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model: KD-863 model: KI-5406

model: SAR-48PD model: SAR-58PD

Wiertarka pistoletowa 2.200 obr.

Używana przez producentów stolarki okiennej 
i meblowej. 

Wyposażona jest w uchwyt na kluczyk do 10mm. 
W ofercie uchwyt samozaciskowy do 10mm.

Zalety:
• zwarta konstrukcja
• metalowa obudowa
• przełącznik prawo-lewo pod kciukiem

Wiertarka pistoletowa 500 obr.

Solidna wiertarka przeznaczona do wiercenia w stali 
maksymalnym wiertłem walcowym 13mm.

Wyposażona jest w uchwyt na kluczyk do 13mm. 
W ofercie uchwyt samozaciskowy do 13mm.

Zalety:
• dodatkowa boczna rękojeść
• metalowa obudowa
• przełącznik prawo-lewo pod kciukiem

Kompozytowa wiertarka 1.700 obr.

Wykonana z lekkiego kompozytu.

Maksymalne parametry przy znacznym polepszeniu ergonomii 
i estetyki. Możliwość zasilania wiertarki górnym wejściem. 
Wiertarka posiada zaczep do zawieszania na odciążniku sprężynowym 
(balanserze).

Zalety:
• opatentowany silnik
• moc wyjściowa większa o 30% od innych podobnych narzędzi

Wiertarka wolnoobrotowa 750 obr.

Wiertarka wykonana z lekkiego kompozytu. 

Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne parametry przy znacznym 
polepszeniu ergonomii i estetyki.

Zalety:
• niski poziom wibracji: 2,5 m/s2
• opatentowany silnik
• moc wyjściowa większa o 30% od innych podobnych narzędzi

Model Obroty
(/min) Uchwyt Siła

(Nm)
Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KD-863 1.800 10 nd 150 0.98 1/4 86 6.3

KI - 5406 500 13 nd 230 1.95 1/4 89 6.3

SAR-48PD 1.700 10 7 159 0.92 1/4 76 6.3

SAR-58PD 750 10 13 159 0.92 1/4 76 6.3
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Wier tark i  pneumat yczne
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model: SP-1525KL model: SP-1527KL

model: SP-7525 model: SP-7527

Wiertarka pistoletowa 2.200 obr.

Używana przez producentów podczas produkcji okien i drzwi.

Wyposażona jest w uchwyt samozaciskowy 
do 10mm. 
W ofercie uchwyt samozaciskowy do 10mm.

Zalety:
• metalowa obudowa
• przełącznik prawo-lewo pod kciukiem

Wiertarka wolnoobrotowa 500 obr.

Mocna wiertarka do pracy w przemyśle.

Solidna konstrukcja oraz podzespoły 
pozwalają na pracę w ciężkich warunkach 
przemysłowych i warsztatowych.
W ofercie uchwyt samozaciskowy do 13mm.

Zalety:
• dodatkowa boczna rękojeść
• przełącznik prawo-lewo pod kciukiem

Wiertarka pistoletowa 2.000 obr.

Wykonana z wysokiej jakości kompozytu i stali.

Nowy skrócony mechanizm przekładni planetarnej i przełącznik 
obrotów typu SAS. Istotnym udogodnieniem dla użytkownika jest 
“miękki włącznik”. Umożliwia on płynny start i możliwość utrzymania 
innej prędkości obrotowej niż maksymalna.

Zalety:
• nieodczuwalne wibracje
• bezreakcyjny start

Wiertarka wolnoobrotowa 400 obr.

Wykonana z wysokiej jakości kompozytu i stali.

Nowy skrócony mechanizm przekładni planetarnej i przełącznik 
obrotów typu SAS. Istotnym udogodnieniem dla użytkownika jest 
“miękki włącznik”. Umożliwia on płynny start i możliwość utrzymania 
innej prędkości obrotowej niż maksymalna.

Zalety:
• nieodczuwalne wibracje
• bezreakcyjny start

Model Obroty
(/min) Uchwyt Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP-1525KL 2.200 10 225 1.58 1/4 89 6.3

SP-1527KL 500 13 220 1.63 1/4 89 6.3

SP-7525 2.000 10 155 0.95 1/4 87 6.3

SP-7527 400 13 180 1.3 1/4 86,8 6.3
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