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Szárazépítészet

Akkus gipszkarton csavarozó 3,0 Ah és 1,5 Ah akkumulátorral

Amit
kínálunk
1. 80 éves a Kress
Ha a KRESS márkát
választja az elektromos
kisgépek terén, akkor
8 évtizednyi tapasztalat és szakértelem mellett dönt. Ez idő alatt
termékeinket folyamatosan fejlesztettük és a vásárlóink igényeihez
igazítottuk.

Univerzális használat
a szárazépítészetben.
Amilyen kicsi és kézreálló, olyan nagy teljesítménnyel bír.
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2. Made in
Germany/
Switzerland
A termékeink
gyártása Németországban és Svájcban történik.
Ezáltal tudjuk Önöknek a leg jobb
minőséget, hosszú élettartamot és legnagyobb precizitást
garantálni.

3. Maximális figyelem az
ügyfeleinknek
Az Önök megelégedettsége
fontos számunkra. Ezért
n emcsak kimagasló minőségű
termékeket kínálunk, hanem a
hozzátartozó szervízhátteret is.

4. Innovatív
megoldások
A Kress kulcsszavai:
kreativítás és innováció.
Sokéves tapasztalatunkra
építve folyamatosan keressük
a leg jobb megoldásokat vevőink
igényeinek kielégítésére. A környezetbarát szemlélet a termékeinkben is megmutatkozik.

Fáradság nélküli
munkavégzés a fej fölött

Pontos csavarbehajtás fém
profilokba szemmagasság
fölött is

Egykezes csavarozás ferde
tető esetében SMV QuiXS-szel

Gipszkarton lapok könnyű
csavarozása

Gipszkarton panelek
hatékony csavarozása

OSB lapok egyszerű
csavarozása

Alap verzió

Használható az SMV táras
csavarozó előtéttel is.
A táras csavarozó előtéttel
a legnehezebb körülmények
között is a leghatékonyabban és
legpontosabban tud dolgozni.

töltéssel közel 1340 csa➔ Egy


var behajtására vagy 125 nm
gipszkarton felület kiépítésére

➔ A kkumulátor kapacitásjelző
és nagy fényerejű LED-ek

• Robosztus akkus gipszkarton csavarozó optimális fordulatszámmal
mindenféle szerelési munkára a szárazépítészet területén
• Használható 1,5 Ah és 3,0 Ah akkumulátorral egyaránt
• Jobbra-/Balra forgás
• Halk körmös tengelykapcsoló, mely a csavarozási
mélység elérésekor kikapcsol
• Levehető mélységi ütköző acélfejjel és mágnessel
• A gép akkumulátorai használhatóak a 180 AFB akkus
fúrócsavarozókhoz (lásd 6. oldal) és a 180 AFT akkus
ütvecsavarozókhoz is (lásd 8. oldal)
Alapfelszereltség: mélységütköző max. 8,5 mm csavarfej
átmérőig, 2 db akkumulátor (1x18 V/1,5 Ah és 1x18 V/3,0 Ah),
CSL 30 LI gyorstöltő kábeltartóval , PH2 behajtóhegy, övtartó
beépített bittartóval, Klick- Box II profi koffer (lásd 19. oldal)

Beépített kapacitásjelzővel és nagy
fényerejű LED-ekkel ellátott akkumulátorok
a munkaterület optimális megvilágításához

180 ATBS 1,5/3,0
5. Leg jobb ár/
teljesítmény arány
A Kress valódi minőséget kínál
reális áron. Világszerte elégedett vevők milliói állítják ezt

Szett verzió
Alapfelszereltség: lásd alap verzió plusz SMV QuiXS táras
csavarozó előtét, 2 db akkumulátor 18 V/3,0 Ah (1 x 1,5 Ah
és 1 x 3,0 Ah helyett)

180 ATBS 3,0 SMV
Mindig kéznél van
Mindegy, hogy SMV QuiXSszel vagy anélkül használja, az
övkampóra szerelt bitek és a
gép mindig kéznél vannak.

Designed for
Power

Termékszám:
12 40 0101

ti
E re d e va l ó s
ság –
nagy etekkel
mér
V/Ah

180 ATBS
1,5/3,0
180 ATBS 3,0
SMV

2

min

Li-Ion 1x 1,5 Ah
18 / 1,5 / 3,0 1x 3,0 Ah
Li-Ion
18 / 3,0

2 x 3,0 Ah

15
30

0...4200

5

8,5

1,3
1,6

30

0...4200

5

8,5

1,6 / 2,0

Termékszám:
12 40 0201

SMV
QuiXS

3

2- fokozatú akkus fúrócsavarozó

Táras csavarozó előtét

A tárról egyből a falba.

Az univerzális és kompakt szerszám.

Villámgyors és szerszámnélküli összeszerelés az összes
Kress gipszkarton csavarozóra.

Csupán 0,9 kg súllyal és erőteljes, 28 Nm-es nyomatékkal.
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➔ QuiXS gyorscsere
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QuiXS gyorstokmánycsere
-rendszer a könnyű
tokmánycseréhez, a
QuiXS sarokelőtét
használatához, ill.
tokmány nélküli
csavarozáshoz

sorozatcsavarozás táras
csavarokkal a gyors
munkavégzéshez

➔ Beépített
bit-tartó

lehetővé teszi a csavarozást tokmány
nélkül úgy, hogy a bitet közvetlenül a
fúróorsóba fogjuk be

➔ QuiXS

gyorstokmány
Ø 0,8 – 10 mm

➔ LED


megvilágítás

➔ Csavarhosszúság


gyors és szerszámnélküli beállítása

a munkaterület megfelelő
megvilágításához

a hosszúságmérő és
mélységütköző segítségével

108 AS-2 1,3 Set L

SMV QuiXS

SMV QuiXS alkalmas minden Kress gipszkarton csavarozóhoz

• Táras csavarozó előtét 45 fokonként
forgatható a sarkok jó elérhetősége
érdekében
• Ergonómiai markolat – bal és
jobbkezeseknek is egyaránt
• Robosztus felépítés a minimális súly
ellenére

180
ATBS

500/
505 TBS

650
TBS

➔ Könnyű 2- fokozatú

• 2- fokozatú hajtómű 1. fokozatban csavarozás nagy nyomatékkal, 2. fokozatban
fúrás magas fordulatszámmal
• 	ASL – automatikus tengelyreteszelés,
amely gyors, egykezes szerszámcserét
tesz lehetővé
• 12 fokozatú nyomaték szabályozás az
egyenletes csavarozás érdekében
• Elektronikus kapcsoló az egyenletes
fordulatszám választáshoz
• Gyorsfék a pontos csavarozáshoz
• Jobbra/ balra forgás

akkus fúrócsavarozó

Kompakt kialakítás a kis
és közepes csavar és furat
átmérőig

Alapfelszereltség: QuiXS gyorstokmány
Ø 0,8 – 10 mm, QuiXS sarokelőtét,
akkumulátoros lámpa, 2 akkumulátor,
gyorstöltő kábeltartóval, profi koffer

Alapfelszereltség: 2 db hosszú PH 2
behajtóhegy
max. Nm

V/Ah

10

20 – 55

3,5 – 4,2

#8

0,5

Termékszám: 98 04 3901

4

# 40

min

Li-Ion
10,8/1,3

30

28/13

10

6

0,9

0...450
0...1350

20

Termékszám: 12 15 0211
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2-fokozatú akkus fúrócsavarozók 3,0 Ah vagy 1,5 Ah akkumulátorral

Kicsi, de erős.

Alap verzió

Szűk helyen is van benne erő: a QuiXS-rendszerrel
rugalmasan dolgozhat a sarkokban is.

• 2 fokozatú hajtómű 1. fokozatban csavarozás nagy nyomatékkal,
2. fokozatban fúrás magas fordulatszámmal
• Robosztus alumínium hajtóműház
• ASL – automatikus tengelyreteszelés, amely gyors és kényelmes
egykezes szerszámcserét tesz lehetővé
• 21 fokozatú nyomaték szabályozás az egyenletes csavarozás
érdekében
• Elektronikus kapcsoló az egyenletes fordulatszám
választáshoz
• Gyorsfék a pontos csavarozáshoz
• Hosszú élettartam az intelligens akku-túltöltés elleni védelemnek
köszönhetően
• Jobbra/ balra forgás
• Az akkumulátorok használhatóak a 180 ATBS Kress akkus
gipszkarton csavarozókhoz (lásd 2. oldal) és a 180 AFT akkus
fúrócsavarozókhoz is (lásd 8.o.)
Alapfelszereltség: gyorstokmány Ø 1,5 – 13 mm, 2 db akkumulátor,
CSL 30 LI gyorstöltő kábeltartóval, hajtómű védősapka, profi koffer

➔ Beépített

bit-tartó

3,0 Ah-ás változat: plusz PH 2 csavarozó bit és övkampó beépített
bit-tartóval

lehetővé teszi a csavarozást tokmány nélkül úgy,
hogy a bitet közvetlenül
a fúróorsóba fogjuk be

➔ QuiXS gyorscsere
rendszer

QuiXS gyorstokmánycsere -rendszer
a könnyű tokmánycseréhez, a QuiXS
sarokelőtét használatához, ill.
tokmány nélküli csavarozáshoz

➔ 30%-kal


nagyobb
nyomaték

180 AFB 3,0

Termékszám:
12 31 0210

144 AFB 3,0

Termékszám:
12 31 0109

180 AFB 1,5

Termékszám:
12 30 0201

144 AFB 1,5

Termékszám:
12 30 0101

az azonos súlyú
konkurens termékekhez
képest

➔ Kompakt

Szett verzió

1,5 Ah széria

Alapfelszereltség: lásd alap verzió,
plusz sarokelőtét

➔ Övkampó

kapacitásjelző
➔ Akkumulátor


180 AFB 3,0 Set

Termékszám:
12 31 0213

144 AFB 3,0 Set

Termékszám:
12 31 0112

180 AFB 1,5 Set

Termékszám:
12 30 0204

144 AFB 1,5 Set

Termékszám:
12 30 0105

és nagy fényerejű LED-ek

Az övre szerelhető készüléktartó
beépített bit-tartóval lehetővé teszi a gép
és a bitek könnyű hordozását az övön
(csak a 3,0 Ah-ás verziónál tartozék)
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Beépített kapacitásjelzővel és nagy fényerejű
LED-ekkel ellátott akkumulátorok a
munkaterület optimális megvilágításához

max. Nm
V/Ah

180 AFB 3,0

Li-Ion
18/3,0

144 AFB 3,0

Li-Ion
14,4/3,0

180 AFB 1,5
144 AFB 1,5

min

60/40

0…360
0…1500

45

13

12

1,7/2,0

30

55/35

0…360
0…1500

38

13

10

1,6/1,9

Li-Ion
18/1,5

15

60/40

0…360
0…1500

45

13

12

1,4/1,7

Li-Ion
14,4/1,5

15

55/35

0…360
0…1500

38

13

10

1,3/1,6

30
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Akkus ütvecsavarozók Wrench/Drive 3,0 Ah vagy 1,5 Ah akkumulátorral

Az új generáció.
Erőteljes, kompakt és könnyű.
Verzió
Drive
AFT-D

Verzió
Wrench
AFT-W

G
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180 AFT
•
•
•
•

Külső
négyszögletű ½"

Robosztus alumíniumöntvény hajtóműház
Jobbra/ balra forgás
Gyorsfék a pontos csavarozáshoz
Puha markolat és gumírozott kapcsológomb a biztonságos tartáshoz
és a fáradtságmentes munkához
• Az akkumulátorok használhatóak a 180 ATBS Kress akkus
gipszkarton csavarozókhoz (lásd 2. oldal) és a 180 AFB akkus
fúrócsavarozókhoz is (lásd 6.o.)

Belső
hatszögletű ¼"

Alapfelszereltség: 2 db akkumulátor, CSL 30 LI gyorstöltő
kábeltartóval, profi koffer
3.0 Ah-ás változat: plusz övkampó beépített bit-tartóval

➔ Övkampó

➔ T angenciális ütés
Termékszám:
12 39 0201

180 AFT-W 3,0
Az övre szerelhető készüléktartó beépített
bit-tartóval lehetővé teszi a gép és a bitek
könnyű hordozását az övön

az ütésmentes munkafolyamat
magas forgatónyomaték esetén is

(Wrench: Külső
négyszögletű ½")

(csak a 3,0 Ah-ás verziónál tartozék)

Termékszám:
12 39 0301

180 AFT-W 1,5
(Wrench: Külső
négyszögletű ½")

 otor túlterhelési
➔M
védelem

a hosszú élettartamhoz

Termékszám:
12 38 0201

180 AFT-D 3,0
(Drive: Belső
hatszögletű ¼")

Termékszám:
12 38 0301

180 AFT-D 1,5
(Drive: Belső
hatszögletű ¼")

kapacitásjelző
➔ Akkumulátor

és nagy fényerejű LED-ek

Beépített kapacitásjelzővel és nagy
fényerejű LED-ekkel ellátott akkumulátorok
a munkaterület optimális megvilágításához

➔ K ompakt

1,5 Ah széria
max. Nm
V / Ah

8

min

180 AFT-W 3,0

Li-Ion
0…2400 0…3200 230 /155 M6 – M12
18,0 / 3,0

7,5

12

30

1,7

180 AFT-W 1,5

Li-Ion
0…2400 0…3200 230 /155 M6 – M12
18,0 / 1,5

7,5

12

15

1,4

180 AFT-D 3,0

Li-Ion
0…2400 0…3200 160 / 140 M6 – M12
18,0 / 3,0

7,5

12

30

1,7

180 AFT-D 1,5

Li-Ion
0…2400 0…3200 160 / 140 M6 – M12
18,0 / 1,5

7,5

12

15

1,4
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Pneumatikus fúrókalapács SDS-plus

Pneumatikus fúró és vésőkalapácsok SDS-plus

A sokoldalú.

Kőkemény, mégis
szuper könnyű.

Világszerte egyedülálló teljesítmény / súly arány.

Erő és megbízhatóság a maximális
megelégedettségért.

váltás
➔ Összehangolt

Meghajtást kímélő váltás a fúrás és a
vésés között

ság
n
o
d
j
Világú n 1,7 kg
á
– csup

➔ QuiXS gyorscsere
rendszer

➔ Max. forgatónyoma-

Villámgyors csere SDS-plus befogásról
normál gyorsbefogó tokmányra

ték mindkét irányba
(jobbra/balra forgás)

➔ Magnézium

meghajtóház melegedés
elleni burkolattal

A magnézium meghajtóház külső
behatások ellen biztosít megfelelő
védelmet és hosszú élettartamot

A szénkefe irányának megfordítása
maximális nyomatékot biztosít mind
a jobb, mind a balra forgás során

➔ 50%-kal nagyobb
nyomaték

➔ Max. forgatónyomaték

a hasonló konkurens
termékekhez képest

mindkét irányba
(jobbra/balra forgás)

*  A z új EPTA 05/2009 eljárás szerint mérve

• Az alacsony súly a fáradtságmentes
munkavégzést biztosítja, különösképpen a
fej fölött
• Optimális fordulatszám a lassú
fúrókopáshoz
• Kikapcsolható ütvefúró funkció a normál
fúráshoz és csavarozáshoz
• A vezérlő elektronika biztosítja a lágy
indítást
• Biztonsági csúszó-tengelykapcsoló a
munkavégző biztonsága érdekében
• SDS plus szerszámbefogás automatikus
zárral
Alapfelszereltség: kétkomponensű puha
markolat mélységütközővel, Klick-Box I
profi koffer

A szénkefe irányának megfordítása
maximális nyomatékot biztosít mind a
jobb, mind a balra forgás során

➔ L-alakú felépítés
Optimális súlyelosztás az L-alakú
felépítésnek köszönhetően

25

1,8*

13

3,1

18

1,7

• • Optimális
motor
és hajtóműна
hűtés
a hosszúи élettartam
érdekében
Оптимално
охлаждане
двигателя
редуктора
за
• Vezérlő
дълъгelektronika
живот biztosítja a lágy elindulást
• • Forgáskikapcsolás
orsóreteszeléssel
a könnyű vésőmunkákhoz
Управляваща електроника
за пробиване
с усет
• • Kikapcsolható
ütvefúró сfunkció
a normálнаfúráshoz
és csavarozáshoz
Стоп на въртенето
блокировка
шпиндела
за леки
• Biztonsági
a munkavégző biztonsága
къртачниcsúszó-tengelykapcsoló
работи
• érdekében
Спиране на удара за нормално пробиване и завинтване
• • SDS-plus
szerszámbefogás
automatikus
zárral потребителя
Предпазен
плъзгащ съединител
предпазва
• SDS-plus с автоматично захващане
Alapfelszereltség:
QuiXS
Ø 13 mm,
Окомлектованост
на gyorsbefogó
доставката: tokmány
QuiXS бързостягащ
Kétkomponensű
puha
mélységütközővel,
profi koffer
патронник Ø 13
mm,markolat
двукомпонентна
мека ръкохватка
с ограничител на дълбочината на пробиване,
професионален куфар
Termékszám:
04на
28артикула:
4502
Номер
04 28 4502

800 PSE / 800 W
%-kal hosszabb
➔ 100

élettartam

0…1450

800 PSE QuiXS Set / 800 W

*  A z új EPTA 05/2009 eljárás szerint mérve

550 HMSL / 550 W

a hasonló konkurens
termékekhez képest

QuiXS gyorscsere
rendszer
nélküliсмяна
változat
• Версия
без система
за бърза
QuiXS
Alapfelszereltség: kétkomponensű
puha
markolat
Окомплектованост
на доставката:
Двукомпонентна
мека
mélységütközővel,
profi kofferна дълбочината на пробиване,
ръкохватка
с ограничител
професионален куфар
Номер на
Termékszám:
04 артикула:
28 4201
04 28 4201

0…1000

2,8*
3,2

2,8*
3,2

26

68

40

13

2,9

4
4

Termékszám: 04 28 4401
10
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Pneumatikus fúró és vésőkalapács SDS-max

Nagynyomatékú fúrógép

A profi építkező.

Nagy teljesítmény.

Egyesített erő a legkeményebb
munkákhoz.

Nagy forgatónyomaték speciális
alkalmazásokhoz.

/ Hálózati
➔ Szervízjelző

feszültségjelző

forgatónyoma➔ Max.

ték mindkét irányba
(jobbra/balra forgás)

jelzi a szénkefe cseréjének
szükségességét és az áram
megszakítását

A szénkefe irányának megfordítása
maximális nyomatékot biztosít mind
a jobbra, mind a balra forgás során

➔ Optimális használat
a napkollektor
szereléshez

➔ Nagy hatásfokú
rezgéscsillapító

➔ Teljeshullámú

rendszer a rezgésmentes
munkáért

tachogenerátorral, amely biztosítja
az állandó fordulatszámot fúrásnál
és csavarozásnál

1100 BMH-max / 1100 W

*  A z új EPTA 05/2009 eljárás szerint mérve

• Olajozási rendszer az optimális
hajtóműkenéshez
• Biztonsági csúszó-tengelykapcsoló
a munkavégző biztonsága érdekében
• Forgáskikapcsolás orsóreteszeléssel
a nehéz vésőmunkákhoz
• 16 pozícióban változtatható
vésőrögzítés
• 360° fokban elforgatható
rezgéscsillapított pótmarkolat a jobb
és balkezeseknek egyaránt
• SDS-max szerszámbefogás
automatikus zárral
Alapfelszereltség: rezgéscsillapított
pótmarkolat mélységütközővel,
kenőanyag a fúró és vésőszárhoz,
profi koffer

235...500

7,5*

7,5*

105

5,9

4

40

Termékszám: 04 28 4601
12

*
m
N
0
11

szabályozó
elektronika

➔ Szabályozó elektro-

nika fordulat ill. ütésszám előválasztással

anyagtól függően az állandó fúrási és
vésési teljesítményért

1055 HTC / 1050 W
• 3 fokozatú meghajtószerkezet a
legnagyobb forgatónyomaték elérése
érdekében
• Teljesfelületű puha markolat és
gumirozott kapcsoló a fáradságmentes
munkavégzéshez
• Gyorstokmány Ø 13 mm (nagy szorító
erővel)
Alapfelszereltség: meghosszabított
kétkomponensű puha markolat
mélységütközővel, profi koffer

70…530

70

16

110*

2,3

4

Termékszám: 04 14 0206
* Meghúzási nyomaték
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2-fokozatú fúrógép

2-fokozatú ütvefúró

Kézben tartható
teljesítmény.
Optimális ütőerő minden
felhasználásra.

Sokoldalú használhatóság
➔ Alumínium


Gyors csere a legjobb hatékonyság érdekében
➔ QuiXS gyorscsere

meghajtóház melegedés
elleni burkolattal

➔ Max. forgatónyoma-

rendszer

A könnyű alumínium öntvény
meghajtóház optimális ütőteljesítményt
és hosszú élettartamot biztosít

ték mindkét irányba
(jobbra/balra forgás)

Gyorstokmánycsere- rendszer a
fúrótokmány villámgyors cseréjéhez,
tokmány nélküli csavarozáshoz

nagyobb
➔ 15%-kal


➔ Beépített bit-tartó

a hasonló konkurens
termékekhez képest

lehetővé teszi a csavarozást tokmány
nélkül úgy, hogy a bitet közvetlenül a
fúróorsóba fogjuk be

A szénkefe irányának megfordítása maximális nyomatékot
biztosít mind a jobbra, mind a
balra forgás során

fúróteljesítmény

forgatónyoma➔ Max.


➔ Teljeshullámú

ték mindkét irányba
(jobbra/balra forgás)

850 SB-2 / 850 W
• 2 fokozatú hajtómű 1. fokozatban
csavarozás nagy nyomatékkal, 2. fokozatban fúrás magas fordulatszámmal
• Biztonsági csúszó-tengelykapcsoló a
munkavégző biztonsága érdekében
• ASL – automatikus tengelyreteszelés,
amely gyors, egykezes szerszámcserét
tesz lehetővé
• Kikapcsolható ütvefúró funkció a
normál fúráshoz és csavarozáshoz
• Ütésálló fém gyorstokmány
Ø 1 – 13 mm
Alapfelszereltség: kétkomponensű
puha markolat mélységütközővel,
profi koffer

A szénkefe irányának megfordítása
maximális nyomatékot biztosít mind
a jobbra, mind a balra forgás során


➔ Teljeshullámú
elektronika
fordulatszám előválasztással
a lágy indításhoz és pontos
csavarozáshoz

elektronika

➔ Alumínium meghajtóház

fordulatszám előválasztással a lágy
indításhoz és pontos csavarozáshoz

melegedés elleni
burkolattal

A könnyű alumínium öntvény meghajtóház
optimális ütőteljesítményt és hosszú
élettartamot biztosít

850 BM-2 / 850 W
• 2 fokozatú hajtómű 1. fokozatban csavarozás
nagy nyomatékkal, 2. fokozatban fúrás magas
fordulatszámmal
• Biztonsági csúszó-tengelykapcsoló a munkavégző
biztonsága érdekében
• ASL – automatikus tengelyreteszelés, amely gyors,
egykezes szerszámcserét tesz lehetővé
• 43 mm-es befogó nyak és reteszelhető kapcsoló a
fúróállvány használatához
Alapfelszereltség: gyorstokmány Ø 1,5 – 13 mm,
kétkomponensű puha markolat mélységütközővel,
profi koffer

0...1250
0...3000

48000

20
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2,3

4

40

Termékszám: 04 19 0101
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0...1250
0...3000

8

40
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2,3

4

Termékszám: 04 20 0101
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Orrfűrész

Szúrófűrész

Robosztus és pontos.
Ötletes szerszám a tökéletes vágáshoz.

Tökéletes munkadarabot
eredményez.
Precíz vágás mindenhol.

➔ Teljeshullámú elektronika

elektronika

tachogenerátorral, amely biztosítja
az állandó fordulatszámot a
megmunkálandó anyagtól függően

szabályozás a finomvágáshoz

➔ Gyorscsere rendszer

➔ Teljeshullámú

fordulatszámszabályozó

Szerszámmentes gyors lapcsere
rendszer

➔ Háromfokozatú
löketbeállítás

és nullaállás az optimális
munkához

➔ Sebesség


előválasztás

a munkadarab
anyagának megfelelően

• Gumiborítású hajtóműház, ami a
vibrációt csökkenti és biztonságos
munkavégzést tesz lehetővé nedves
környezetben is
• Hosszú élettartam a speciálisan edzett
tolórúdnak és a robosztus hajtóműnek
köszönhetően
• Vágásmélység szabályozás szerszám
nélkül állítható vezetőtalp segítségével,
amely a fűrészlapnak hosszú
élettartamot biztosít
Alapfelszereltség: 2 bimetal fűrészlap,
profi koffer

28

4,0

4

300

130

Termékszám: 06 03 8101
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plexi védőablak

a vágási nyom jól láthatóságához

löket
➔ Ki-/bekapcsolható


1200 SPE / 1200 W

0...2600

➔ Forgácselfújás és

160

Nagy vágásteljesítmény fában a ki-/
bekapcsolható előtolás segítségével

650 SPS / 650 W
nélküli
➔ Szerszám

fűrészlapcsere

nélkül
➔ Szerszám


állítható fűrésztalp

• Stabil nyomás alatt öntött alumínium
hajtóműház
• Lökőkar és fűrészlapfedél acélcsappal a
balesetmentes munkához
• Műanyaggal fedett alaplap a
munkadarab felületének védelméhez
• Porszívócsatlakozás
• Fűrészlap kétszeres csapágyazása az
optimális vezetéshez
• Robosztus nyomás alatt öntött
alumínium fűrésztalp
Alapfelszereltség: műanyag csúszótalp,
szúrófűrészlap, repedésvédő, profi
koffer

500…3200
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2,3

4

110

6

45

Termékszám: 06 03 2907
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Falhoronymaró

Klick- Box II profi koffer

Tiszta munka.

A trükk a kattintásban rejlik.

Nagy teljesítménnyel pontosan,
gyorsan és pormentesen dolgozni.

Egy kézzel az összes gép vihető.
➔ Kiváló minőségű,

nélküli
➔ Szerszám


ergonómiailag kialakított profi koffer

beállítások

➔ Kifinomult


Szerszám nélküli tárcsa csere,
horonyszélesség és vágási
mélység beállítás

elektronika

Állandó fordulatszám
tachogenerátor segítségével,
lágy indítás, túlterhelés és
túlmelegedés elleni védelem

robosztus műanyagból a
szerszámok biztonságos és
kényelmes szállításához

G
Á
S
N
O
ÚJD

➔ Zárt védőburkolat
a maximális védelem
és optimális porelszívás
érdekében

A kép csak
illusztráció

➔ Tágas rekeszek
(vízszintes) és húzó (függőleges) vágás az
➔ Toló


a tartozékok biztonságos tárolására
közvetlen a gép mellett

átfordítható motornak köszönhetően

Klick-box II
1400 MSF 140 / 1400 W

➔ Praktikus

• Forgatható elszívócsonk
• Bemerítésgátló
• Kitörő szerszám a fennmaradó falköz
eltávolításához kalapács segítsége
nélkül
Alapfelszereltség: 2 db gyémánt
vágótárcsa Ø 140 mm, gyorsbefogó
anya M 14, 3 db távtartó tárcsa, 2 db
befogó karima, 1 db kitörőszerszám,
porelszívó csatlakozó, profi koffer

Klick-rendszer

egy kézzel könnyen és kényelmesen
tud akár 3 gépet is szállítani

1400 MSF 140

+

0…7500

10…30

0…35

3,7

140

4

Termékszám: 06 04 7501
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Következő
gépekhez:

(az MSF-nek megfelelően átalakítva)

M 14

yes
mén
dvezsse a
e
k
t
s
e l!
r mo ! Ker
dsze ható őjéné
A renáron kaperesked
k
szak

+

Méretek: 470 x 384 x 119 mm
Anyag: ABS robosztus műanyag
Termékszám

1400 RS EA

Pormentes munkavégzés az optimálisan
összehangolt rendszernek köszönhetően:

• Az elektromos kisgépek ergonomiailag
kiegyensúlyozott szállítása
• Az elektromos kisgépek optimális
védelme a por és vízcseppek ellen
• Helykímélő tárolás a praktikus
egymásra rakhatóságnak
köszönhetően

➔ Az egyes kofferek
egyszerű nyitása

anélkül, hogy szétválasztanánk
azokat egymástól

Termékszám
Következő
gépekhez:

98 04 3801
800 PSE
800 PSE QuiXS Set
700 PSE
98 04 3802
180 AFB
144 AFB
180 AFT

Termékszám

98 04 3803

Következő
géphez:

180 ATBS

Termékszám: 06 04 7501 + Termékszám: 06 31 0401
19

HU 99 93 4988 – 11/03

Ihr Ön
Fachhändler:
Az
szakkereskedője:

Änderungen,
diea dem
Fortschritt
behalten
wir fejlesztéséből
uns vor.
Fenntartjuk
a jogot
változtatásra,
mely adienen,
termékeink
folyamatos
Für Druckfehler
Haftung.
ered.
Az esetleges keine
nyomtatási
hibákért felelősséget nem vállalunk.

Made in Germany / Switzerland
KRESS-elektrik GmbH & Co. KG
Hechinger Str. 48
D-72406 Bisingen/Zollernalbkreis
Telefon +49 (0) 74 76/87 300
Telefax +49 (0) 74 76/87 191
e-mail: info@kress-elektrik.de

www.kress-elektrik.com

