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SALON SPRZEDAŻY:

Oferta ważna do 15.01.2021 lub wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w okresie trwania oferty.

 Wózek warsztatowy 8-szufladowy 9 wkładów 
+ 114 narzędzi Facom SPOTLIGHTJET8M

F 9 wkładów narzędziowych 
zawierających 114 szt. 
narzędzi Facom

F wykonany z wysokiej jakości 
materiałów odpornych na 
uderzenia i chemikalia 
warsztatowe

F wymiary: 774 x 546 x 971 mm

F 5 lat gwarancji na wózek i 
nieograniczona w czasie 
gwarancja na większość 
narzędzi

F centralny zamek

Klucz hakowy nastawny z zębatką 115A

F wykończenie chromowane satynowane

F przeznaczony do nakrętek z bocznymi 
wgłębieniami

F dostępny w 3 rozmiarach

F nieograniczona w czasie gwarancja na 
narzędzia

Zestaw 23 nasadek udarowych 1/2", 6-kątnych 
krótkich i długich, 10 - 32 mm NS.550BPB

F wykonane z wysokiej jakości stali

F nasadki do felg aluminiowych (17 - 
19 - 21 mm)

F nasadki długie 78 mm - 4 rozmiary

F nieograniczona w czasie 
gwarancja na narzędzia zawarte w 
zestawie

F przedłużka o długości 125 mm

F solidna walizka z tworzywa

F nasadki krótkie 38 mm -16 
rozmiarów

GRATIS!
Podstawka na płyny XL Facom 
o wartości 218,93 zł brutto

Wózek warsztatowy 6-szufladowy 
ROLL.6GM3PB

F solidny, innowacyjny blat 
roboczy wzmocniony włóknem 
szklanym

F 5 lat gwarancji

F centralny zamek

F W zestawie uchwyt na 
pojemniki (możliwość 
zamocowania po stronie 
prawej lub lewej)

F ścianki boczne wózka 
perforowane z możliwością 
zaczepienia akcesoriów serii 
JETXL

F wymiary: 748 x 515 x 970 mm

115A.50 
Rozstaw szczęk: 

10 – 50 mm 

 cena netto: 399,35  185,69 zł 

cena brutto: 518,63 228,40 zł 

115A.100 
Rozstaw szczęk: 

20 - 100 mm 

   cena netto: 564,74  259,54 zł 

cena brutto: 733,43 319,24 zł 

115A.200 
Rozstaw szczęk: 

30 - 200 mm 

   cena netto: 819,06  432,49 zł 

cena brutto: 1063,71  531,96 zł 
 

 cena netto: 1719,03 720,24 zł  
 cena brutto: 2228,61 885,90 zł 

 cena netto: 2513,70 1668,94 zł  
 cena brutto: 3091,85 2052,80 zł

zestaw 26 narzędzi wraz ze skrzynią narzędziową, CM.26BPC19PB

 cena netto: 797,15 613,19 zł  
 cena brutto: 980,49 754,22 zł

F miara zwijana: 897A.528PB,

F szczypce nastawne: 170A.25 

F 4 wkrętaki 

F szczypce tnące boczne: 192A.16G,

F skrzynka narzędziowa: BP.C19NPB,

F klucze serii 440: 8,10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,

F zestaw kluczy trzpieniowych: 83SH.JP9A,

Zapoznaj się z ofertą specjalną ważną do 15. 11. 2020 - szczegóły na stronie 4.

 cena netto: 8066,50 5259,67 zł  
 cena brutto: 9921,80 6469,40 zł



 

 
maks. 

moment 
obrotowy 

częstotliwość 
udarów 

 

DCF899P2 950 Nm 2400 ud/min 
   cena netto: 1385,92  1345,53 zł 

cena brutto:  1799,90  1655,00 zł 

DCF894P2 447 Nm 3100 ud/min 
 cena netto: 1279,67 zł 

cena brutto:   1574,00 zł 

DCF880M2 203 Nm 2700 ud/min 
   cena netto: 1074,75  974,80  zł 

cena brutto:   1369,80  1199,00 zł 
 

 

 akumulator  ładowarka  walizka   

DCF801D2  2 x 2,0 Ah  uniwers alna  TSTAK 
cena netto: 713,46  658,54   zł 

cena brutto: 877,60  810,00  zł 

DCF801N  brak  brak  brak  
cena netto: 423,09  392,28  zł 

cena brutto:  520,40  482,50  zł 

 

 

SXL.171PB   
z odchylana głowicą  

cena netto: 331,22  266,90   zł 

cena brutto: 430,16  328,29  zł 

SXL.161PB  
cena netto: 311,77  258,94  zł 

cena brutto:  404,90  318,49  zł 

 
 

Akumulatorowe klucze udarowe Li-Ion 18 V XR: 
DCF880M2, DCF894P2, DCF899P2

F typ mocowania: kwadrat 1/2"

F oświetlenie LED z funkcją 
latarki

F solidna i wytrzymała 
konstrukcja

F w zestawach z akumulatorami 
i ładowarką w walizkach 
systemowych TSTAK

Akumulatorowy klucz udarowy Li-Ion 12 V / 2 x 2,0 Ah 
DCF902D2

 cena netto: 653,45 zł 
cena brutto: 803,74 zł

Akumulatorowa zakrętarka udarowa 1/4" 18 V Li-Ion 
DCF887

F typ mocowania 
sześciokątny 1/4"

F częstotliwość udaru 
3800 ud/min

F oświetlenie LED

F maksymalny moment 
obrotowy 205 Nm

F 3-biegowa

F silnik bezszczotkowy

Akumulatorowa zakrętarka udarowa 1/4" 12 V Li-Ion 
DCF801

Pyłoszczelna grzechotka wydłużana 1/2", z uchwytem 
teleskopowym SXL.171 oraz SXL.161

F wydłużany uchwyt teleskopowy ustawiany 
w 8 pozycjach

F drobna podziałka z 72 zębami 

F odporna na pyły przemysłowe, nie wymaga 
konserwacji

F nieograniczona w czasie gwarancja na 
narzędzia

przedłużki z transmisją obrotu - 1/2" oraz  1/4" 
AXS.LPB oraz AXS.SPB

Oferta ważna do 15.01.2021 lub wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w okresie trwania oferty.

Akumulatorowe narzędzia montażowe DeWalt - wysoka trwałośc i wydajność

Grzechotki ręczne Facom - świetne i wytrzymałe, sprawdzą się w każdym montażu

F solidna i wytrzymała 
konstrukcja

F typ mocowania: 3/8"

F częstotliwość udaru 3600 
ud/min

F w zestawie z akumulatorami i 
ładowarką w walizce 
systemowych TSTAK

F oświetlenie LED 

F maksymalny moment 
obrotowy 168 Nm

F maksymalny moment 
obrotowy 163 Nm

F częstotliwość udaru 2600 
ud/min

F oświetlenie LED

F typ mocowania 
sześciokątny 1/4"

F 3-biegowa z trybem 
precyzyjnym

F silnik bezszczotkowy

 akumulator ładowarka walizka  

DCF887P2 2 x 5,0 Ah uniwersalna TSTAK 
cena netto: 1112,36 zł 

cena brutto: 1368,20 zł 

DCF887D2 2 x 5,0 Ah uniwersalna walizka 
cena netto: 894,07 zł 

cena brutto: 1099,70 zł 

DCF887NT brak brak TSTAK 
cena netto: 497,97  zł 

cena brutto: 612,50 zł 

DCF887N brak brak brak 
cena netto: 425,53 zł 

cena brutto: 523,40 zł 

 

 

AXS.LPB – 1/2” 
cena netto: 430,69  313, 43  zł 

cena brutto: 529,75  385,52  zł 

AXS.SPB – 1/4” 
cena netto: 300,56  229,89  zł 

cena brutto:  369,69  282,72  zł 

 
 

F nieograniczona w czasie gwarancja na 
narzędzia

F umożliwia dokręcanie i odkręcanie śrub i 
nakrętek w ciasnych miejscach

F kulkowy system blokowania, który 
zabezpiecza nasadki przed przypadkowym 
zsunięciem

F posiada funkcję odwracania kierunku obrotu



 

 akumulator ładowarka walizka  

DCG405P2 2 x 5,0 Ah uniwersalna TSTAK 
cena netto: 1280,00 zł 

cena brutto:  1574,40 zł 

DCG405NT brak brak TSTAK 
cena netto: 675,28 650,33 zł 

cena brutto:  830,60 799,90 zł 

DCG405N brak brak brak 
cena netto: 597,32 507,32 zł 

cena brutto:  734,70 624,00 zł 
 

 

Oferta ważna do 15.01.2021 lub wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w okresie trwania oferty.

Akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm,18 V Li-Ion 
DCG405

F bezszczotkowy silnik

F elektroniczne sprzęgło

F elektroniczny hamulec

F prędkość obrotowa - 9000 
obr/min

Akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm 54 V Li-Ion 
DCG414

Akumulatorowa szlifierka kątowa z płaską obudową 
przekładni 125 mm, 18 V Li-Ion DCG405FN

Akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm, 18 V Li-Ion 
DCG406

Przecinarka tarczowa do metalu 2200 W, 355 mm 
DW872

F maksymalny zakres cięcia 
100 x 100 mm

F duża, beznarzędziowo ustawiana 
prowadnica obrotowa do cięcia 
równoległego i pod kątem do 45°

F prędkość obrotowa 1300 ob/min

Przecinarka ściernicowa do metalu 2300 W, 355 mm, 
D28730

akumulatorowe szlifierki kątowe DeWalt 125 mm 
→ → → →  moc    wytrzymałość    duży wybór    do każdego rodzaju pracy

Przecinarki do metalu, piły szablaste, wyrzynarki

F duża odporność na przeciążenia

F prędkość obrotowa 4000 obr/min

F maksymalny zakres cięcia 
150 x 130 mm

F bezszczotkowy silnik

F elektroniczne sprzęgło

F elektroniczny hamulec

F prędkość obrotowa - 9000 
obr/min

F zasilane akumulatorem 54V w 
technologii XR FlexVolt 

F elektroniczne sprzęgło

F płaska obudowa przekładni - 
dociera  do trudno dostępnych 
miejsc (kąt pochylenia 43°)

F bezszczotkowy silnik

F prędkość obrotowa - 9000 
obr/min

F bezszczotkowy silnik

F prędkość obrotowa - 9000 
obr/min

F elektroniczne sprzęgło

 

 akumulator ładowarka walizka  

DCG406NT brak brak TSTAK 
cena netto: 646,26 zł 

cena brutto: 794,90 zł 

DCG406N brak brak brak 
cena netto: 546,99 zł 

cena brutto: 672,80 zł 

 

 cena netto: 1726,91 zł 
cena brutto: 2124,10 zł

 cena netto: 763,41 zł 
cena brutto: 939,00 zł

 akumulator ładowarka walizka  

DCG414T2 2 x 6,0 Ah uniwersalna TSTAK 
cena netto: 1625,20 zł 

cena brutto: 1999,90 zł 

DCG414N brak brak brak 
cena netto: 993,41 zł 

cena brutto: 1221,90 zł 

 

 
 akumulator ładowarka walizka  

DCS369M2 2 x 4,0 Ah uniwersalna TSTAK 
cena netto: 1540,41 zł 

cena brutto: 1894,70 zł 

DCS369NT brak brak TSTAK 
cena netto: 1154,23 zł 

cena brutto: 1419,70 zł 

DCS369N brak brak brak 
cena netto: 1055,00 zł 

cena brutto: 1297,65 zł 

 

 

Akumulatorowa pilarka szablowa 18 V, DCS369

F kompaktowa pilarka umożliwiająca 
cięcie nawet w trudno dostępnych 
miejscach

F zdolność cięcia w rurze: 90 mm,

F zdolność cięcia w drewnie: 150 mm,

F zdolność cięcia w PCV: 90 mm,

F 4-pozycyjne mocowanie 
brzeszczotu

Akumulatorowa wyrzynarka 18 V XR, DCS334

 
 akumulator  ładowarka  walizka   

DCS334P2  2 x 5,0 Ah uniwersalna  TSTAK 
cena netto: 1489,27 zł 

cena brutto: 1831,80  zł 

DCS334NT  brak brak TSTAK 
cena netto: 796,02zł 

cena brutto: 979,10zł 

DCS369N  brak brak brak 
cena netto: 707,40 635,16 zł 

cena brutto: 870,10 781,25 zł 

 

 

F maksymalna zdolność cięcia 
w drewnie: 135 mm,

F silnik bezszczotkowy

F elektroniczna regulacja prędkości

F zakres cięcia w stali: 10 mm,

F 4-stopniowa funkcja podcinania
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OFERTA SPECJALNA

Złóż zamówienie (łącznie) na narzędzia Facom i elektronarzędzia lub akcesoria DeWalt, a otrzymasz gratis 
atrakcyjne narzędzia marki Stanley:

przy zakupie (Facom + DeWalt) za kwotę 350 zł netto → brelok miara F
zwijana 2 m. FMHT0-33856

przy zakupie (Facom + DeWalt) za kwotę 830 zł netto → nóż Stanley Fatmax F
z podwójnym wysuwanym ostrzem trapezowym i hakowym 0-10-789

przy zakupie (Facom + DeWalt) za kwotę 1850 zł netto → F
zestaw 42 szt wkrętaków Stanley w torbie STHT0-62113

przy zakupie (Facom + DeWalt) za kwotę 2200 zł netto → profesjonalna latarka F
led 350 lumenów, Stanley FMHT81511-0

przy zakupie (Facom + DeWalt) za kwotę 3900 zł netto → wysokiej jakości plecak F
narzędziowy z systemem łatwo wypinanych organizerów na podręczne narzędzia 
Stanley 1-95-611

 oferta ważna tylko przy złożeniu zamówienia, na którym będą jednocześnie 
narzędzia Facom i elektronarzędzia DeWalt

 oferta specjalna ważna od 12.10.2020 do 15.11.2020 lub wyczerpania zapasów

ważna tylko do 15 listopada 2020

kupuj na:
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