, stabilní kola a rukojeť pro mobilní použití

	� 10letá záruka na nádobu proti prorezavění  

Technická data Kompresor
Mega 550-90 D

Kompresor
Mega 700-90 D

Sací výkon 510 l/min 650 l/min

Plnicí výkon 395 l/min 520 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

360 l/min 450 l/min

Max. tlak 11 bar 11 bar

Jmenovitý příkon 3 kW / 4 HP 4 kW / 5,5 HP

Max. otáčky 1.400 /min 1.400 /min

Velikost nádoby 90 l 90 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 87 dB(A) 88 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 96 dB(A) 97 dB(A)

Rozměry 1.126 x 490 x 917 mm 1.188 x 520 x 1.110 mm

Hmotnost 103 kg 119 kg

Délka kabelu 1,5 m 1,5 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601540 601542

3 univerzální spojky � �

Výhody produktu 	� Dodatečný chladič k menší tvorbě kondenzátu

	� Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití

	� Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod

	� Dvoustupňová komprese pro zvlášť vysoký výkon a dlouhou životnost

	� Pro třífázový proud

	� Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu 
filtru s manometrem a maznicí

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Olejový pístový kompresor se 2 válci pro vysoké množství vzduchu

	� Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové 
nádobě  

	� Velká, pogumovaná kola pro komfortní přepravu

	� Řiditelná kola s brzdou pro vynikající ovladatelnost

	� Možnost navinutí kabelu

	� Ergonomická, dlouhá rukojeť s integrovanou kabelovou navíječkou

	� 10letá záruka na nádobu proti prorezavění  
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ

Kompresory Mega

Technická data Kompresor
Mega 520-200 D

Kompresor
Mega 580-200 D

Kompresor
Mega 650-270 D

Sací výkon 490 l/min 510 l/min 650 l/min

Plnicí výkon 370 l/min 395 l/min 520 l/min

Efektivní dodávané množství  
(u 80 % max. tlaku)

320 l/min 360 l/min 450 l/min

Max. tlak 10 bar 11 bar 11 bar

Jmenovitý příkon 3 kW / 4 HP 3 kW / 4 HP 4 kW / 5,5 HP

Max. otáčky 1.300 /min 1.400 /min 1.400 /min

Velikost nádoby 200 l 200 l 270 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 89 dB(A) 87 dB(A) 88 dB(A)

Hladiny akustického výkonu (LwA) 96 dB(A) 96 dB(A) 97 dB(A)

Rozměry 1.500 x 450 x 960 mm 1.430 x 550 x 1.010 mm 1.530 x 600 x 1.160 mm

Hmotnost 131 kg 136 kg 170 kg

Délka kabelu 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Rozsah dodávky

Obj. číslo 601541 601588 601543

3 univerzální spojky � � �

Výhody produktu 	� Dvoustupňová komprese 
pro zvlášť vysoký výkon a 
dlouhou životnost

	� Dvoustupňová komprese 
pro zvlášť vysoký výkon a 
dlouhou životnost

	� Dodatečný chladič k menší 
tvorbě kondenzátu

	� Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití

	� Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod

	� Pro třífázový proud

	� Pracovní tlak odpovídající aplikaci, regulovatelný redukčním ventilem filtru s manometrem

	� Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem

	� Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě

	� Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

	� Olejový pístový kompresor se 2 válci pro vysoké množství vzduchu

	� Pogumované nohy pro optimální bezpečnost

	� Pogumovaná, stabilní kola a rukojeť pro mobilní použití

	� 10letá záruka na nádobu proti prorezavění  
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Příslušenství pneumatických systémůPříslušenství pneumatických systémů

Filtr

 � Upevnění na zeď; možná montáž rozvodné desky a instalace

Připojovací závit Max. vstupní tlak
bar

Obj. číslo

Filtr F-180 1/4" 12 0901063818

Filtr F-200 1/2" 14 S adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4" 0901063800

Olejnička

 � Upevnění na zeď; možná montáž rozvodné desky a instalace

Připojovací závit Max. vstupní tlak
bar

Obj. číslo

Olejnička L-180 1/4" 12 0901063796

Olejnička L-200 1/2" 14 S adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4" 0901063788

Přimazávač

Připojovací závit Obj. číslo

Přimazávač R 1/4" IG 1/4" 0901054584

Oleje

Obj. číslo

Speciální olej 0,5 l pro pneumatické nástroje
Minerální

0901008540

Příslušenství pro kompresory

Oleje

Obj. číslo

Kompresorový olej, 1 l, pro pístový kompresor
Minerální

0901004170

Úprava stlačeného vzduchu

Jednotka údržby

 � Skládají se z regulátoru filtru FR a olejničky L

 � Upevnění na zeď; možná montáž rozvodné desky a instalace

Připojovací závit Max. vstupní tlak
bar

Obj. číslo

Jednotka údržby FRL-180 1/4" 12 0901063869

Jednotka údržby FRL-200 1/2" 14 S adaptérovou přípojkou 3/8" a 
1/4"

0901063850

Regulátor filtrů

 � Upevnění na zeď; možná montáž rozvodné desky a instalace

Připojovací závit Max. vstupní tlak Obj. číslo

Regulátor filtrů FR-180 1/4" 12 0901063877

Regulátor filtrů FR-200 1/2" 14 S adaptérovou přípojkou 3/8" a 
1/4"

0901063885

Regulátor

 � Upevnění na zeď; možná montáž rozvodné desky a instalace

Připojovací závit Max. vstupní tlak
bar

Obj. číslo

Regulátor R-180 1/4" 12 0901063834

Regulátor R-200 1/2" 14 S adaptérovou přípojkou 3/8" a 
1/4"

0901063826
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Příslušenství pneumatických systémůPříslušenství pneumatických systémů

Trubkové hrdlo

Průměr
mm

Připojovací závit Materiál Obj. číslo

15 1/2" Plast 7876193978

22 1/2" Plast 7876193986

22 3/4" Plast 7876193994

Vzduchové uzavírací kohouty

Průměr
mm

Připojovací závit Obj. číslo

15 1/2" 0901059489

22 3/4" 0901059500

Pojistné kroužky

Průměr
mm

Materiál Obj. číslo

22 Plast 7876194117

Svorky na trubky

Průměr
mm

Materiál Obj. číslo

15 Plast 7876693610

22 Plast 7876693628

Nůžky na trubky

Obj. číslo

Nůžky na trubky
Max. průměr: 28 mm

9109691680

Potrubní systém

Rozvod stlačeného vzduchu

Vnější Ø
mm

Vnitřní Ø
mm

Délka
m

Materiál Provedení Obj. číslo

15 12 25 Plast Ohebné (zboží v rolích) 7851194171

22 18 25 Plast Ohebné (zboží v rolích) 7851194180

Rozvaděč

Obj. číslo

Nástěnný rozvod
Plast

7876194001

Rozdělovač vzduchu
Mosazný závit
Bez závitové zátky

0901059691

Uzavírací šroub 1/2"
Pozinkovaný

6109079322

Přípojky

 � S vnějším závitem

Průměr
mm

Připojovací závit Materiál Obj. číslo

22 3/4" Plast 7876193943

15 1/2" Plast 7876193951

Násuvná spojka

Průměr
mm

s odlučovačem vody Materiál Obj. číslo

Násuvná spojka T

 15 Plast 7876194010

 22 Plast 7876194028

 22 • Plast 7876615287

Úhlová násuvná spojka

 15 Plast 7876194060

 22 Plast 7876194079

Přímé násuvné spojky

 15 Plast 7876194125

 22 Plast 7876194133
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Příslušenství pneumatických systémů

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pneumatických systémů

Vzduchové hadice

Vzduchové hadice s tkaninovou vložkou

 � K běžnému použití

Délka
m

Vnitřní Ø
mm

Vnější Ø
mm

Max. tlak
bar

Profil Provedení Obj. číslo

5 6 11 20 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054908

10 6 11 20 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054916

10 9 14 20 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054924

50 9 14 20 - Zboží v rolích 0901054932

50 12,5 18 12 - Zboží v rolích 0901056161

Vzduchové hadice SUPER-AIR

 � Velmi ohebné hadice, i za nízkých teplot

 � Odolné proti stlačenému vzduchu s olejem

Délka
m

Vnitřní Ø
mm

Vnější Ø
mm

Max. tlak
bar

Profil Provedení Obj. číslo

10 6,3 11 20 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901056048

10 10 15,5 20 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901056056

50 10 15,5 20 - Zboží v rolích 0901057303

Spirálové hadice, Rilsan

Délka
m

Vnitřní Ø
mm

Vnější Ø
mm

Max. tlak
bar

Profil Provedení Obj. číslo

5 6 8 8 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054940

7,5 6 8 8 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054959

10 8 10 8 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901054967

5 6 8 8 UNI / ARO S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901056218

7,5 6 8 8 UNI / ARO S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901056226

Spirálová hadice, polyuretan

 � Vysoce elastická speciální hadice k profesionálnímu použití

 � Bez trvalého zmenšení průřezu po zalomení

 � Odolnost proti oděru

Délka
m

Vnitřní Ø
mm

Vnější Ø
mm

Max. tlak
bar

Profil Provedení Obj. číslo

6 8 12 8 Euro S rychlospojkou a 
spojovacím kusem

0901062145

Hadicové bubny

Obj. číslo

Navíječka hadic SA 100 
 � Se vzduchovou hadicí s tkaninovou vložkou 20 m

 � Rychlospojka 1/4" Euro a násuvná spojka 1/4" Euro 

Délka: 20 m
Vnitřní Ø: 9 mm
Vnější Ø: 15 mm
Max. tlak: 15 barů
Hmotnost: 4 kg

0901054975

Hadicový buben ST 200 
 � S vysoce ohebnou hadicí PU 30 m

 � Univerzální rychlospojka 1/4" a násuvná spojka 1/4" (Euro, ARO a ISO) 

 � Otočný o 360° 

Délka: 30 m
Vnitřní Ø: 8,5 mm
Vnější Ø: 12,5 mm
Max. tlak: 12 barů
Hmotnost: 8 kg 

0901054568

Navíječka hadic SA 250 
 � S vysoce ohebnou hadicí PU 8 m

 � Univerzální rychlospojka 1/4" a násuvná spojka 1/4" (Euro, ARO a ISO) 

 � Automatická funkce: Jednoduchá aretace a navíjení tahem

 � Vybavená sponou k zavěšení na zeď nebo strop

 � Plastové pouzdro 

Délka: 8 m
Vnitřní Ø: 8 mm
Vnější Ø: 12 mm
Max. tlak: 15 barů
Hmotnost: 2,9 kg 

628820000

Navíječka hadic SA 300 
 � S vysoce ohebnou hadicí PU 15 m

 � Univerzální rychlospojka 1/4" a násuvná spojka 1/4" (Euro, ARO a ISO)

 � Automatická funkce: Jednoduchá aretace a navíjení tahem

 � Vybavená sponou k zavěšení na zeď nebo strop

 � Kovové pouzdro 

Délka: 15 m
Vnitřní Ø: 8 mm
Vnější Ø: 12 mm
Max. tlak: 12 barů
Hmotnost: 8,57 kg 

0901063427
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Příslušenství pneumatických systémů

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pneumatických systémů

Násuvná spojka Euro

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 0901025983*

Vnější závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901025991*

Vnější závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628736000*

Vnitřní závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 0901026017*

Vnitřní závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901026025*

Vnitřní závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628737000*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901025959*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901025967*

se vsuvkou 13 mm Baleno jednotlivě 1 0901025975*

Vnější závit 3/8" volně 1 7803009133

Vnější závit 1/2" volně 1 628738000

Vnitřní závit 3/8" volně 1 7803009141

Vnitřní závit 1/2" volně 1 628739000

se vsuvkou 6 mm volně 1 7804065606

se vsuvkou 9 mm volně 1 7804009161

se vsuvkou 13 mm volně 1 7804010372

Vnější závit 1/4" volně 1 7803009117

Vnitřní závit 1/4" volně 1 7803009125

Násuvná spojka ARO

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628730000*

Vnější závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628731000*

Vnější závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628734000*

Vnitřní závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628732000*

Vnitřní závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628733000*

Vnitřní závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628735000*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 628720000*

se vsuvkou 9 mm Baleno jednotlivě 1 628721000*

se vsuvkou 13 mm Baleno jednotlivě 1 628722000*

Násuvná spojka ISO

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628747000*

Vnější závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628748000*

Vnější závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628749000*

Vnitřní závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628754000*

Vnitřní závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628755000*

Vnitřní závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628756000*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 628740000*

se vsuvkou 9 mm Baleno jednotlivě 1 628741000*

se vsuvkou 13 mm Baleno jednotlivě 1 628746000*

Mosazné díly

Rozvaděč stlačeného vzduchu

Provedení Připojovací velikost Profil Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnitřní závit 3/8" Euro Baleno jednotlivě 1 0901026645*

Vnitřní závit 3/8" Euro Baleno jednotlivě 1 0901026653*

Vnitřní závit 3/8" - Baleno jednotlivě 1 628759000*

Vnitřní závit 3/8" - Baleno jednotlivě 1 628760000*

Rychlospojky Euro

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 0901031517*

Vnější závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901025894*

Vnější závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901025908*

Vnitřní závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 0901025916*

Vnitřní závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901025924*

Vnitřní závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901025932*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901025940*

se vsuvkou 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026351*

se vsuvkou 13 mm Baleno jednotlivě 1 0901026360*

Vnější závit 1/4" volně 1 7802009083

Vnější závit 3/8" volně 1 7802009091

Vnější závit 1/2" volně 1 7802009105

se vsuvkou 6 mm volně 1 7800009035

se vsuvkou 9 mm volně 1 7800009043

se vsuvkou 13 mm volně 1 7800009558

Vnitřní závit 1/4" volně 1 7801009055

Vnitřní závit 3/8" volně 1 7801009063

Vnitřní závit 1/2" volně 1 7801009071

Rychlospojky UNI

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628700000*

Vnější závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628701000*

Vnější závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628702000*

Vnitřní závit 1/4" Baleno jednotlivě 1 628703000*

Vnitřní závit 3/8" Baleno jednotlivě 1 628704000*

Vnitřní závit 1/2" Baleno jednotlivě 1 628705000*

se vsuvkou 6 mm Baleno jednotlivě 1 628706000*

se vsuvkou 9 mm Baleno jednotlivě 1 628707000*

se vsuvkou 13 mm Baleno jednotlivě 1 628708000*
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Příslušenství pneumatických systémů

* Baleno jednotlivě

Příslušenství pneumatických systémů

Spojovací koncovka hadice

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Koncovka x koncovka 6 mm x 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901026378*

Koncovka x koncovka 9 mm x 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026386*

Svorky

od Ø
mm

do Ø
mm

Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Šroubové svorky

 9,5 11,5 Baleno jednotlivě 5 0901026777*

 12 20 Baleno jednotlivě 5 0901026807*

Hadicové svorky

 11 13 Baleno jednotlivě 5 0901054983*

 13 15 Baleno jednotlivě 5 0901054991*

Textilní těsnicí páska

Obj. číslo

Závitová těsnicí páska
 � Těsní bez použití konopí a těsnicí pasty

 � Pro kovové a plastové závitové spojky

Délka role: 12 m

0901026319*

Dvojitá spojka

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit x vnější závit 1/4" x 1/4" Baleno jednotlivě 1 0901026130*

Vnější závit x vnější závit 3/8" x 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901026149*

Vnější závit x vnější závit 1/2" x 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901026157*

Redukční dvojitá spojka

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit x vnější závit 1/4" x 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901026173*

Vnější závit x vnější závit 1/4" x 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901026190*

Vnější závit x vnější závit 3/8" x 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901026203*

Vnější závit x vnější závit 1/8" x 1/4" volně 1 7808009247

Redukční kusy

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnitřní závit x vnější závit 1/4" x 3/8" Baleno jednotlivě 1 0901026220*

Vnitřní závit x vnější závit 1/4" x 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901026238*

Vnitřní závit x vnější závit 3/8" x 1/2" Baleno jednotlivě 1 0901026246*

Vnitřní závit x vnější závit 1/2" x 3/4" Baleno jednotlivě 1 0901026254*

Vnitřní závit x vnější závit 1/8" x 1/4" volně 1 7809009275

Vnitřní závit x vnější závit 1/4" x 3/8" volně 1 7809009283

Vnitřní závit x vnější závit 1/4" x 1/2" volně 1 7809035764

Vnitřní závit x vnější závit 3/8" x 1/2" volně 1 7809009291

Hadicové koncovky

Provedení Připojovací velikost Balení Prodejní jednotka Obj. číslo

Vnější závit x koncovka 1/4" x 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901026041*

Vnější závit x koncovka 1/4" x 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026068*

Vnější závit x koncovka 3/8" x 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901026050*

Vnější závit x koncovka 3/8" x 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026076*

Vnitřní závit x koncovka 1/4" x 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901026084*

Vnitřní závit x koncovka 1/4" x 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026092*

Vnitřní závit x koncovka 3/8" x 6 mm Baleno jednotlivě 1 0901026289*

Vnitřní závit x koncovka 3/8" x 9 mm Baleno jednotlivě 1 0901026106*

Vnější závit x koncovka 1/4" x 13 mm volně 1 7805033767

Vnější závit x koncovka 1/2" x 13 mm volně 1 7805009300



Váš autorizovaný 
prodejce Metabo:

Metabo s. r. o.
Kralovická 1793 
250 01 Brandýs nad Labem
Telefon +420 326 904 455
Fax +420 326 904 456
www.metabo.cz

Registrace: www.metabo-service.com/cs/

Tříletá záruka Metabo
Na všechny produkty vám poskytneme 
mimořádně dlouhou 3letou záruku. Stačí se 
do 4 týdnů od zakoupení zaregistrovat na 
našich webových stránkách a hned vaši 
normální záruku prodloužíme na 3 roky.

Váš autorizovaný prodejce Metabo:
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Se svými 1 800 zaměstnanci, 25 vlastními distribučními 
společnostmi a 100 dovozci na všech kontinentech jsme po 
celém světě tam, kde nás právě potřebujete. 

Metabo – vždy ve vaší blízkosti.

Náš tým skládající se z produktových a aplikačních poradců 
se těší na rozhovor s vámi. A jsme telefonicky k dosažení na 
čísle +420 326 904 455 (Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.) nebo na 
e-mailové adrese info@metabo.cz.

Máte nějaké dotazy?

ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE: 

WWW.METABO.CZ


