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Firma STANLEY, której historia sięga 1843 roku, to część międzynarodowego koncernu Stanley Black  
& Decker. Koncern powstał w marcu 2010 roku poprzez połączenie firm The Stanley Works oraz The Black  
& Decker Company, a jego siedziba znajduje się w New Britain, w stanie Connecticut.

Dziś STANLEY® to wiodąca marka narzędziowa z kompleksową ofertą dla profesjonalistów i majsterkowiczów. 
Produkujemy, rozwijamy i dystrybuujemy niezawodne narzędzia ręczne, systemy magazynowania narzędzi, 
elektronarzędzia STANLEY® FATMAX® oraz akcesoria.

Naszym celem jest inspirowanie specjalistów i majsterkowiczów oraz wspieranie ich, by wspólnie stworzyć coś 
wielkiego i niepowtarzalnego.

Jesteśmy z naszymi użytkownikami na wszystkich etapach projektu - od przygotowania do realizacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy nasz produkt spełniał i przewyższał wymagania użytkowników dotyczące 
trwałości, wydajności i ergonomii.

Dlatego też poddajemy nasze narzędzia szeroko zakrojonym testom w dziale badań i rozwoju marki STANLEY®. 
Wynik - marka STANLEY® FATMAX® - to najlepsza kombinacja wydajności i ergonomii z doskonałym 
stosunkiem ceny do jakości.

Wejdź na www.stanley.eu/3 i w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestruj swoje elektronarzędzie 
STANLEY® FATMAX®, aby rozszerzyć jego gwarancję na wady produkcyjne i materiałowe na okres 3 lat.

Celowa rezygnacja lub nieumyślne pominięcie procesu rejestracji 
na stronach MySTANLEY, w każdym przypadku pozostawia  
użytkownikowi 12-miesięczną gwarancję na fizyczne wady 
produktowe.

Więcej informacji dotyczących warunków gwarancji  
znajdziesz na stronie www.stanley.eu/3
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SPIS TREŚCI

4 FMC625D2 WIERTARKO-WKRĘTARKA  
Z UDAREM 18 V

5 FMC600D2 WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

6 FMCK626C2 ZESTAW 2-NARZĘDZIOWY 18 V

6 FMCK625PR23 ZESTAW NARZĘDZIOWY 18 V

7 FMC645D2 ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

8 FMC650M2 WYRZYNARKA 18 V

9 FMC675D2 PILARKA SZABLOWA 18 V

10 FMC710D2 OSCYLACYJNE NARZĘDZIE  
WIELOFUNKCYJNE 18 V

11 FMC761M2 SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18 V

12 FMC660M2 PILARKA TARCZOWA 18 V

13 FMC705B LATARKA LED 18 V

14 FMC520LB WIERTARKO-WKRĘTARKA  
Z UDAREM 14,4 V

15 FMC010LB WIERTARKO-WKRĘTARKA 10,8 V

16 FMC040LB ZAKRĘTARKA UDAROWA 10,8 V

17 FMC770B RADIO FM/AM 18 V Z BLUETOOTH

1
ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

18 FMC085L AKUMULATOR 10,8 V/1,5 AH

18 FMC687L AKUMULATOR 18 V/2,0 AH

18 FMC688L AKUMULATOR 18 V/4,0 AH

18 FMC685L AKUMULATOR 18 V/1,5 AH

18 FMC585L AKUMULATOR 14,4 V/1,5 AH

18 FMC692L ŁADOWARKA 14,4 – 18 V

2
AKUMULATORY I ŁADOWARKI

19 FME142K 2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 
850 W

20 FME140K 1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 
750 W

21 FME1250K MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 1250 W

22 FME500K MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 750 W

23 FME340K WYRZYNARKA 710 W

24 FME300K PILARKA TARCZOWA 1600 W

25 FME365K PILARKA SZABLOWA 1050 W

26 FME440K SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 480 W

27 FME630K STRUG 750 W

28 FME650K OSCYLACYJNE NARZĘDZIE  
WIELOFUNKCYJNE 300 W

29 FME841 SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM 2200 W

30 FME812K SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 850 W

31 FME670K OPALARKA 2000 W

32 FME720 PILARKA UKOSOWA 255 MM 2000 W

33 FME700 PRZECINARKA ŚCIERNICOWA 355 MM 
2300 W

3
ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE

35 STA88000 ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH  
- 33 ELEMENTY

35 STA88500 ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH  
- 29 ELEMENTÓW

36 STA88200 ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

36 STA88201 ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

37 STA88100 ZESTAW WIERTEŁ DO METALU  
- 13 ELEMENTÓW

37 STA88101 ZESTAW WIERTEŁ SDS-Plus  
- 8 ELEMENTÓW

38 STA88300 ZESTAW BRZESZCZOTÓW  
PROGRESSOR - 8 ELEMENTÓW

4
AKCESORIA DO OSCYLACYJNYCH  
NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH
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WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 18 V

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18  V
Akumulator 2,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Ilość biegów 2
Czas ładowania ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-400/0-1600 obr./min
Częstość udarów 6800/27200 ud./min
Maks. moment obrotowy 51 Nm
Ilość zakresów momentu obrotowego 22 + 1

Maks. średnica wiercenia
w kamieniu 13 mm
w metalu 13 mm
w drewnie 38 mm

Uchwyt wiertarski 13 mm
Waga (netto/brutto) 1,8 kg (z akumulatorem) / 3,5 kg

NOWOŚĆ

•	Mocna konstrukcja do wymagających zadań
•	2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
•	22-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów 

wkrętów w różnego rodzaju materiały
•	Uchwyt szybkomocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany 

akcesoriów
•	Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
•	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy
•	Stalowy zaczep do paska i dwa uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie
Wyposażenie standardowe:
•	60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, wskaźnik stanu naładowania, zaczep do paska, 

kufer transportowy

FMC625D2
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WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

•	Mocna konstrukcja do wymagających zadań
•	2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
•	24-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów 

wkrętów w różnego rodzaju materiały
•	Uchwyt szybkomocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany 

akcesoriów
•	Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
•	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy
•	Stalowy zaczep do paska i dwa uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie
Wyposażenie standardowe:
•	60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, wskaźnik stanu naładowania, zaczep do paska, 

kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18  V
Akumulator 2,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 60 min
Ilość biegów 2
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-400 / 0-1600 obr./min
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) 16 / 48 Nm
Ilość zakresów momentu obrotowego 24 + 1

Maks. średnica wiercenia
w kamieniu 13 mm
w metalu 13 mm
w drewnie 38 mm

Uchwyt wiertarski 13 mm
Waga (netto/brutto) 1,6 kg (z akumulatorem) / 3,3 kg

NOWOŚĆ

FMC600D2
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ZESTAW 2-NARZĘDZIOWY 18 V

ZESTAW NARZĘDZIOWY 18 V

FMCK626C2

FMCK625PR23

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

•	FMC625 wiertarko-wkrętarka Li-Ion z udarem
•	2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
•	60-minutowa ładowarka
•	50-sztukowy komplet akcesoriów mieszanych
•	skrzynka FatMax

•	FMC625 wiertarko-wkrętarka Li-Ion z udarem
•	FMC700B latarka Li-Ion
•	2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
•	60-minutowa ładowarka
•	Organizer 
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ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

•	Mocna konstrukcja przekładni generująca 180 Nm momentu obrotowego do wymagających zadań
•	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy
•	Aluminiowa obudowa przekładni dla efektywnego odprowadzania ciepła i zwiększenia trwałości 

silnika
•	6,35 mm (1/4”) sześciokątny uchwyt bezkluczykowy dla szybkiej wymiany akcesoriów jedną ręką
•	Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
•	Stalowy zaczep do paska i 2 uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie
Wyposażenie standardowe:
•	60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, końcówka wkrętarska, wskaźnik stanu 

naładowania, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18  V
Akumulator 2,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2900 obr./min
Częstość udarów 3100 ud./min
Maks. moment obrotowy 180 Nm
Uchwyt wiertarski 6,35 mm, 1/4“ (sześciokątny)
Waga (netto/brutto) 1,4 kg (z akumulatorem) / 3,5 kg

NOWOŚĆ

FMC645D2
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WYRZYNARKA 18 V

•	Wyrzynarka 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 4,0 Ah
•	Technologia Li-Ion zapewnia wydajność cięcia oraz optymalny czas pracy na jednym naładowaniu 
•	Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia komfort pracy i wszechstronność zastosowań
•	Ogumowana rękojeść dla zredukowania wibracji i zmniejszenia zmęczenia operatora
•	Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotów pozwala na szybką zmianę akcesoriów 
•	Kompatybilna z brzeszczotami z uchwytem typu T oraz U
•	3-stopniowa funkcja podrzynania zapewnia większą wydajność cięcia
•	Zdmuchiwanie wiórów z pola pracy zapewnia utrzymanie widocznej i czystej linii cięcia
Wyposażenie standardowe:
•	120/240-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, brzeszczot, zabezpieczenie przeciw 

odpryskom, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Akumulator 4,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 120 min
Częstość suwów bez obciążenia 0-2500 suwów/min
Uchwyt brzeszczota U i T, beznarzędziowy
Maks. kąt odchylenia od pionu 45º
Regulacja prędkości TAK
Długość skoku 19 mm, 3-stopnie podrzynania

Maks. głębokość cięcia
w drewnie 85 mm
w metalu 8 mm (w aluminium 12 mm)

Waga (netto/brutto) 2,62 kg (z akumulatorem) / 5,5 kg
NOWOŚĆ

FMC650M2
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PILARKA SZABLOWA 18 V

•	Pilarka szablowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 2,0 Ah
•	Akumulator 18 V zapewnia liczbę suwów w zakresie 3000/min i skok brzeszczotu 25 mm  

dla maksymalnie efektywnego cięcia
•	Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
•	2-stopniowa regulacja pozycji brzeszczotu oraz regulowana stopa (90-50°) dla bardziej 

komfortowego ustawiania pozycji cięcia
Wyposażenie standardowe:
•	60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, brzeszczot 150 mm, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Akumulator 2,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 60 min
Częstość suwów bez obciażenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 25 mm
Regulacja nachylenia stopy beznarzędziowa (90-50°)
Mocowanie brzeszczotu beznarzędziowe

Maks. głębokość cięcia
w drewnie 100 x 50 mm
w metalu Ø11 mm
w tworzywie sztucznym Ø25 mm

Waga (netto/brutto) 2,1 kg (z akumulatorem) / 4,8 kg
NOWOŚĆ

FMC675D2
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OSCYLACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

•	Oscylacyjne narzędzie wielofunkcyjne 18 V dostarczane z dwoma akumulatorami Li-Ion  
o pojemności 2,0 Ah

•	Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności  
od materiału

•	Beznarzędziowy system wymiany akcesoriów pozwala na szybką i prostą wymianę akcesoriów  
za pomocą jednego przycisku

•	Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu pracy
•	Dioda LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
Wyposażenie standardowe:
•	60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, stopa szlifująca z odciągiem pyłu, 14 arkuszy 

ściernych (80x5, 100x5, 240x4), brzeszczot do cięcia wgłębnego drewna, brzeszczot do cięcia 
wgłębnego drewna i metalu, sztywny skrobak, ździerak karbidowy, adapter narzędziowy  
do stosowania akcesoriów innych marek, kufer transportowy

NOWOŚĆ

FMC710D2

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Akumulator 2,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia 800-18000  obr./min
Kąt oscylacji 3°
Beznarzędziowa wymiana akcesoriów TAK
Adapter do stosowania z akcesoriami 
innych marek TAK

Waga (netto/brutto) 1,2 kg (z akumulatorem) / 3,7 kg
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SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18 V

•	Szlifierka kątowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 2,0 Ah
•	Wytrzymały silnik z obrotami do 8500 obr/min umożliwia szybkie cięcie i efektywne szlifowanie 
•	Metalowa obudowa przekładni usprawnia odprowadzanie ciepła podczas długich obciążeń
•	Niskoprofilowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach
•	Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarcz
•	3-pozycyjna rękojeść boczna zapewnia większą wygodę i lepszą sterowalność
•	Beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy zwiększa wszechstronność zastosowań 
•	Technologia Li-Ion zapewnia optymalny czas pracy na jednym naładowaniu 
Wyposażenie standardowe:
•	120-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, 3-pozycyjna rękojeść boczna, beznarzędziowo 

ustawiana osłona tarczy, tarcza ścierna, klucz do tarcz, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Akumulator 4,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 120 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia 8500 obr./min
Średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Blokada wrzeciona TAK
Waga (netto/brutto) 2,9 kg (z akumulatorem) / 6,7 kg

NOWOŚĆ

FMC761M2
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PILARKA TARCZOWA 18 V

•	Pilarka tarczowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 4,0 Ah
•	Mocny silnik o prędkości obrotowej 4000 obr./min zapewnia szybkie i wydajne cięcie
•	Tarcza pilarska o średnicy 165 mm z zębami z węglików spiekanych i głębokością cięcia 54 mm
•	Zakres cięcia 0-50°
•	Wyprofilowany uchwyt zwiększa komfort pracy 
Wyposażenie standardowe:
•	120-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, tarcza pilarska 165 mm z zębami z węglików 

spiekanych, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Akumulator 4,0 Ah
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 120 min
Głębokość cięcia 54 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia 4000 obr./min
Cięcie w odchyleniu od pionu 0-50°
Średnica tarczy pilarskiej 165 mm
Waga 3,2 kg

NOWOŚĆ

FMC660M2
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LATARKA LED 18 V

•	Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową odporną na uderzenia
•	Regulowana w zakresie 90° głowica latarki
•	4 żarówki typu LED emitują światło o mocy 120 Lumenów
•	Zintegrowany zaczep do zawieszenia
•	Ergonomicznie ukształtowany korpus z gumowanymi okładzinami rękojeści
•	Współpracuje z akumulatorami 2,0 i 4,0 V
Wyposażenie standardowe:
•	Zaczep do paska
•	Akumulator i ładowarka do nabycia oddzielnie

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Typ akumulatora Li-Ion
Typ żarówki LED
Czas świecenia (z akumulatorem 2,0 Ah) ok. 12 godz.
Moc światła 120 Lumenów
Waga (netto/brutto) 0,2 kg (bez akumulatora) / 0,4 kg

NOWOŚĆ

FMC705B (bez akumulatora)
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WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 14,4 V

•	Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
•	2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
•	22-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów 

wkrętów w różnego rodzaju materiały
•	Uchwyt szybkomocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany 

akcesoriów przy użyciu jednej ręki 
•	Dioda LED do oświetlania pola pracy dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
•	 Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy
•	Stalowy zaczep do paska i uchwyt magnetyczny na końcówki wkrętarskie
Wyposażenie standardowe:
•	40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, zaczep do paska, podwójna końcówka 

wkrętarska, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 14,4 V
Akumulator 1,5 Ah 
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 40 min
Uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-350/0-1400 obr./min
Częstość udarów 5650/23800 ud./min
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) 22/42 Nm
Maks. średnica wiercenia 13 mm metal / 32 mm drewno
Ilość biegów 2
Waga (netto/brutto) 1,2 kg (z akumulatorem)  / 3,8 kg

FMC520LB
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WIERTARKO-WKRĘTARKA 10,8 V

•	 Mocna, 10,8 V wiertarko-wkrętarka do szerokiego zakresu prac wkrętarskich 
•	Kompaktowa, lekka konstrukcja 
•	20-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów 

wkrętów w różnego rodzaju materiały  
•	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy 
•	Metalowy, 1-tulejowy, 10 mm uchwyt szybkomocujący 
•	2-biegowa przekładnia, obroty P/L z elektroniczną regulacją 
•	Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
Wyposażenie standardowe:
•	30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, zaczep do paska, podwójna końcówka 

wkrętarska, kufer transportowy

Dane techniczne
Napięcie zasilania 10,8 V
Akumulator 1,5 Ah 
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 30 min
Ilość biegów 2
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0- 315 / 0-1200 obr./min
Maks. średnica wiercenia (drewno/metal) 25 / 10 mm
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) 14 / 27 Nm
Liczba ustawień momentu obrotowego 20 + 1
Uchwyt wiertarski 10  mm, szybkomocujący
Waga (netto/brutto) 1,7 kg (z akumulatorem) / 2,7 kg

FMC010LB
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ZAKRĘTARKA UDAROWA 10,8 V

Dane techniczne
Napięcie zasilania 10,8 V
Akumulator 1,5 Ah 
Ilość akumulatorów 2 x Li-Ion
Czas ładowania ok. 30 min
Końcówka wrzeciona 6,35 mm (1/4”) sześciokątny
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2400 obr./min
Częstość udarów 0-2500 ud./min
Maks. moment obrotowy 107 Nm
Waga (netto/brutto) 1,6 kg (z akumulatorem) / 2,7 kg

•	Kompaktowa 10,8 V zakrętarka udarowa 
•	Mocna przekładnia generująca 107 Nm momentu obrotowego 
•	Aluminiowa obudowa przekładni dla efektywnego odprowadzania ciepła i zwiększenia trwałości 

silnika 
•	6,35 mm (1/4”) sześciokątny uchwyt bezkluczykowy dla szybkiej wymiany akcesoriów jedną ręką 
•	Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań 
•	Zwarta konstrukcja dla wygodnej pracy w ograniczonych przestrzeniach 
•	 Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego 

komfortu podczas pracy
Wyposażenie standardowe:
•	30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, końcówka wkrętarska, zaczep do paska, kufer 

transportowy

FMC040LB
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RADIO FM/AM 18 V Z BLUETOOTH

•	Kompaktowe radio FM/AM Li-Ion o napięciu 18 V z technologią Bluetooth
•	Lekka i mocna konstrukcja
•	Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18V o pojemności 2,0 Ah, 4,0 Ah
•	Łączność Bluetooth umożliwia proste i bezprzewodowe podłączenie innych przenośnych urządzeń 

audio
•	Wejście 3,5 mm AUX umożliwia tradycyjne podłączenie innych przenośnych urządzeń audio
•	Metalowe wzmocnienie obudowy zwieksza odporność na upadki
•	Możliwość zapamiętania sześciu ulubionych stacji
•	15-centymetrowa antena zabezpieczona gumą
•	Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora Li-Ion 2,0 Ah nawet 7,5 godz.
Wyposażenie standardowe:
•	Akumulator i ładowarka do nabycia oddzielnie

Dane techniczne
Napięcie zasilania AC/DC
Częstotliwości radiowe FM/AM
Wymiary 300 x 135 x 130 mm
Waga 1,78 kg

NOWOŚĆ

FMC770B (bez akumulatora)
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AKUMULATOR 10,8 V/1,5 Ah AKUMULATOR 18 V/2,0 Ah 

Dane techniczne
Napięcie zasilania 10,8 V
Pojemność 1,5 Ah

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Pojemność 2,0 Ah

FMC085L FMC687L

AKUMULATOR 18 V/4,0 Ah

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Pojemność 4,0 Ah

FMC688L

Dane techniczne
Napięcie 14,4 - 18 V
Prąd ładowania 2 A
Typ akumulatorów Li-Ion

Czas ładowania
40 (1,5 Ah) min
60 (2,0 Ah) min
120 (4,0 Ah) min

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKUMULATOR 18 V/1,5 Ah

AKUMULATOR 14,4 V/1,5 Ah

Dane techniczne
Napięcie zasilania 18 V
Pojemność 1,5 Ah

Dane techniczne
Napięcie zasilania 14,4 V
Pojemność 1,5 Ah

FMC685L

FMC585L

ŁADOWARKA 14,4 – 18 V

FMC692L
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2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 850 W

Dane techniczne
Moc pobierana 850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-1100 / 0-3100 obr./min
Częstotliwość udarów 18700 / 52700 ud./min
Zmienna prędkość pracy za pośrednictwem pokrętła
Regulacja prędkości TAK
Uchwyt wiertarski 13 mm, szybkozaciskowy

Maks. średnica wiercenia
w drewnie 50 mm
w stali 13 mm
w betonie 18 mm

Waga (netto/brutto) 2,4 kg / 4,2 kg

•	Mocna, 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
•	13 mm metalowy uchwyt szybkozaciskowy
•	Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiekszenia komfortu pracy
•	Zmienna prędkość pracy z funkcją przełączania obrotów
•	Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska
•	Metalowa obudowa przekładni
•	4-metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, kufer transportowy

FME142K
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1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 750  W

Dane techniczne
Moc pobierana 750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-3100 obr./min
Częstość udarów 52700 ud./min
Zmienna prędkość pracy za pośrednictwem pokrętła
Regulacja prędkości TAK
Uchwyt wiertarski 13  mm, szybkozaciskowy

Maks. średnica wiercenia
w drewnie 32 mm
w stali 13 mm
w betonie 16 mm

Waga (netto/brutto) 2,2 kg / 3,5 kg

•	Mocna, 1-biegowa wiertarka udarowa 750 W
•	13 mm metalowy uchwyt szybkozaciskowy 
•	Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiekszenia komfortu pracy 
•	Regulowana prędkość pracy z funkcją przełączania obrotów 
•	Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska 
•	Metalowa obudowa przekładni 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, kufer transportowy

 FME140K
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MŁOTOWIERTARKA SDS-Plus 1250 W

FME1250K

Dane techniczne
Moc pobierana 1250 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-850 obr./min
Częstość udarów 0-4100 ud./min
Uchwyt SDS-Plus
Energia udaru 3, 5 J (wg EPTA)

Maks. średnica wiercenia

w drewnie 40 mm
w stali 13 mm
w betonie 32 mm
wiertłem koronowym 82 mm

Waga (netto/brutto) 5,4 kg / 7,8 kg

•	Silnik o mocy 1250 W zapewnia szybkie i proste wykonanie nawet najcięższych prac związanych  
z wierceniem i dłutowaniem

•	  Energia udaru 3,5 J pozwala na efektywne wiercenie i dłutowanie w betonie i różnego rodzaju kruszywach
•	Wysokiej jakości uchwyt SDS-Plus pozwala na szybką wymianę akcesoriów
•	Udar elektropneumatyczny o częstości do 4100 udarów na minutę
•	Wskaźnik zużycia szczotek pozwala na planowanie konserwacji oraz informuje o konieczności 

wykonania przeglądu serwisowego
•	Nastawnik prędkości obrotowej dla wyboru optymalnej prędkości obrotowej i kontroli wiercenia  

w różnych materiałach
•	Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości
•	3 tryby pracy (wiercenie , wiercenie z udarem i kucie)
•	4-metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	 Wiertło SDS-Plus 8 x 110 mm, 10 x 110 mm, dłuto SDS-Plus 14 x 250 mm, uchwyt wiertarski, 

rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, adapter SDS-Plus, kufer transportowy
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MŁOTOWIERTARKA SDS-Plus 750 W

•	Mocny silnik 750 W dostarcza energii udaru o wartości 1,8 J
•	3 tryby pracy (wiercenie bezudarowe, wiercenie udarowe, dłutowanie) 
•	Przeznaczona do wierceń pod kotwy i kołki w betonie i murze 
•	Wiercenie bezudarowe w drewnie, stali i ceramice 
•	Wyłączenie obrotów dla lekkiego dłutowania w cegle i w betonie o małej gęstości 
•	Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy 
•	Ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla wygody pracy 
•	Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska 
•	Przycisk blokady włącznika dla wygody podczas pracy ciągłej 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, wiertła SDS-Plus 8 x 110 mm,  

10 x 110 mm, dłuto SDS-Plus 14 x 250 mm, adapter SDS-Plus, kufer transportowy

Dane techniczne
Moc pobierana 750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-1050 obr./min
Częstotliwość udarów 0-5200  ud./min
Uchwyt SDS-Plus
Energia udaru 1,8 J (wg EPTA)

Maks. średnica wiercenia
w drewnie 30 mm
w stali 13 mm
w betonie 26 mm

Waga (netto/brutto) 3,5 kg / 5,9 kg

FME500K
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WYRZYNARKA 710  W

•	Kompaktowa, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla zwiększenia komfortu pracy 
•	Silnik o mocy 710 W dla maksymalnego zwiększenia zdolności cięcia 
•	Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów 
•	Możliwość używania brzeszczotów typu U i T
•	Ustawiane stopnie funkcji podrzynania dla zwiększenia szybkości cięcia
•	Beznarzędziowe ustawianie pochylenia stopy 
•	Zdmuchiwanie wiórów z linii cięcia zwiększa dokładność wykonywanych prac
•	Dioda LED do podświetlania pola pracy 
•	4-metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	Nakładka na stopę przeciw zarysowaniom, walizka

Dane techniczne
Moc pobierana 710 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3200 suwów/min
Uchwyt brzeszczota U i T, beznarzędziowy
Regulacja pochylenia stopy TAK
Długość skoku 20 mm
Regulacja prędkości TAK
Funkcja podrzynania TAK

Maks. głębokość cięcia
w drewnie 85 mm
w aluminium 15 mm
w stali 10 mm

Waga (netto/brutto) 2,8 kg / 4,2 kg

FME340K



www.stanleyworks.pl/powertools

22

PILARKA TARCZOWA 1600 W

Dane techniczne
Moc pobierana 1600 W
Głębokość cięcia 90/45° 65 / 50 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia 5000 obr./min
Tarcza pilarska 190 x 16 x 2,2 mm / 24 zęby
Cięcie w odchyleniu od pionu 0-45°
Waga (netto/brutto) 5,4 kg / 9,0 kg

•	Głębokość cięcia do 65 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcie poprzeczne, wzdłużne i ukośne 
•	Mocny silnik 1600 W pozwalający na wszechstronność zastosowań 
•	Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia 
•	Ustawiana (zmniejszana lub zwiększana) głębokość cięcia zapewnia optymalne wykonanie pracy 
•	Walcowa rękojeść zapewnia lepszą sterowalność i większą dokładność 
•	Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy pilarskiej 
•	Tarcza pilarska z 24-zębami z węglików spiekanych - dłuższa żywotność i lepsza jakość krawędzi 

po przecięciu 
•	Zabezpieczenie włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu 
•	Możliwość cięcia w odchyleniu od pionu zapewnia wszechstronność zastosowań 
•	Adapter do odsysania pyłu zapewnia czystość w miejscu pracy
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Tarcza pilarska 190 x 16 x 2,2 mm / 24 zęby, z węglików spiekanych, prowadnica do cięcia 

wzdłużnego, kufer transportowy

FME300K
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PILARKA SZABLOWA 1050 W

Dane techniczne
Moc pobierana 1050 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3500 suwów/min
Długość skoku 28 mm
Regulacja pochylenia stopy TAK
Regulacja prędkości TAK
Regulacja nachylenia stopy beznarzędziowa, 3-stopniowa
Mocowanie brzeszczotu beznarzędziowe

Maks. głębokość cięcia
w drewnie 275 mm
w metalu 117 mm
w tworzywie sztucznym 150  mm

Waga (netto/brutto) 3,7  kg / 5,5 kg

•	 Mocny silnik 1050 W dostarcza optymalnej mocy do wykonania szerokiego zakresu zadań 
•	Funkcja podrzynania pozwala na szybkie cięcie podczas pracy w drewnie 
•	Obroty w zakresie 0-3500/min i skok brzeszczotu 28 mm dla szybkiego i efektywnego cięcia 
•	Beznarzędziowo ustawiana stopa dla łatwego kontrolowania głębokości cięcia i wydłużenia 

żywotności brzeszczotu 
•	Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Brzeszczot do cięcia drewna 150 mm, kufer transportowy

FME365K
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SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 480 W

Dane techniczne
Moc pobierana 480 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 4000-12000 obr./min
Działanie mimośrodowe 2,5 mm
Średnica ruchu obrotowego 5 mm
Funkcja szlifowania Mimośrodowa
Rozmiar papieru Ø125 mm
Odsysanie pyłów Worek pyłowy
Mocowanie papieru Na rzep
Waga (netto/brutto) 2,6 kg / 4,9 kg

•	Efektywne szlifowanie dzięki mocnemu silnikowi 480 W
•	Duże szczotki węglowe 15 mm dla dłuższej żywotności szlifierki
•	Kompaktowa budowa pozwala na wykonanie prac nawet w trudnodostępnych miejscach 
•	Duży ruch oscylacyjny stopy oraz zmienna prędkość pozwalają na dobranie optymalnej wydajności 

usuwania materiału
•	 Wszechstronność zastosowań - szlifowanie powierzchni z farb/lakierów, czyszczenie szkła, 

usuwanie rdzy i szlifowanie w trudno dostępnych miejscach 
•	Profilowany korpus z górnym, gumowanym uchwytem pozwala na komfortową pracę jedną ręką 
•	Mocowanie papieru ściernego „na rzep“ umożliwia jego szybką wymianę i ogranicza przerwy w pracy 
•	Duży, elastyczny worek na pył zapewnia łatwiejsze utrzymanie czystości podczas pracy
•	Włącznik z blokadą zabezpieczony przed dostawaniem się pyłu
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	3 arkusze siatki ściernej (80/120/240 g), worek na pył, kufer transportowy

FME440K
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STRUG 750 W

Dane techniczne
Moc pobierana 750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 16500 obr./min
Szerokość strugania 82 mm
Głębokość strugania 0-2 mm co 0,2 mm
Głębokość wręgu 0 -12 mm
Rowki typu V do fazowania 3
Funkcja spoczynkowa TAK
Waga (netto/brutto) 3,0 kg / 6,0 kg

•	Silnik o mocy 750 W pozwala na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy
•	Lekki i dobrze wyważony strug ręczny  
•	Rękojeść przednia z precyzyjnym ustawianiem głębokości strugania w zakresie co 0,2 mm 
•	Ogumowane okładziny powierzchni chwytu rękojeści głównej 
•	Wysuwana podpórka spoczynkowa do ochrony powierzchni obrabianej po zakończeniu pracy 
•	Lewo- lub prawostronny wyrzut wiórów 
•	3 różnych rozmiarów rowki do fazowania w stopie przedniej 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Przykładnia równoległa, 2 x odwracalne noże z węglików spiekanych, adapter do podłączenia 

zewnętrznego odciągu pyłu, worek na wióry, kufer transportowy

FME630K
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OSCYLACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

•	Moc silnika 300 W zapewnia optymalne parametry szlifowania oraz cięcia różnego rodzaju 
materiałów

•	Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności  
od materiału

•	Prędkość oscylacji 10 000-22 000 obr./min umożliwia operowanie jedną ręką
•	Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu pracy
•	Adapter głębokości i kąta cięcia 
•	4-metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	Stopa szlifująca z odciągiem pyłu, 15 arkuszy ściernych (60x5, 120x5, 240x5), brzeszczot do cięcia 

wgłębnego drewna i metali (różne szerokości), brzeszczot do precyzyjnego cięcia wgłębnego 
drewna i miękkich tworzyw sztucznych, ździerak karbidowy, raszpla karbidowa, piła segmentowa, 
adapter narzędziowy do stosowania akcesoriów innych marek, kufer transportowy

Dane techniczne
Moc pobierana 300 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 10000-20000 obr./min
Typ przełącznika  Suwakowy
Przełącznik blokujący TAK
Kąt oscylacji 1,4°
Beznarzędziowa wymiana akcesoriów TAK
Adapter do stosowania z akcesoriami 
innych marek TAK

Waga (netto/brutto) 1,7 kg / 3,3 kg

FME650K
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SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM 2200 W

Dane techniczne
Moc pobierana 2200 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 6500 obr./min
Średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14
Blokada wrzeciona TAK
Włącznik Pyłoszczelny
Waga (netto/brutto) 5,8 kg / 6,6 kg

•	Beznarzędziowe, szybkie i łatwe dostosowanie ustawiania osłony bezpieczeństwa
•	Wysokiej jakości, mocny silnik 2200 W, zapewnia optymalną wydajność do trudnych zadań 

budowlanych 
•	Odlewana z aluminium obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła i zapewniająca 

zwiększoną trwałość 
•	 Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu prac w miejscach o ograniczonym dostępie
•	 Obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
•	Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki węglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia
•	 Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona (M14) pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy
•	3-pozycyjne ustawienie rękojeści bocznej
•	Magazynek na klucz w rękojeści bocznej
•	4-metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	Klucz do zmiany tarczy, 3-pozycyjna rękojeść boczna

FME841 (bez kufra transportowego)



www.stanleyworks.pl/powertools

28

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 850 W

Dane techniczne
Moc pobierana 850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 12000 obr./min
Średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Blokada wrzeciona TAK
Blokada włącznika TAK
Waga (netto/brutto) 2,3 kg / 4,2 kg

•	Mocny silnik 850 W zapewnia optymalną wydajność pracy
•	Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia 
•	Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu pracy w miejscach o ograniczonym dostępie 
•	Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki węglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia 
•	Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona 
•	3-pozycyjna rękojeść boczna 
•	Magazynek na klucz w rękojeści bocznej 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Osłona tarczy, 3-pozycyjna rękojeść boczna, klucz do wymiany tarcz, kufer transportowy

FME812K
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OPALARKA 2000 W

Dane techniczne
Moc pobierana 2000 W
Liczba ustawień temperatury 2
Temperatura pracy 50-450 / 70-6000C
Przepływ powietrza 300-550 l/min
Ustawianie temperatury Płynne, regulowane pokrętłem
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu TAK
Waga (netto/brutto) 0,9 kg / 2,7 kg

•	Mocna opalarka 2000 W do prac ciągłych 
•	Kontrola i płynna regulacja temperatury pracy pozwala wykonać szeroki zakres prac 
•	Podwójny, zabezpieczający system auto-wyłączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania 
•	Możliwość postawienia na tyle korpusu pozwala na swobodne ogrzewanie obrabianego elementu 
•	Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu użytkowania 
•	4. metrowy przewód zasilający 
Wyposażenie standardowe:
•	Dysza reflektorowa, dysza chroniąca szkło, dysza szeroka, stożek redukujący, skrobak płaski  

50 mm, skrobak wielostronny, skrobak trójkątny, uchwyt do skrobaków, kufer transportowy

FME670K
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PILARKA UKOSOWA 255 MM 2000 W

•	Wymienne szczotki zwiększają żywotność silnika
•	Prosty odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia materiału
•	Stanowi integralną część gamy sieciowych elektronarzędzi Stanley FATMAX®
•	Pozioma rękojeść redukująca zmęczenie, zapewniająca maksimum komfortu i kontroli
•	Przesuwna prowadnica do podparcia obrabinego materiału oraz zwiększenia dokładności pracy
•	Mocny silnik 2000 W zapewniający optymalne parametry cięcia  
•	Indeksowane pozycje kątów ukosu dla szybszej i dokładniejszej pracy oraz powtarzalnych cięć
Wyposażenie standardowe:
•	Tarcza pilarska 255 x 30 mm (60 zębów), worek do odciągu pyłu

Dane techniczne
Moc pobierana 2000 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 4800 obr./min
Tarcza tnąca 255 x 30 mm, 60-zębów
Maks. zakres cięcia 305 x 30 mm
Ustawienie kąta ukosu 45° (prawo / lewo)
Laser TAK
Ścisk do materiału 1
Maksymalny kąt odchylenia od pionu 47° (lewo)
Waga (netto/brutto) 17,5 kg / 17,8 kgNOWOŚĆ

FME720
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PRZECINARKA ŚCIERNICOWA 355 MM 2300 W

Dane techniczne
Moc pobierana 2300 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 3800 obr./min
Tarcza tnąca 355 x 3 mm
Średnica otworu tarczy 25,4 mm

Zakres cięcia przy 90°

profil kwadratowy 119 x 119 mm
profil prostokątny 115 x 130 mm
kątownik 137 x 137 mm
profil okrągły 115 mm

Waga (netto/brutto) 16,9  kg / 19,5  kg

•	Silnik o mocy 2300 W zapewnia optymalne parametry cięcia
•	Szybko zamykany zacisk dla szybkiego mocowania przecinanego materiału
•	Możliwość cięcia materiałów pod kątem 45°
•	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść typu D dla wygodnej obsługi 
•	Duża stalowa baza dla zwiększenia stabilności i powierzchni roboczej 
•	Przestawiana osłona przeciwiskrowa 
•	4-metrowy przewód zasilający
Wyposażenie standardowe:
•	Klucz do wymiany tarcz, tarcza ściernicowa

FME700
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AKCESORIA DO STOSOWANIA Z OSCYLACYJNYM NARZĘDZIEM 
WIELOFUNKCYJNYM

Art-Nr Nazwa 
STA26105 Brzeszczot HCS 32 x 40 mm, do cięcia wgłębnego drewna (15 TPI)
STA26110 Brzeszczot bimetalowy uniwersalny do cięcia wgłębnego drewna i metali (18 TPI) 32 x 40 mm
STA26115 Brzeszczot bimetalowy uniwersalny do cięcia wgłębnego drewna i metali (18 TPI) 10 x 30 mm
STA26120 Piła segmentowa HSS Ø 100 mm
STA26125 Ździerak karbidowy Ø92 x 2 mm, ziarno 60 g
STA26130 Raszpla karbidowa 73 x 75 mm, ziarno 30 g
STA26135 Sztywny skrobak 52 x 26 mm
STA26140 Elastyczny skrobak 30 x 50 mm

STA32348 Zestaw papierów ściernych o gramaturach (10 szt.): 40 g x 3 szt., 60 g x 2 szt., 80 g x 3 szt.,  
120 g x 2 szt.
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ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH - 33 ELEMENTY

ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH - 29 ELEMENTÓW

Zawartość

Ilość Nazwa
6x Torx (10/15/20/25/30/40)
6x Pozidriv (1/1/2/2/3/3)
6x Philips (1/1/2/2/3/3)
3x Płaski (3,0/5,5/7,0)
3x Imbus (4/5/6)
1x Prowadnica
3x Nasadka (7/8/10)

5x Końcówki 50 mm   
(Pz1/2/3, PH1/2)

Zawartość

Ilość Nazwa 
1x Philips Ph1, 25 mm
6x Philips Ph2, 25 mm
1x Philips Ph3, 25 mm
1x Philips Ph2, 50 mm
1x Pozidriv Pz1, 25 mm
6x Pozidriv Pz2, 25 mm
1x Pozidriv Pz3, 25 mm
1x Pozidriv Pz2, 50 mm
1x Torx T10, 25 mm
1x Torx T15, 25 mm
3x Torx T20, 25 mm
2x Torx T25, 25 mm
1x Torx T30, 25 mm
1x Uchwyt z blokadą
2x Nasadka (8/10)

STA88000

STA88500
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ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

Zawartość

Ilość Nazwa 
1x Wiertło do metalu Ø3 mm
1x Wiertło do metalu Ø4 mm
1x Wiertło do metalu Ø5 mm
1x Wiertło do metalu Ø6 mm
1x Wiertło do metalu Ø7 mm
1x Wiertło do metalu Ø8 mm
3x Torx (20/25/30)
2x Pozidriv (1/2)
2x Philips (1/2)
1x Płaski (5,5)
1x Prowadnica

4x Końcówki 50 mm (Pz1/2, Ph1/2)

Ilość Nazwa 
1x Wiertło do betonu Ø4 mm
1x Wiertło do betonu Ø5 mm
1x Wiertło do betonu Ø5,5 mm
1x Wiertło do betonu Ø6 mm 
1x Wiertło do betonu Ø7 mm 
1x Wiertło do betonu Ø8 mm 
3x Torx (20/25/30)
2x Pozidriv (1/2)
2x Philips (1/2)
1x Płaski (5,5)
1x Prowadnica

4x Końcówki 50 mm (Pz1/2, Ph1/2)

Zawartość

STA88200

STA88201
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ZESTAW WIERTEŁ DO METALU - 13 ELEMENTÓW

ZESTAW WIERTEŁ SDS-Plus - 8 ELEMENTÓW

Zawartość

Ilość Nazwa 
1x Wiertło do metalu Ø1,5 mm
1x Wiertło do metalu Ø2 mm
1x Wiertło do metalu Ø2,5 mm
1x Wiertło do metalu Ø3 mm 
1x Wiertło do metalu Ø3,2 mm 
1x Wiertło do metalu Ø3,5 mm 
1x Wiertło do metalu Ø4 mm 
1x Wiertło do metalu Ø4,5 mm 
1x Wiertło do metal Ø5 mm 
1x Wiertło do metalu Ø5,5 mm 
1x Wiertło do metalu Ø6 mm 
1x Wiertło do metalu Ø6,5 mm 
1x Wiertło do metalu Ø7 mm 

Zawartość

Ilość Nazwa 
1x Wiertło SDS-Plus; 5 x 110 mm
2x Wiertło SDS-Plus; 6 x 110 mm
1x Wiertło SDS-Plus; 7 x 110 mm
2x Wiertło SDS-Plus; 8 x 110 mm
2x Wiertło SDS-Plus; 10 x 110 mm

STA88100

STA88101
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ZESTAW BRZESZCZOTÓW PROGRESSOR - 8 ELEMENTÓW

Ilość Nazwa 
3x Brzeszczot uniwersalny
3x Brzeszczot do drewna
2x Brzeszczot do metalu

Zawartość

STA88300
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