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exkluzivně*
z každé úhlové brusky Metabo, kterou 
zakoupíte od září do prosince roku 2012, 
věnujeme 1 euro na sociální projekt.

exkluzivně*
z každé úhlové brusky Metabo, 
kterou zakoupíte od září do 
prosince roku 2012, věnujeme 
1 euro na sociální projekt.

Bezpečnost:
štíhlý kryt motoru pro 
bezpečné uchopení

produktivitA:
vysoká odolnost vůči 
přetížení 

W 780*

Ověřte si hOdnOty 
úhlOvých brusek 
MetabO:

 PrOduktivita 

 rObustnOst 

 bezPečnOst

platnost od září do prosince 2012

1.990 kč
exkluzivní cena 

2.388 Kč vč. DPH
Obj. číslo 6.06722.00

W 1080-125*
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srovnAtelné pArAMetry stroje W 780 W 1080-125

Ø brusného kotouče 125 mm 125 mm

točivý moment 1,8 Nm 3 Nm

počet otáček při volnoběhu 10.000 /min 10.500 /min

jmenovitý příkon 780 W 1.080 W

odevzdaný výkon 460 W 650 W

otáčky při jmenovitém zatížení 6.500 /min 7.000 /min

závit vřetena M 14 M 14

Hmotnost bez síťového kabelu 1,7 kg 2,1 kg

roBustnost:
robustní motor odolný 
vůči opotřebení

kryt převodu z tlakového 
hliníkového odlitku 

Výkonná a Všestranná

rozsah dodávky
ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy

www.metabo.cz

1.080 W

780 W

1.390 kč
exkluzivní cena 

1.668 Kč vč. DPH
Obj. číslo 6.06702.00



Velký Výkon, 
nízká 
hmotnost
točivý moment 6 nm u hmotnosti jen 3,9 kg, 
Ø 180 mm

roBustnost:
robustní Metabo 
Marathon motor

technologie ochrany 
proti prachu Metabo

kryt převodu z tlakového 
hliníkového odlitku 

uhlíky s dlouhou 
životností

Bezpečnost:
omezení rozběhového 
proudu s pozvolným 
rozběhem

Bezpečnostní spínač

ochrana proti 
opětovnému spuštění

rukojeť vibratech (Mvt)

Bezpečnost:
systém autobalanceru

Bezpečnostní spojka 
s-automatic 

ochrana proti 
opětovnému spuštění

rukojeť vibratech (Mvt)

WX 17-180*

Bez Velkých 
ViBrací
3,6 m/s2, Ø 125 mm

Wea 14-150 Plus*

rozsah dodávky
ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť Metabo VibraTech 
(MVT), klíč se dvěma čepy

robustnost:
Robustní motor Metabo-Marathon je necitlivý 
vůči abrazivním účinkům a nabízí extrémně 
dlouhou životnost.

Bezpečnost a produktivita:
Integrovaný systém autobalanceru výrazně 
potlačuje příznaky únavy a opotřebení, protože 
citelně redukuje vibrace stroje. Další výhoda pro 
Vás: Prodlužuje životnost brusných kotoučů.

Bezpečnost:
Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic 
okamžitě přeruší přívod proudu, jakmile dojde k 
zablokování kotouče a tím Vás chrání před 
poraněním.

4.890 kč
exkluzivní cena 

5.868 Kč vč. DPH
Obj. číslo 6.00179.00

3.890 kč
exkluzivní cena  

Wea 14-150 Plus

4.668 Kč vč. DPH
Obj. číslo 6.01106.00
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srovnAtelné pArAMetry stroje Wx 17-180

Ø brusného kotouče 180 mm

točivý moment 6 Nm

počet otáček při volnoběhu 8.500 /min

jmenovitý příkon 1.700 W

odevzdaný výkon 980 W

otáčky při jmenovitém zatížení 5.700 /min

závit vřetena M 14

Hmotnost bez síťového kabelu 3,9 kg

roBustnost:
robustní Metabo 
Marathon motor

kryt převodu z 
tlakového hliníkového 
odlitku 

uhlíky s dlouhou 
životností
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produktivitA:

systém autobalanceru

rychlá výměna nástroje 
Metabo „Quick”

produktivitA:
točivý moment 6 nm u 
hmotnosti jen 3,9 kg

Hlavní rukojeť otočná 
bez použití nástroje

ochranný kryt 
přestavitelný bez použití 
nástroje

srovnAtelné pArAMetry stroje WeA 14-150 plus

Ø brusného kotouče 150 mm

točivý moment 3,5 Nm

počet otáček při volnoběhu 6.000 – 9.000 /min

jmenovitý příkon 1.450 W

odevzdaný výkon 830 W

otáčky při jmenovitém zatížení 9.000 /min

závit vřetena M 14

Hmotnost bez síťového kabelu 2 kg

rozsah dodávky
ochranný kryt, upínací matice "Quick", rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

1.700 W
1.450 W


