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ZDARMA

led lampa
UB18DEL

DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion REACTIVE FORCE CONTROL

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion REACTIVE FORCE CONTROL

Max. vrt. průměr v cihle 16 mm
Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě 76 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 10 x 90 mm
Max. utahovací moment 136 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–500/2.100 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 204 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka, boční rukojeť

| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | 
elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch 
rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové 
rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED 
světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická bezpečnostní 
spojka | HITBOX | DÁREK LED LAMPA | 

katalogová cena:

19350 Kč

16490 Kč
akční cena :

DH18DBLWP 18 V / 5.0 Ah
AKKU VRTACÍ KLADIVO

Vrtací prům. v betonu 26 mm
Vrtací prům. ve dřevě 27 mm
Otáčky naprázdno 0-1050/min.
Počet uderů 0-3950/min.
Intenzita úderu 2,8 J
Celková délka 351 mm
Hmotnost 3,7 kg
Napětí 18 V

Standardní příslušenství: 2 baterie, 
nabíječka, přídavná rukojeť

| střídavý motor | LED světlo | SDS plus | 3 funkce: vrtání, vrtání s 
příklepem, sekání | elektronické ovládání | RFC - elektronická 
bezpečnostní spojka | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť | 
HITBOX | 

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

katalogová cena

21990 Kč

19990 Kč
akční cena :

http://www.hitachi-elektronaradi.cz
http://www.hitachi-elektronaradi.cz


| elektrická brzda | elektronická regulace otáček | L/P 
chod |  2-stupňová převodovka |  22 stupňů 
utahovacího momentu | rychloupínací sklíčidlo 
•měkké držadlo | maximální doba nabíjení 40 min. | 

DV18VWU 13 mm / 690 W
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

Max. vrtací prům. v betonu 18 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Příkon 690 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.000 / 3.000 /min.
Počet uderů naprázdno 0 - 8.400 / 27.300 /min.
Rozsah sklíčidla 13 mm
Závit sklíčidla 1/2” x 20 UNF
Celková délka 333 mm
Hmotnost 2,0 kg

Standardní příslušenství: rukojeť, hloubkový doraz,
plastový kufr

| výkonny motor | vysoka rychlost vrtáni | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | plynule nastavitelná regulace 
otáček | dvourychlostní převodovka | rychloupínaci sklíčidlo |

katalogová cena

4890 Kč

4490 Kč
akční cena :

D13VGWU 13 mm / 710 W
VRTAČKA 

Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 40 mm
Příkon 710 W
Max. točivý moment 80 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 600/min.
Rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla 1/2” x 20 UNF
Celková délka 287 mm
Hmotnost 2,1 kg
Standardní příslušenství: boční rukojeť, plastový kufr

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí 
v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva |

katalogová cena

7490 Kč

6990 Kč
akční cena :

DS18DSFLRC 18 V / 1.5 Ah / 41 Nm
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK
Napětí 18V
Max. vrtací průměr v oceli 13 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě 38 mm
Max. utahovací moment 41 Nm
Vruty do dřeva 6,8x50 mm
Otáčky naprázdno 0-450/min / 0-1250/min
Rozměry 278 x 227 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, 2 x1,5Ah 
baterie, bit, kufr

DS14DCLWA set 14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK
Max. vrt. průměr v oceli 12 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 32 mm
Max. velikost vrutu 
do dřeva s předvrtáním 8 × 50 mm
Max. průměr šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 7 Nm
Otáčky naprázdno 0-400 / 0-1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 10 mm 
Napětí 14,4 V
Hmotnost 1,5 kg

Standardní příslušenství : 2 baterie, lampa, sada 
bitů, plastový kufr, nabíječka

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák 
| držák na bity | dvourychlostní převodovka | 
elektrická brzda | 22 stupňová převodovka 
pro přesné nastavení momentu | 

katalogová cena

7990 Kč

4490 Kč
akční cena :

DS18DBELWP 18 V / 5 .0 Ah / 44 Nm
AKKU ŠROUBOVÁK
Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě 38 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost  5.0 Ah 1,9 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství: 2x baterie
 nabíječka, HITBOX

5.0Ah
Li-ion

Compatible
Batteries

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | 
dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová 
spojka umožňující přesný výběr utahovacího 
momentu | pojistný hák | LED osvětlení | 

katalogová cena

5990 Kč

4290 Kč
akční cena :

14990 Kč
akční cena :

ZDARMA

G18DSLT4
ÚHLOVÁ BRUSKA

CJ18DGLW4
PŘÍMOČARÁ PILA

CR18DGLW4
PILA OCASKA

C18DGLW4
KOTOUČOVÁ PILA



EC58LA 160 l/min. / 230 V
KOMPRESOR
Hlučnost 71,8 dB
Napětí 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximální tlak 8 bar
Sací výkon 160 l/min.
Hmotnost 9,0 kg
Olej ne

| výrazný design | přenosný | bez oleje |

katalogová cena

8190 Kč

6990 Kč
akční cena :

Napětí 220V-240V
Příkon 2000 W
Max. výstupní tlak 150 bar
Pracovní tlak 110 bar
Max průtok vody 6,67 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 425 x 345 x 905 mm
Hmotnost 12,4 kg

Standardní příslušenství: ruční stříkací 
pistole, vysokotlaká hadice (10m), 
variabilní tryska, turbo hubice, konektor 
napájecí vody, čistič trysek, držák 
kabelu, držák pistole, rukojeť

| myti širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | 
vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné 
skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | 
vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | 
rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

katalogová cena

8590 Kč

7990 Kč
akční cena :

AW130NA 1600 / 130 bar
TLAKOVÁ MYČKA
Příkon 1600 W
Max. výstupní tlak 130 bar
Pracovní tlak 90 bar
Max průtok vody 6 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 325 x 260 x 790 mm
Hmotnost 8,3 kg

Standardní příslušenství: ruční stříkaci pistole, 
vysokotlaká
hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, 
konektor napájecí vody, čistič trysek, držák 
kabelu, držák pistole, rukojeť

| myti širokého rozsahu je možné pomocí 
dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice 
délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování 
| lehký kompaktní design pro snadné používání | 
vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem 
pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač 
pro pohodlné zapnutí |

katalogová cena

5750 Kč

5590 Kč
akční cena :

UM16VSTNA 1500 W
MÍCHADLO
Napětí 230 V
Příkon 1500 W
Otáčky naprázdno
nízké 150–300 /min.
vysoké 300–650 /min.
Celková délka 335 mm
Hmotnost 5,6 kg
Upínaci závit M14
Pozvolný rozběh ano

katalogová cena

6990 Kč

5590 Kč
akční cena :

Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkove kartáčky, klíče 

ZDARMA

rotační kartáč
335652

M8V2 1150 W / 8 mm / s elektronikou
HORNÍ FRÉZKA

Upínací prům. 8 mm
Max. hloubka zapuštění 60 mm
Příkon 1150 W 
Otáčky naprázdno 11.000 - 25.000 /min.
Upínací matice M14
Výška 232 mm – 292 mm
Hmotnost 3,6 kg

Standardní příslušenství: klíč, fréza, vodítko, 
šablonové vodítko

| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | 
dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení 
postranních rukojetí | revolverový systém nastavení hloubky 
frézování | možnost použití redukce kleštiny (6mm) | 
HITBOX| 

katalogová cena

9590 Kč

7990 Kč
akční cena :

AW150NA 2000 / 150 bar
TLAKOVÁ MYČKA



katalogová cena

34990 Kč

29900 Kč
akční cena :

katalogová cena

29990 Kč

26900 Kč
akční cena :

DH52MEWS 18 J / 1500 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 

Max. vrtací průměr v betonu 52 mm
Vrtací korunka 160 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno 1.000 - 2.400 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový 
doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší 
rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce -  
vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček |  velký spínač pro pohodlnou 
práci v rukavicích |

DH38MSWS 38 mm / 950 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 

Max. vrtací prům. do betonu 38 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Příklep 9 J
Otáčky naprázdno 620 /min.
Počet úderů 2800 /min.
Celková délka 433 mm
Hmotnost  6,4 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX |  bezpečnostní třecí spojka | 
nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | 
dvě funkce vrtání s příklepem / sekání |

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

katalogová cena

17050 Kč

14990 Kč
akční cena :

DH40MRNA 40 mm / 950 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | 
nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | 
dvě funkce vrtání  s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček |

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Intenzita příklepu 3–10 J
Otáčky naprázdno 240–480 /min.
Počet úderů naprázdno 1320–2650 /min.
Celková délka 435 mm
Hmotnost 6,5 kg

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, 
plastový kufr, hloubkový doraz

katalogová cena

22190 Kč

18900 Kč
akční cena :

DH28PCYWS 850 W / 28 mm / 3,2 J
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

Max. vrtací prům. do betonu 28 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 50 mm
Příkon 850 W
Příklep 3,2 J
Otáčky naprázdno 0 – 1.100 /min.
Počet úderů 0 – 4.300 /min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,9 kg

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť hloubkový doraz, 
plastový kufr

katalogová cena

7990 Kč

5490 Kč
akční cena :

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtaní 
do dřeva a kovu / vrtáni do betonu kamene a cihel / lehké sekáni | plynulá regulace 
otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP |

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

Max. vrtací průměr  v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200–2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový 
doraz

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W / 45 mm 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | 
nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | 
dvě funkce -  vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký 
spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 



Příkon 930 W
Příklep 11 J
Počet úderů 3000 /min.
Celková délka 430  mm
Hmotnost 5,1 kg

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, plastový 
kufr, sekací špice

H41MBWS 1250 W / 11 J 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | lehké výkonné sekací 
kladivo | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | funkční a 
robustní design ro pohodlnou práci v rukavicích |

katalogová cena

18690 Kč

12990 Kč
akční cena :

H60MCWS 10 kg / 1250 W 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Příkon 1.250 W
Příklep 22 J
Počet úderů 1600 /min.
Celková délka 579 mm
Hmotnost 10 kg

Standardní příslušenství : 
přídavná rukojeť, plastový kufr 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX  |  moderní vzhled a ergonomické tělo | nářadí nastavitelné do 12 
poloh. | funkce vylučující příklep naprázdno | Soft-touch  rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové 
tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace |

katalogová cena

28490 Kč

20900 Kč
akční cena :

H60MEWT 11,6 kg / 1500 W 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

LOW VIBRATION HANDLE

Příkon 1500 W
Příklep 20 J
Počet úderů 1500-2100 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,6 kg

Standardní příslušenství : plastový kufr 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | dlouhá životnost, bezúdržbový | Soft-
touch rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | kompaktní | lehký | kompatibilní s 
generátorem | stabilní výkon při poklesu napětí | nejlepší ve své třídě | vylepšená 
manipulace | nastavení úhlu bitu | 

katalogová cena

29990 Kč

27990 Kč
akční cena :

Frekvenční pásmo:
FM: 87.5 to 108MHz
AM: 522 to 1,629KHz
Anténa:
prutová anténa
AM: zabudovaná feritová anténa
Reproduktor 90mm (8 Ω) X2
Vstup AUX IN (ø 3,5 mm)
Výstupní konektory:
USB 
nabíjecí jack (5 V / 1 A)
Max dostupný výkon :
síťový adaptér: 5W x 2,
14.4V: 6W x 2
8V: 7W x 2
Napájení 14,4  / 18 V slide
Založní baterie AA  2x1,5 V
Rozměr 366 mm x 303 mm x 261 mm 
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství:
síťový adaptér, 2x AA baterie, platforma pro 
připojení Apple  nebo Android telefonu

| vysoká kvalita zvuku | vysoká citlivost | vysoká odolnost | 
ochranný rám | přehrávání zvuku |  funkce nabíjení telefonu |  
voděodolný  | 

UR18DSALW4
AKKU RÁDIO

Max. vrtací průměr  v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200–2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

H45MEWS13,5 J / 1500 W 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

LOW VIBRATION HANDLE

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | 
rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce -  vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký 
spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

katalogová cena

21950 Kč

18990 Kč
akční cena :

ZDARMA

ochranné brýle
713507

+



katalogová cena

5490 Kč

4990 Kč
akční cena :

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1200 W
Otáčky naprázdno 11000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 321 mm
Hmotnost 1,9 kg

Standardní příslušenství: klíč, přídavná 
rukojeť

G13SNYG 840 W / 125 mm 
ÚHLOVÁ BRUSKA 

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější 
manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové 
generace | vypínač 0V Release - ochrana proti  nechtěnému sepnutí po 
výpadku proudu |

katalogová cena

3090 Kč

2890 Kč
akční cena :

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 730 W
Otáčky naprázdno 10000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 258 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, DIA kotouč

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější 
manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové 
generace | 

G13SR4WL 125 mm / 730 W 
ÚHLOVÁ BRUSKA 

katalogová cena

2090 Kč

1890 Kč
akční cena :

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1200 W
Otáčky naprázdno 12000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka277 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

| aretace vřetene k snadnější výměně 
kotouče | nízká hlava pro snadnější 
manipulaci | moderní ergonomické tělo 
| moderní, efektivní motor nové 
generace |  antivibrační rukojeť |

G13SWW2 125 mm / 1200 W 
ÚHLOVÁ BRUSKA 

katalogová cena

4290 Kč

3890 Kč
akční cena :

G23SWUNA 230 mm / 2200 W
ÚHLOVÁ BRUSKA 

Průměr brusného kotouče  23 mm
Příkon 2200 W
Otáčky naprázdno 6600 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 469 mm
Hmotnost  5,6 kg

Standardní příslušenství: klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější 
manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové 
generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku 
proudu | omezení rozběhového proudu |

CR13V2WS 1010 W / 300 mm 
PILA OCASKA
Max. prům. řezu do trubek 130 mm
Max. prům. řezu do dřeva 300 mm
Max. síla plechu 19 mm
Příkon 1010 W
Počet kmitů 0 – 2800 /min.
Posun pilového listu 29 mm
Celková délka 435 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, plastový kufr, 
klíč

|systém výměny plátků bez použití nářadí | vysoká řezná rychlost | ergonomický 
přední kryt | ergonomická zadní rukojeť | plynulá regulace otáček | 

katalogová cena

6490 Kč

5490 Kč
akční cena :

CJ110MVNA 110 mm / 720 W 
PŘÍMOČARÁ PILA 
Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45˚
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 
3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, 
adaptér protiotřepu,odsávání klíč, 
plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | 
elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový 
předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | HITBOX |

katalogová cena

5090 Kč

4890 Kč
akční cena :

ZDARMA
pilové listy
750049

CJ90VSTWA 705 W / 90 mm 
PŘÍMOČARÁ PILA 
Max. výška řezu do dřeva 90 mm
Max. výška řezu do
uhlíkové oceli 8 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45˚
Přikon 705 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3000 /min.
Zdvih pilového listu 20 mm
Celková délka 228 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, klíč, plastový kufr

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | variabilní rychlost | 3 stupňový 
předkmit | silná hliníková konstrukce |

katalogová cena

3290 Kč

2990 Kč
akční cena :



C7SSUT 1050 W / 68 mm 
KOTOUČOVÁ PILA 

Prům. pilového kotouče 190 mm
Hloubka řezu při 90˚ 68 mm
Hloubka řezu 45˚ 46 mm
Příkon 1050 W
Počet otáček naprázdno 5500 /min.
Celková délka 291 mm
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní 
doraz, klíč,

| hliníková vodící deska potažená vrstvou 
niklu | ergonomická a lehká konstrukce | 
bezpečnostní vypínač |

katalogová cena

3990 Kč

3690 Kč
akční cena :

C6SSWA 57 mm / 1050 W
KOTOUČOVÁ PILA 

C7STWA 66 mm / 1710 W
KOTOUČOVÁ PILA 

Prům. pilového kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90˚ 57 mm
Hloubka řezu 45˚ 38 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500 /min.
Celková délka 276 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství: 
klíč, kotouč, paralelní doraz, 

Prům. pilového kotouče 185 mm 
Hloubka řezu při 90˚ 62 mm
Hloubka řezu 45˚ 47,5 mm
Příkon 1710 W
Počet otáček naprázdno 6000 /min.
Hmotnost 4,3 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní 
doraz, kufr, klíč 

| hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | 
ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní 
vypínač |

| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač 
pilin | ocelová vodicí deska | rukojeť Soft-touch | 
ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní 
vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | 
ofuk |

katalogová cena

3890 Kč

3490 Kč
akční cena :

katalogová cena

5250 Kč

4550 Kč
akční cena :

RH600TNA 2000 W
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 
1450 °C / 250 l/min
Příkon 2000 W
Celková délka (vč. hubice) 245 mm
Hmotnost 0,6 kg

Standardní příslušenství: kufr, 4 trysky, škrabka

| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení | měkká rukojeť | s hákem | 
průměr výfukové trubky 34,5 mm | vyvážené tělo | dva režimy teploty a proudění 
vzduchu |

katalogová cena

1990 Kč

1390 Kč
akční cena :

SB8V2WA 1020 W / 76 mm
PÁSOVÁ BRUSKA

| elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný 
a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti | hliníkové 
tělo |

1450 °C / 250 l/min
Příkon 2000 W
Celková délka (vč. hubice) 245 mm
Hmotnost 0,6 kg

Standardní příslušenství: kufr, 4 trysky, škrabka

katalogová cena

8290 Kč

6990 Kč
akční cena :

3Sací výkon 3,66 m /min.
Max. podtlak 248 mbar
Max. objem prachu 25 l
Max. objem pro kapalinu 22 l
Přikon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnost 12,7 kg
Rozměry 390 x 450 x 530 mm

Standardní příslušenství: sací hadice, PE 
sáček, zátka na sběrnou,nádobu

RP250YDMWA 1200 W / 366m�/min.
VYSAVAČ

| přesné a včasné čištění �ltrů dle aktuálního stupně znečištění �ltrů | zamezení nadměrného 
zanášení �ltrů - lepší čištění �ltrů | eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění �ltrů | čištění 
�ltru trvá pouze 3,5 vteřiny | díky síle 300g při čištění �ltrů je i ten nejobtížněji odstranitelný prach 
oklepem z �ltru odstraněn | redukce hlučnosti | technologie Pemanent Clean umožňuje čištění 
�ltrů během vysávání – úspora času a nákladů | žádný pokles sacího výkonu během čištění � ltrů - 
žádný únik prachu z vysavače | vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta | pro 
mokré a suché vysávání | speciální plastová nádoba s nárazuvzdorná, extrémně robustní 
objemem 35 l. | dvoustěnná technologie | výkonný motor s dlouhou  životností | patentované 
otočné šoupátko u ústí nádoby | | elektrická zásuvka

katalogová cena

19990 Kč

17900 Kč
akční cena :



SV13YAWB 230 W / 125 mm / s elektronikou
EXCENTRICKÁ BRUSKA

Prům. brus. papíru 125 mm
Příkon 230 W
Otáčky naprázdno 12000 /min. (SV13YB)
Otáčky naprázdno 7000 - 12000 /min. (SV13YA)
Prům. oscilačního pohybu 3,2 mm 
Celková délka 145 mm
Hmotnost 1,3 kg
Standardní příslušenství: brusný papír, lapač 
prachu, kufr

|moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý 
systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | SV13YA celovlnná elektronická 
regulace otáček | elektronika udržující konstantní otáčky | rychlá výměna brusného 
papíru |

katalogová cena

4390 Kč

3990 Kč
akční cena :

P20STNA 82 mm / 580 W 
HOBLÍK 

Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky 1,5 mm
Příkon 580 W
Počet otáček naprázdno 17.000 /min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

Standardní příslušenství: nůž, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák 
kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch 
rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | volitelné: adaptér na odsávání pro 
připojení k vysavači nebo prachového sáčku |

katalogová cena

4190 Kč

3290 Kč
akční cena :

| nejmenší a nejlehčí ve své třídě | vysoká životnost | 
dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání | L/P 
chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a 
bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace 
otáček a výkonu |

Šrouby a matice M12 - M22
Pevnostní šrouby M12 - M16
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení příklepů 360 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 228 mm 

Standardní příslušenství: 
plastový kufr

WR16SEWA 370 W / 360 Nm
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

|  s t a b i l n í v ý k o n i p ř i p o k l e s u n a p ě t í | 
nejmenší a nejlehčí ve své třídě | bezuhlíkový 
motor | robustní a vysoce odolné hliníkové 
tělo | r ychlé přepínání mezi režimy L/P | 
WR25SE poutko na zavěšení

Běžné šrouby M14 - M24
Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
Utahovací moment 620 Nm
Upínací čtyřhran 3/4" 
Otáčky naprázdno 1400 /min.
Příklep 2000 /min.
Celková délka 280 mm
Hmotnost  4,6 kg

Standardní příslušenství:
boční rukojeť, kufr 

katalogová cena

13490 Kč

12190 Kč
akční cena :

katalogová cena

21990 Kč

19900 Kč
akční cena :

CM75EBPWA 75 cm�/ 355 mm
BENZÍNOVÁ ŘEZAČKA NA BETON

Prům. diamant. kotouče 355 mm
Hloubka řezu 125 mm
Výkon3,9 k W
Objem palivové nádrže 1,1 l
Max. řezná rychlost >5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru 9.200 /min.
Průměr otvoru 20 mm  (25,4 mm s redukcí) 
Suchá hmotnost 10,6 kg

Standardní příslušenství:
klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré 
řezání

| profesionionální pila na řezání betonu, 
asfaltu a kamene |  nová generace visoce 
výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | 
šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a 
dodlný design | dekompresní ventil | nízké 
vibrace | klínový řemen s poloautomatickým 
napínáním | třístupňová filtrace nasávaného 
vzduchu  | dvoutaktní motor |  primer |

katalogová cena

31990 Kč

29990 Kč
akční cena :

ZDARMA
2 x  k o t o u č
CEE3504015

WR22SEWA 620 Nm
RÁZOVÝ UTAHOVÁK



CG24EAP2WD 23,9m� / 0,85m�
KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 23,9 cm�
Max. výkon 0,85 kW
Objem palivové nádrže 520 cm�
Průměr trubky 24 mm
Rozměry 1765 x 410 x 335 mm
Hmotnost bez náplní 4,6 kg

Standardní příslušenství: nůž, 
popruh, ochrané brýle | New Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | 

katalogová cena

9990 Kč

7990 Kč
akční cena :

ZDARMA
olej
714811

CG25EUAPWH 25,0 m� / 0,81m�
KŘOVINOŘEZ
Zdvihový objem 25,0 cm�
Max. výkon 0,81 kW
Objem palivové nádrže 550 cm�
Rozměry 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnost bez náplní 5,7 kg

Standardní příslušenství: nůž, 
popruh, ochrané brýle

 | čtyřtaktní motor | nízké emise | asymetrická rukojeť pro lepší držení | digitálně kontrolovaný systém zapalování | 

katalogová cena

10490 Kč

8490 Kč
akční cena :

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém | 

CG40EASNA 39,8 cm� / 1,21 kW
KŘOVINOŘEZ 

Zdvihový objem 39,8 cm�
Max. výkon 1,21 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm�
Průměr trubky 28 mm 
Hmotnost bez náplní 7,5 kg

Standardní vybavení:
strunová hlava, nůž, dvojitý popruh

katalogová cena

12690 Kč

10990 Kč
akční cena :

ZDARMA
struna
781044

ZDARMA
struna
781044

CG23ECPWJ 39,8 cm� / 0,7 kW
KŘOVINOŘEZ 

| New Pure Fire motor | asymetrická držadla | krytá nádrž | velký objem palivové nádrže | 

Zdvihový objem 22,5 cm�
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivové nádrže 480 cm�
Rozměry 1770 x 630 x 395 mm 
Hmotnost bez náplní 4,9 kg

Standardní vybavení:
strunová hlava

katalogová cena

6990 Kč

6490 Kč
akční cena :

CG23ECPWB 39,8 cm� / 0,7 kW
KŘOVINOŘEZ 

| New Pure Fire motor | asymetrická držadla | krytá nádrž | velký objem palivové 
nádrže | 

Zdvihový objem 22,5 cm�
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivové nádrže 480 cm�
Rozměry 1770 x 320 x 235 mm 
Hmotnost bez náplní 5,0 kg

Standardní vybavení:
strunová hlava, nůž, dvojitý popruh

katalogová cena

7990 Kč

6990 Kč
akční cena :

DA300E(LA) 50,2 cm� / 1,54 kW
PŮDNÍ JAMKOVAČ

Zdvihový objem 50,2 cm�
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm�
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplní 17 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | obsluha 
dvěma osobami | nastavitelný úhel rukojeti | 
duální škrtící zařízení: pro ochranu obsluhujícího 
personálu | 

Zdvihový objem 32,2 cm�
Max. výkon 1,17 kW
Objem palivové nádrže 700 cm�
Průměr hřídele 25 mm
Max. velikost bitu 200 mm
D x Š x V 452 x 300 x 408 mm
Hmotnost bez náplní 8 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | 
obsluha pouze jednou osobou | S start: 
motor se spouští měkce a hladce | 

DA200E(SP) 32,2 cm� / 1,17 kW
PŮDNÍ JAMKOVAČ

ZDARMA
olej
714811

ZDARMA
olej
714811

katalogová cena

31590 Kč

27990 Kč
akční cena :

katalogová cena

17390 Kč

14990 Kč
akční cena :



ML36DLWG  36 V/ 2,5 Ah
AKKU SEKAČKA
Šířka sečení 34 cm 
Doporuč. plocha sečení do 300 
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 3200 /min.
Objem koše37 l
Hmotnost s baterií 14,4 kg

Standardní příslušenství:
baterie, nabíječka, nůž, koš

| moderní a funkční design | nová generace bezuhlíkových, výkoných motorů | 
dva režimy chodu | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení 
výšky sečení | indikace vybití baterie | bezpečnostní klíč proti neúmyslnému 
spuštění | bez možnosti mulčování | bez pojezdu |

katalogová cena

15490 Kč

14900 Kč
akční cena :

ML34SRWA1200 W / 34 cm
ELEKTRICKÁ SEKAČKA
Šířka sečení 34 cm 
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2950 /min.
Objem koše 37 l
Hmotnost s baterií 16,0 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip

| moderní a funkční design | nová generace výkoných motorů | výškově a úhlově 
nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | bez možnosti mulčování | bez 
pojezdu | indikátor stavu naplnění koše | 

katalogová cena

5890 Kč

4490 Kč
akční cena :

ML40SR 1400 W / 40 cm
ELEKTRICKÁ SEKAČKA
Šířka sečení 40 cm 
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2950 /min.
Objem koše M43 l
Hmotnost s baterií 20 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip, mulčovací sada

| moderní a funkční design | nová generace výkoných motorů | výškově a 
úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení  | s možností 
mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše | 

katalogová cena

6950 Kč

4990 Kč
akční cena :

CS35YNA 350 mm / 2000 W 
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8" 
Olejová nádržka 150 ml
Celková délka 490 mm
Suchá hmotnost 4,9 kg

Standardní příslušenství:  
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč

katalogová cena

6090 Kč

5490 Kč
akční cena :

CS35SBWA 350 mm / 1900 W 
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8" 
Olejová nádržka 200 ml
Celková délka 445mm
Suchá hmotnost 4,1 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start 
| seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

ZDARMA
ochranné brýle
713503

katalogová cena

4690 Kč

3990 Kč
akční cena :

CG25SCWA 400 W / 25 cm
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 250 mm 
Otáčky naprázdno 11.000 /min. 
Příkon 400 W 
Celková délka 1185 mm
Hmotnost 2,3 kg 

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes 
rameno, strunová hlava

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká 
hmotnost | inovativní uložení motoru nad žacím 
ustrojím | otočná hlava o 180 °  k k zaříznutí okraje 
trávníku |  automatická strunová hlava | 
bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

katalogová cena

1960 Kč

1690 Kč
akční cena :

CG30SCWA 450 W / 30 cm
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 300 mm 
Otáčky naprázdno 9.000 /min.
Příkon 450 W
Celková délka 1185 mm
Hmotnost  2,6 kg 

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes 
rameno
strunová hlava

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká 
hmotnost | inovativní uložení motoru nad žacím 
ustrojím | otočná hlava o 180 °  k k zaříznutí okraje 
t r á v n í k u  |  a u t o m a t i c k á  s t r u n o v á  h l a v a  | 
bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

katalogová cena

2590 Kč

1990 Kč
akční cena :

CEBR230310 CSMP125300CEE2303010 
230x22,2 mm, 
univerzální, pro 
suché použití, 
segment 10 mm 

230x22,2 mm, 
univerzální, pro 
suché použití, 
segment 10 mm

diamantový kotouč, 
125x22,2 mm, na 
dlaždice a přírodní 
kámen, pro suché i 
mokré použití, 
segment 8 mm 

katalogová cena

900 Kč

790 Kč
akční cena :

katalogová cena

590 Kč

460 Kč
akční cena :

katalogová cena

890 Kč

790 Kč
akční cena :

773007

diamantový kotouč, 
350x25,4 mm, pro 
benzínové řezačky, 
univerzální použití, 
segment 15 mm 

katalogová cena

3190 Kč

2490 Kč
akční cena :

773021

diamantový 
kotouč, 350x25,4 
mm, pro 
benzínové 
řezačky, pro 
řezání asfaltu, 
segment 10 mm 

katalogová cena

4490 Kč

3900 Kč
akční cena :





Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools  Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
 

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
VYPA,s.r.o., Nálepkova 50, 63700 BRNO, Tel.: +420 546 211 621, 
www.hitachipowertools.cz, e-mail: info@vypa.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., S hingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome,  M  inato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com,  www.hitachi-koki.co.jp

BRUSHLESS – BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
HITACHI INSPIRACE PRO OSTATNÍ

Hitachi originální technologie bezuhlíkových motorů
žádné opotřebitelné díly (uhlíky, rotor)

Hitachi originální řídící elektronika

vysoká životnost
bezúdržbový

kompaktní
odlehčený

kompatibilní 
s motorovým 
generátorem

stabilní výkon 
během poklesu
napětíSrovnání bezuhlíkového motoru přístroje WR16SE  a uhlíkového motoru přístroje WE 16SA.

Životnost produktu je významně 
prodloužena odstraněním potíží s 

opalováním kotvy cívky, zkratem závitu 
cívky či opotřebením komutátoru a není 

třeba vyměňovat uhlíkové kartáče.

H45MEYWT13,5 J / 1500 W 
BOURACÍ KLADIVO 

LOW VIBRATION HANDLE

H60MEYWT 26,5 J / 1500 W 

BOURACÍ KLADIVO 

Antivibrační systém

kladivo zatížení

LOW VIBRATION HANDLE

Stabilní hlinníkové tělo s dvojitou izolací s 
vnitřním sdržákem statoru.

Nízké vibrace rukojeti
MOTOR PLASOTVÝ DRŽÁK STATORU LITÉ HLINÍKOVÉ TĚLO

LOW VIBRATION HANDLE




