
Nízká hmotnost a dvoukomponentní
držadlo Softgrip

Dvě trvanlivé 10,8 V Li-Ion baterie
a 30 min. rychlonabíječka

6-ti dílná sada příslušenství
s vysoce kvalitními nástroji

Výkon:

Pohodlná práce bez únavy

Je vždy bez přestávky
připraven k použití

Univerzální použití (broušení,
řezání, dělení, škrábání)

Použití:

Akku VarioTool 10,8 V 
Multifunkční přístroj s 6-ti dílnou sadou příslušenství

Zařízení pro
 mnohostranné

 využití !

Další informace najdete na druhé straně



Akku VarioTool 10,8 V

Další přednosti:

Příslušenství Obj. č.

Brusná plocha na suchý zip 93 x 93 x 93 mm 62 00 17 

STORCH Multi-Loch brusný papír 93 x 93 x 93 mm 47 55 ..

Pilový list 32 mm 62 00 26 

Půlkruhový pilový kotouč 79 mm 62 00 22 

Nástavec se škrabkou 51 mm 62 00 21 

Trojúhelníková rašple z tvrdého kovu 78 x 78 x 78 mm 62 00 23 

Půlkruhový brousící nástavec z tvrdého kovu 65 mm 62 00 18 

Náhradní baterie 10,8 V 1,3 Ah 62 00 30

Univerzální nástroj pro různé pracovní požadavky.

Broušení dřeva, kovu, atd. na těžko dostupných místech.

Odstraňování barvy, silikonových spár a samolepek.

Hrubé broušení tmelů, lepidel, betonu, kamene
a dřeva s perforovanou rašplí z tvrdého kovu.

Řezání dřeva, hliníku, plastů a kovových pro�lů (až 1mm).

Vyřezávání otvorů a štěrbin v sádrokartonových deskách
a tenkém dřevě.

Vyřezávání dlaždic podle spár, jejich oddělení
a následné odstranění zbytků lepidla.

Příklady použití:

Popis Obj. č.

Akku VarioTool 10,8 V 62 00 20

V dodávce:
Transportní kufřík, 6-ti dílná sada příslušenství, 2x 10,8 V Li-Ion baterie,
230 V rychlonabíječka (cca 30 min. doba nabíjení baterie)

Technická data multifunkčního zařízení

Napětí baterie 10,8 V

Počet otáček 15 000 ot./min. 

Hmotnost s baterií 810 g

6-ti dílná sada nářadí obsahuje:  brousící plochu se suchým zipem, pilový
list, půlkruhový pilový kotouč, nástavec se škrabkou, trojúhelníkovou
rašpli z tvrdého kovu a půlkruhový brousící nástavec. Sada neobsahuje
brusný papír.

Rychlá výměna
nástrojů pomocí
imbusového klíče

Odnímatelné sání LED světlo
pro osvětlení
pracovního prostoru 

Čistá práce díky integrovanému odnímatelnému sání.

Transportní kufřík pro bezpečné skladování
vybavení a příslušenství.

Úložný prostor pro bezpečné uložení důležitých
doplňků a náhradních dílů, díky tomu
se zabrání prostojům. 

Akku systém kompatibilní se STORCH Akku ruční
bruskou Delta a Akku šroubovákem DriveFixx.

Razítko prodejce:

Ciret s. r. o.
Matějkova 2267
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
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