
Máte rádi,
když Vaše nářadí pěkn

ě šlape?

PODZIMNÍ SPECIÁL PRO VAŠI  
DÍLNU A ZAHRADU

nýtovací nástavce pro nýty a nýt. maticeFORTUM
*****

jj Rychlájprácej
sjvrtačkoujj
čijakujšroubovákem

od1259Kčj
Běžněj1350jKčj/ Obj. č. 4770651/54

pro trhací nýty 2,4-4,8mm  1259,-
pro nýt. matice M3-M8  1389,-
CrMoV

Převratně snadné nýtování!

Cr
MoV

zahradní pilky, různé typy

od169Kčj
Běžněj210jKčjj
/ Obj. č. 8812250-58

zavírací, s pouzdrem, japonská aj.
délky listu 210-270 mm

koš na listí a zahr. odpad

60 x 60 x 55 cm, objem 200 l 
zesílená plachtovina se 2 držadly

139Kčj
Běžněj177jKčj/ Obj. č. 92902

křížový samonivelační laser

1759Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8823311

typ 1H x 4V x 6D, pro vnitřní prostory
doporuč. max. vzdálenost měření 20m 

v kufříku s bohatým příslušenstvím
lze dokoupit výsuvný stativ   569,-

sada nářadí 57ks

1099Kčj
Běžněj1190jKčj/ Obj. č. 6599

ráčna 1/4“ (45T)
nástrčné hlavice 4-13mm, 

nástavce, šroubováky ploché a PH, 
imbusy, kleště aj.

vrtací aku šroubovák

od1099Kčj
Běžněj1150jKčj/ Obj. č. 402400/440

12V, 1300mAh, 18Nm  1099,-
2 baterie 20V, 1500mAh, 27Nm  2399,-
průměr vrtáku 0,8-10mm
model 402440 v kufru s přísluš.

úhlová bruska ∅115mm, 750W
EXTOL 
CRAFT
***

839Kčj
/ Obj. č. 403114

průměr kotouče 115mm
otáčky 11000/min
hmotnost 1,5kg

jjMalá.jLehká.jPlnájenergie.

el. řetězová pila 1800W

230V/50Hz
délka lišty 35cm

řetěz OREGON® 91PJ052X
hmotnost 4,6kg

1990Kčj
/ Obj. č. 405610

Beznástrojová

výměna řetězu
Padne do ruky

DoubleGuard® 
technologie omezení 

zpětného vrhu

Značkové nářadí za akní ceny!
Akce probíhá od 10. do 30. září 2021  Více o produktech na www.extol.cz

P l a t í  p o  d o b u  t r v á n í  a k c e  n e b o  d o  n e o č e k á v a n é h o  v y p r o d á n í  z á s o b .  T i s k o v é  c h y b y  v y h r a z e n y .

Video
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kotoučová pila 1200W

1759Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 405234

průměr 185 mm 
otáčky 4800/min

nastavitelný sklon řezu

el. prostřihovací nůžky na plech 600W

3699Kčj
Běžněj3990jKčj/ Obj. č. 8797206

max. tl. plechu: ocel 1,6mm, nerezová 
ocel 1,2mm, hliník 4,0mm, měď 1,6mm 

hmotnost 1,6kg

nastavitelné kleště Fortum HUNTER

od369Kčj
Běžněj455jKčj/ Obj. č. 4770201–203

velikosti 185, 245 a 310 mm
profi CrMoV

úhlová bruska s regulací rychlosti, 125mm
EXTOL 

INDUSTRIAL
*****

jj Díkyjregulovatelnýmjotáčkámj
dávájnevídanoujkontroluj
ajumožňujejnapř.jleštění
jjMalá,jextrajvýkonná

2299Kčj
Běžněj2490jKčj/ Obj. č. 8792014

příkon 1400W
průměr kotouče 125mm
otáčky 2850-9800/min
hmotnost 2,5kg

sada nástrčných hlavic 94díl.
EXTOL 

PREMIUM
****

jj Kompletníjsestavaj–j
jenjvýjimečnějbudetej
potřebovatjvíc!

2199Kčj
Běžněj2390jKčj/ Obj. č. 6525

ráčna 1/4” (45T), 1/2” (45T)
hlavice nástrčné 4-32mm
hlavice zástrčné S4-6,5mm, 
PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-30
klíč na svíčky 16-21mm aj.

momentové klíče

od769Kčj
Běžněj830jKčj/ Obj. č. 910182/84

1/4“ 5-25Nm, L 240mm 769,-
1/2“ 28-210Nm, L 460mm 869,-
CrV

vrtačka s příklepem 1050W
EXTOL 

PREMIUM
****

jj Velmijvýkonnájj
ajrobustníjvrtačkaj
určenájzejménajproj
náročnéjvrtacíjprácej
dojtvrdýchjmateriálů

2299Kčj
Běžněj2490jKčj/ Obj. č. 8890040

příkon 1050W
dvourychlostní
sklíčidlo celokovové
průměr vrtáku 3-16mm
max. vrtání do dřeva 40 mm
max. vrtání do oceli 16 mm
hmotnost 3,4kg

vrt. kladivo SDS plus 3,4J

2789Kčj
Běžněj2990jKčj/ Obj. č. 8890250

příkon 1050W
otáčky 0-920/min

v kufru s přísluš.
3x vrták, 2x sekáč

odporová řezačka polystyrénu

479Kčj
Běžněj520jKčj/ Obj. č. 417240

5V DC, 100-240V
pro řezání a gravírování

Pomalý rozběh

Rychloupínací systém

Prokluzová spojka

Práce bez deformace hran

rázové hlavice 1/2”, sada 10ks

399Kčj
Běžněj465jKčj/ Obj. č. 8818131

9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm, 
CrMoV

1/2” Cr
MoV

sada hlavic 172ks

3499Kčj
Běžněj3750jKčjj
/ Obj. č. 8818346

zástrčné –, PH, PZ, HEX, T, TTa
nástrčné HEX4-32, E4-24
ráčna 1/4“, 3/8“ a 1/2“ (45T)
hroty –, PH/PZ, HEX, T, TTa, SQ

3/8” 1/2”1/4”

CrV kompozitová pneu nýtovačka

1759Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8865070

průměr nýtů 2,4–4,8mm
pro hliníkové, měděné a ocelové nýty

nýtovací síla 745 kg, 7290 N

pneu rázový utahovák 1/2”

1849Kčj
Běžněj1990jKčj/ Obj. č. 8865014

kompozitový
max. kroutící moment 680Nm
otáčky bez zatížení 7500/min

multifunkční bruska 400W
EXTOL 

PREMIUM
****

jj Řezání,jdlabání,jsekání,j
broušení,jrašplování...jj
Všejvjjednom!

1849Kčj
Běžněj1990jKčjj
/ Obj. č. 8894100

15000-22000 kmitů/min
úhel oscilace 3°
hmotnost 1,5kg
v kufru s příslušenstvím 

Rychloupínací

kombin. sada šroubováků

529Kčj
Běžněj570jKčj/ Obj. č. 53088

elektrikářské a klasické 
v textilním pouzdru, 11ks

 řezné kotouče na ocel/nerez

od169Kčj
Běžněj210jKčj/ Obj. č. 8808101/03

10ks v kovové krabičce
∅ 115x1,0x22,2mm 169,-
∅ 125x1,0x22,2mm 209,-

řezné diamantové kotouče

od119Kčj
Běžněj149jKčj/ Obj. č. 108711-755

∅ 115mm segmentový  119,-
∅ 115mm turbo  129,-

∅ 125mm segmentový  135,-
∅ 125mm turbo  149,-

∅ 150mm segmentový  219,-
∅ 150mm turbo  245,-

∅ 230mm segmentový  449,-
∅ 230mm turbo  499,-

profi nýtovací kleště 200 mmFORTUM
*****

jj Jedinečnéjmalýmijrozměryj
ajnízkoujhmotností
jj Extrajtvrdéjčelisti

369Kčj
Běžněj455jKčj/ Obj. č. 4770600

pro trhací nýty průměru
2,4-3,2-4,0-4,8 mm 
z materiálů Al, měď, ocel, nerez

Šikovně krátké

nástavec na vrtačku k stříhání plechu
EXTOL 

PREMIUM
****

jj Stříháníjsložitýchj
ajpřesnýchjtvarůjj
vjplechujnemůžej
býtjsnazší!

659Kčj
Běžněj710jKčj/ Obj. č. 8813651

oboustranný 
pro stříhání ocel. plechu do 
1,8mm, nerezového do 1,2mm, 
měkkých materiálů do 2mm 
včetně 3ks stříhacích hlav 
a 2ks stříhacích jehel

aku šroubovák 16,6V

2399Kčj
Běžněj2590jKčj/ Obj. č. 8791151

baterie 16,6V Li-ion (2x) 2000mAh
dvourychlostní, velmi lehká a silná
nabíjení baterie cca 1h

2x
PROFI

industriální přímá bruska 500 W

2199Kčj
Běžněj2390jKčj/ Obj. č. 8792210

otáčky 28000/min
úchyt 6 mm
hmotnost 1,7 kg

PROFI

míchadlo stavebních směsí

3099Kčj
Běžněj3290jKčj/ Obj. č. 8790600

1800W, 140 x 600 mm
dvourychlostní s regulací otáček
pomalý rozběh
konstantní otáčky během zatížení
ochrana proti přetížení
stabilizační prvky

adaptér SDS MAX na SDS PLUS

329Kčj
Běžněj390jKčj/ Obj. č. 8801592

délka 225mm

vysavač popela 800 W

1290Kčj
/ Obj. č. 417230

objem nádoby 18l
průtok vzduchu 30l/s
omyvatelný HEPA filtr  
s předfiltrací

Pro čištění krbu,

vysávání střepů, písku aj.

vrtací aku šroubovák

1759Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8891151

2 baterie 12V Li-ion, 1500mAh
dvourychlostní
průměr vrtáku 0,8-10mm
kroutící moment 21/14Nm
nabíjení baterie cca 1,5h
hmotnost s baterií 900 g 2x

1000V

řezbářská dláta, sada 12ks

649Kčj
Běžněj695jKčj/ Obj. č. 8812405

délka 200mm, v dřevěné krabičce 
(příp. pouzdru), tvrzené na HRC 58-60

Čisté a pohodlné stříhání

PROFI

PROFI

1/2”

CrV

1/4”

constant

power

Cr
MoV

Video

Video

SOFT

START
nýtovací kleště pákové

od589Kčj
Běžněj630jKčjj
/ Obj. č. 4770614-634

různé typy, pro trhací nýty  
i nýtovací matice

Video



10m

svinovací metry 

od29Kčj
Běžněj41jKčj/ Obj. č. 3142-49

2m 29,-  3m 39,- 5m 55,-  
7,5m 95,- 10m 125,- 

vodováha s digitál. úhloměrem

739Kčj
Běžněj790jKčj/ Obj. č. 8823501

délka 305mm,  
dvoulibelová vodováha,  

přesnost: 0,5mm/1m

digitální úhloměr s pravítkem

629Kčj
Běžněj670jKčj/ Obj. č. 8823510

200mm, s pravítkem, rozsah 
měření 0°-360°,  
přesnost ±0,3°

digitální posuvné měřítko  0-150mm

od329Kčj
Běžněj395jKčj/ Obj. č. 925200, 8825220/26

plastové 329,-   nerez ocel 669,- 
nerez ocel, podsvícený displej 899,-

PROFI vytlačovací pistole Fortum

od329Kčj
Běžněj405jKčj/ Obj. č. 4770820-22

225mm/310ml, na kartuše, 
výtlačná síla až 4000N,

různé typy

laserový digitální metr

od1099Kčj
Běžněj1150jKčj/ Obj. č. 8820042–43

Obj.č. 8820042  40 metrů   1099,-
Obj.č. 8820043  80 metrů   1649,-

stupňovitý vrták

od329Kčj
Běžněj395jKčj/ Obj. č. 20055/57

∅ 4-32 mm 329,- 
∅ 4-39 mm 499,-

upínací ráčnové pásy s háky

od159Kčj
Běžněj189jKčj/ Obj. č. 8861133-53

různé druhy délky 5, 6 a 8 m 
s nosností 800, 2000 a 4000 kg

kovové posuvné měřítko 0–150 mm / 0–200 mm

od239Kčj
Běžněj295jKčj/ Obj. č. 3422-25

0–150 mm  239,-   0–200 mm  359,-
v plastové kazetě

krokový dávkovač

LASER

ponorné čerpadlo 400 W
EXTOL 
CRAFT
***

990Kčj/ Obj. č. 414122

max. průtok 7500 l/h
max. výtlak 5 m
na čistou i znečištěnou vodu
průchodnost pevných částic 35 mm
∅ výstupního hrdla 1” - 1¼” - 1½”

pistole na PU pěnu

od199Kčj
Běžněj245jKčj/ Obj. č. 85012,j4770830,j8845205

s regulací průtoku
různé typy (hobby i profi)

bezkontaktní teploměr

489Kčj
Běžněj530jKčj/ Obj. č. 8831302

rozsah měření -50°až 550°C
přesnost +-1,5 až 3°C

Silné a za výbornou cenu

ponorné čerpadlo 900 W

2199Kčj
Běžněj2390jKčj/ Obj. č. 8895013

max. průtok 13000 l/h
max. výtlak 9 m
nastavitelná průchodnost
pro čistou a znečištěnou vodu skládací koš na listí 170 l

299Kčj
Běžněj390jKčj/ Obj. č. 92900

55x72cm
polyester

Tři držadla pro 
snadnou  

manipulaci

Umožňuje odčerpat 
vodu „do sucha“!

kapesní digitální multimetr

249Kčj
Běžněj280jKčj/ Obj. č. 417400

DC napětí, AC napětí, DC proud, odpor, 
test diod, měření spojitosti obvodů 

v pouzdru

digitální multimetry

od699Kčj
Běžněj750jKčj/ Obj. č. 8831250-52

s automatickou volbou rozsahu
různé typy 

(klasický, tužkový,  
s inverzním diplejem)

zahradnické nůžky
EXTOL 

PREMIUM
****

jj Lehkéjajdobřejpadnoucíjnůžkyj
zjuhlíkovéjocelijprojsnadnoujj
ajčistoujpráci.

od199Kčj
Běžněj250jKčj/ Obj. č. 8872105/108/120

délka 200/205/215mm
na stříhání větví a rostlin  
   do ∅ 6–20mm (podle typu)

Radost stříhat!

A kde to všechno (a spoustu dalšího) dostanete?

s nylonovým  
pouzdrem

Video

INFRA
RED


