NOVINKY
CAMOUFLAGE 2022

www.narex.cz

Josef Dostál
Olympijský medailista, kajakář, vášnivý rybář a ambasador nové produktové řady Camouflage
„Jak si představuji volnost? Odjakživa ji mám spojenou s vodou, ať už v lodi nebo na
břehu při chytání ryb v obklopení přírody. Taky je pro mě důležité nebýt ničím omezený
a spoléhat se na sebe a to správné vybavení. Volnost pro mě znamená opřít se tvrdě
do tréninku, ale i možnost vyčistit si hlavu tím, co mě baví.“
2

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ŘADY CAMOUFLAGE

www.narex.cz/novinky

VOLNOST VŠE SPOJUJE
Už od nepaměti je člověk fascinován živou přírodou, která je
mu v mnohém inspirací. Zejména její volnost a nespoutanost
nás inspirovala k vytvoření nejnovější produktové řady elektrického ručního nářadí NAREX pod názvem CAMOUFLAGE.
Tato nová řada je bezvýhradně akumulátorová a je určena
všem, komu volnočasové aktivity pod otevřeným nebem, daleko od vymožeností a ruchů civilizace, přinášejí radost ze života.

krýt naprostou většinu základních činností. Díky akumulátoru
s dlouhou pracovní výdrží a mechanice poskytující patřičnou
výkonovou rezervu, budete tak volní a nespoutaní, jako sama
příroda. Její všudypřítomné ticho a klid se odráží v tichém
a klidném chodu poslední generace elektronicky řízených bezuhlíkových motorů. Její takřka dokonalá nenápadnost se stala
inspirací pro jedinečný maskovaný design CAMOUFLAGE.

Stejně jako nás živá příroda fascinuje svou dokonalostí, tak
dokonalý je systém jednotného akumulátorového napájení
pro všechny stroje. Podobně jako na živé přírodě obdivujeme
její pestrost, tak pestrá je nabídka strojů, které zvládnou po-

NEJLÉPE KOUPÍTE SE STARTOVACÍ SADOU
Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory a rychlou nabíječku a lze ho zakoupit za zvýhodněnou
cenu 2 990 Kč.
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Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.
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2 990 Kč
bez DPH 2 471 Kč

Zapojte se do soutěže o cenu v hodnotě 27 000 Kč!
Vyhrajte všechny stroje z řady Camouflage! Stačí si zakoupit libovolný stroj z produktové řady
Camouflage, po nákupu se zaregistrovat a my Vás automaticky zařadíme do slosování.
Více na www.camouflage.cz/akce
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Přímočará pila
CPL 90

Příklepová vrtačka
CSP 13-2
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Vrtací šroubovák
CSV 13-2
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Lehké kombinované kladivo
CKK 22

Pila ocaska
CPO 150
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COB LED svítilna
CR LED 20
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Kotoučová pila
CPK 65

Úhlová bruska
CBU 125
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CSV 13-2

Vrtací šroubovák
Základ veškerého nářadí. S CSV 13-2 od Narexu můžete vrtat
a šroubovat do mnoha různých materiálů. Jeho utahovací výkon
65 Nm uspokojí náročného kutila i zkušeného řemeslníka.

Cena za balení BASIC

Počet rychlostí

Sklíčidlo max.

65 Nm

2

13 mm

PŘEDNOSTI

1 990 Kč

bez DPH 1 644 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

• Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým
držadlem a měkkým pogumovaným povrchem.
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší
životnost.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu
uložení.
• Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou
variabilitu použití.
• Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 21 úrovní utahovacího
výkonu.
• Celokovové rychloupínací sklíčidlo má kvalitní stisk a rozsah
až do 13 mm.
• Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními
nástroji.
• Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují
komfort práce.

Technická data
Napětí
Max. utahovací moment
Počet otáček – 1. rychlost
Počet otáček – 2. rychlost
Max. ∅ vrutu do dřeva
Max. ∅ vrtání ve dřevě
Max. ∅ vrtání v oceli
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CSV 13-2
20 V
65 Nm
0–450 /min
0–1 600 /min
10 mm
25 / 40 / 50*
13 mm
1,5–13 mm
1/2"-20 UNF
1,4 kg
2,0 kg
65 405 714

* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

Max. utahovací
moment

Součást dodávky – základní stroj CSV 13-2, rychloupínací sklíčidlo
1,5–13 mm, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
52dílná sada bitů SUPER LOCK
52-Bit Box SUPER LOCK
(65 404 442)

Vybrušované vrtáky pro precizní
a čisté vrtání do všech druhů dřeva
5-SET HSS-G WSP
(65 405 607)

Vybrušované vrtáky pro vrtání
do běžných ocelí
25-SET HSS-G MSP
(65 405 603)
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CSP 13-2

Příklepová vrtačka
Funkce příklepu dále rozšiřuje možnosti využití vrtačky, kterou je
díky ní možné použít do klasických stavebních hmot, jako je cihla
nebo kámen. Narex CSP 13-2 s mechanickým příklepem disponuje
utahovacím výkonem až 75 Nm.

Cena za balení BASIC

Počet rychlostí

Sklíčidlo max.

75 Nm

2

13 mm

PŘEDNOSTI

• Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým
držadlem a odnímatelnou přídavnou rukojetí.
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon
a delší životnost.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu
uložení.
• Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou
variabilitu použití.
• Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 23 úrovní utahovacího
výkonu.
• Celokovové rychloupínací sklíčidlo má pevný stisk a rozsah
až do 13 mm.
• Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci při výměně
nástroje.
• Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují
komfort práce.

2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

Technická data
Napětí
Max. utahovací moment
Počet otáček – 1. rychlost | 2. rychlost
Počet příklepů – 1. rychlost | 2. rychlost
Max. ∅ vrtání ve zdivu
Max. ∅ vrtání ve dřevě
Max. ∅ vrtání v oceli
Max. ∅ vrutu do dřeva
Rozsah sklíčidla
Závit na vřetenu
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CSP 13-2
20 V
75 Nm
0–450 /min | 0–1 600 /min
0–8 500 /min | 0–29 750 /min
12 mm
30 / 45 / 60*
13 mm
10 mm
1,5 – 13 mm
1/2"-20 UNF
1,7 kg
2,3 kg
65 405 716

* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

Max. utahovací
moment

Součást dodávky – základní stroj CSP 13-2, rychloupínací sklíčidlo
1,5–13 mm, přídavná rukojeť, opasková spona, kartonová krabice
Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
65dílná sada bitů SUPER LOCK
65-Bit Box SUPER LOCK
(65 404 444)

Vrtáky pro příklepové vrtání
do zdiva a betonu
8-SET 2E BP
(65 405 608)

Ergonomický svinovací metr
ABX 5
(65 405 276)
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CKK 22

Lehké kombinované kladivo
Kladivo je ideální pro osazování hmoždinek a kotev do těch nejtvrdších materiálů. Díky elektropneumatickému příklepu si Narex
CKK 22 poradí s cihlou, betonovým panelem i kamenem.

Cena za balení BASIC

Upínání nástrojů

Energie úderu

SDS-plus 2,2 J

3 490 Kč

Beton max. ∅

bez DPH 2 884 Kč

22 mm

PŘEDNOSTI

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

• Nízká hmotnost, kompaktní tvar a ergonomický design poskytují
vysoký komfort práce.
• Elektropneumatický příklep a rozhraní nástrojů SDS-plus pro
vysokou razanci a účinnost.
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší
životnost.
• Tři pracovní režimy poskytují širokou variabilitu použití.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Robustní, ergonomická upínací hlava usnadňuje výměnu
pracovního nástroje.
• Automatické LED pracovní světlo.

Technická data
Napětí
Upínání nástrojů
Energie úderu
Doporučený ∅ vrtání v betonu
Max. ∅ vrtání v betonu / dřevu / oceli
Max. ∅ vrutu do dřeva
Počet otáček
Počet úderů
∅ upínacího krku
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CKK 22
20 V
SDS-plus
2,2 J
5–12 mm
22 / 20 / 13 mm
6 mm
0–1 350 /min
0–4 750 /min
46 mm
1,9 kg
2,5 kg
65 405 726

Součást dodávky – základní stroj CKK 22, přídavné držadlo,
hloubkový doraz, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vrtáky pro kladiva s upínáním
SDS-Plus
7-SET SDS-4E BSP
(65 405 612)

Pracovní rukavice
CRP-XL
(65 405 729)

49dílná sada hlavic Industrial-CrV
SH 49-14
(65 404 189)
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CBU 125

Úhlová bruska
Úhlová bruska je určena pro všechny univerzální práce v různých
oblastech. Kompaktní stroj Narex CBU 125 zvládne nejen broušení
a řezání ocelových konstrukčních prvků, ale je vhodný také pro

odstraňování starých nátěrů, úpravu stavebních materiálů nebo
řezání keramiky.

SLIMDESIGN

Cena za balení BASIC

Výkon

Max. ∅ kotoučů

2 490 Kč

Hmotnost

bez DPH 2 057 Kč

1 000 W 125 mm 1,6 kg
PŘEDNOSTI

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

• Dobře vyvážená konstrukce s obvodem těla pouhých 145 mm.
• Štíhlý design s ergonomickým pogumovaným povrchem.
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon
a delší životnost.
• Vyšší úroveň ochrany stroje díky elektronické řídicí jednotce
s monitorovacími prvky.
• Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny zvyšuje tuhost
a stabilitu uložení převodů.
• Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení
i při maximálním zatížení.
• Ergonomické přídavné držadlo zajistí bezpečné uchopení stroje.
• Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotoučů.
• Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí.

Technická data
Napětí
Výkon
Otáčky naprázdno
Závit vřetene
Brusný/řezný kotouč ∅ max.
Brzdná doba kotouče (BK 125/6)
Ochrana přetížení/přehřátí
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CBU 125
20 V
1 000 W
8 000 /min
M14
125 mm
1,6 s
3
1,6 kg
2,2 kg
65 405 720

Součást dodávky – základní stroj CBU 125, přídavné držadlo AH
M8, příruba a upínací matice, klíč pro upínací matici, ochranný kryt,
kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řezný kotouč rovný pro ocel
a nerezovou ocel
RK ∅ 125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41
(65 405 159)

Diamantový řezný kotouč
na keramiku
TURBO CERAMIC RK DIA ∅ 115/22,2 TC
(65 405 146)

Lamelový kotouč 2 v 1 pro broušení
běžné a ušlechtilé oceli
LK ∅ 125x22,23 27 ZA 40
(65 405 178)
13
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CPO 150

Pila ocaska
Nedílná součást výbavy řemeslníka i kutila. Pila ocaska Narex
CPO 150 je ideální pro krácení, dělení a vyřezávání otvorů do dřeva,
kovů, plastů, sádrokartonu nebo pórobetonu.

Cena za balení BASIC

Počet zdvihů

0–3 000 min

Prořez – dřevo
-1

až

150 mm

PŘEDNOSTI

2 990 Kč

Hmotnost

3,2 kg

• Ergonomický design
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší
životnost.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Rychloupínání pilového plátku
• Beznástrojové nastavení opěrky
• Přední část stroje je pogumovaná. Přilnavý povrch zajišťuje jistý
a pevný úchop v každé pracovní poloze.

bez DPH 2 471 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

Technická data
Napětí
Počet zdvihů
Výška zdvihu
Prořez max.:
hliník
železo
dřevo
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CPO 150
20 V
0–3 000 min-1
28 mm
18 mm
8 mm
150 mm
3,2 kg
3,8 kg
65 405 718

Součást dodávky – základní stroj CPO 150, kartonová krabice Basic
Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pilový plátek do dřeva a kovu
RBN 1318 UNI
(65 405 878)

Pilový plátek do dřeva a kovu
RBN 2142 R
(65 405 880)

Pilový plátek do kovu
RBN 1314 F
(65 405 883)
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CPL 90

Přímočará pila
Přímočará pila se používá především pro dělení a úpravy tvaru
deskových materiálů. S Narex CPL 90 spolehlivě vytvoříte jemné
křivky i precizní řezy v různých typech materiálů.

Cena za balení BASIC

Zdvih

Hloubka řezu – dřevo

26 mm 90 mm

3 490 Kč

Řezání pod úhlem

bez DPH 2 884 Kč

0°–45°

PŘEDNOSTI

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

• Ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem rukojeti
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší
životnost.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Elektronická regulace počtu zdvihů udržuje nastavení optimální
řezné rychlosti.
• Bez předkmitu je řez hrubší a práce rychlejší. Zvyšování stupně
předkmitu přináší větší čistotu řezání.
• Systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů
• Automatické LED pracovní světlo

Technická data
Napětí
Hloubka řezu:
dřevo
ocel
Počet zdvihů naprázdno
Zdvih
Řezání pod úhlem
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CPL 90
20 V
90 mm
10 mm
0–2 600 /min
26 mm
0°–45°
2,4 kg
3,0 kg
65 405 722

Součást dodávky – základní stroj CPL 90, podélný doraz, odsávací
adaptér, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pilový plátek do dřeva
SBN 1304 MR
(65 404 400)

Pilový plátek do kovu
SBN 5012 SF
(65 404 418)

Pilový plátek do dřeva a kovu
SBN 11018 MR
(65 404 422)

17
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CPK 65

Kotoučová pila
Dlouhé a rovné řezy do nejrůznějších materiálů, to je kotoučová
pila Narex CPK 65. Je ideální pro přímé řezy v masivním dřevu,
deskových materiálech, umělých hmotách a hliníkových profilech.

Cena za balení BASIC

Otáčky naprázdno

∅ pilového kotouče

5 000 /min 185 mm

3 490 Kč

Hloubka řezu

65 mm

PŘEDNOSTI

• Moderní a funkční design zaměřený na snadné ovládání stroje.
• Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší
životnost.
• Saně jsou vyrobeny jako hliníkový odlitek, který je pevný
a tvarově stabilní.
• Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují
přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého
zařízení.
• Naklápění pily dovoluje řezání v rozsahu 0° až 45°.
• V krytu kotouče je integrovaný odvod pilin. Připojení vysavače
k odvodu pilin zvyšuje komfort a čistotu práce.
• Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují
komfort práce.

bez DPH 2 884 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

Technická data
Napětí
Otáčky naprázdno
Hloubka řezu:
pod úhlem 90°
pod úhlem 45°
Řezání pod úhlem
Rozměr pilového kotouče
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CPK 65
20 V
5 000 /min
0–65 mm
0–43 mm
0°–45°
185 × 1,6/1,0 × 20 × 24
3,4 kg
4,0 kg
65 405 724

Součást dodávky – základní stroj CPK 65, pilový kotouč
185 × 1,6/1,0 × 20 × 24, podélný doraz, inbus, kartonová krabice
Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pilový kotouč
na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 24T
(65 405 831)

Pilový kotouč
na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 36T
(65 405 832)

Pilový kotouč
na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 48T
(65 405 833)
19
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CR LED 20

LED svítilna
Spolehlivý a výkonný zdroj světla pro práci i na cesty. Prostorová
svítilna Narex CR LED 20 má maximální svítivost 2 000 lm
a možnost nastavení 2 režimů svícení.

Cena za balení BASIC

Světelný tok

1 000/2 000 lm 180°
PŘEDNOSTI

990 Kč

Naklopení světla USB port

bez DPH 818 Kč

PowerBank

• Jasné a rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru
• Sdružené tlačítko ovládá funkce:
– zapnutí na 50 % výkonu
– zapnutí na 100 % výkonu
– vypnutí
• Po připojení akumulátoru lampa díky USB konektoru
slouží jako powerbanka.
• Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

Technická data
Napětí
Příkon LED
Světelný tok
Zdroj
Chromatičnost světla
Režim svícení 100 % – 2 000 lm
Režim svícení 50 % – 1 000 lm
Úhel naklonění svítilny
USB port – výstup
Třída ochrany
Rozměry
Materiál
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4
Objednací číslo

CR LED 20
20 V
20 W
max. 2 000 lm
COB LED
6 500 K
1,5 h (CB 4)
3,0 h (CB 4)
180°
5 V/2 A
IP 20
185 × 160 × 60
Tlakově litý hliník + ABS
0,4 kg
1,0 kg
65 405 728

Součást dodávky – základní stroj CR LED 20, kartonová krabice
Basic Box
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ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY + BONUS

STARTOVACÍ SADA
Zvýhodněná
cena

2 990 Kč
s DPH

+
Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí.
Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

UŠETŘÍTE

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory
a rychlou nabíječku. Nabízí se za zvýhodněnou cenu.

880 Kč

Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

STARTOVACÍ SADA +
3 libovolné stroje
UŠETŘÍTE

2 370 Kč

BONUS
nebo

22

Ke 3 libovolným strojům si vyberte bonus v podobě tašky CTP 50 nebo reflektoru CR LED 20.

www.narex.cz/novinky

STARTOVACÍ SADA +
4 a více libovolných strojů
UŠETŘÍTE

3 360 Kč

BONUS

+
Ke 4 a více libovolným strojům získáte tašku CTP 50 a reflektor CR LED 20.

STARTOVACÍ SADA +
7 libovolných strojů
UŠETŘÍTE

5 740 Kč

BONUS

+

+

K 7 libovolným strojům získáte tašku CTP 50, akumulátor CB 204, nabíječku CN 20 a reflektor CR LED 20.
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DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYHŘÍVANÁ BUNDA SOFTSHELL CHJ
Vyhřívaná softshellová bunda Narex v trendy kamuflovaném
designu je ideálním doplňkem pro práci v chladném počasí, ale
také na běžné nošení během rozličných venkovních aktivit. Bunda
je prodyšná a odolná proti větru a dešti. Je vybavena množstvím
vnitřních a vnějších kapes různých velikostí, ventilačními zipy,
odnímatelnou kapucí, a také rukávy s praktickými návleky na
palec.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Materiál: 94 % Polyester / 6 % Spandex
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL
Napájecí napětí / proud: 5 V / 2 A
Hmotnosti podle velikostí:
1,28 kg (XS)
1,32 kg (S)
1,35 kg (M)
1,41 kg (L)
1,49 kg (XL)
1,53 kg (XXL)
Doporučená powerbanka: Narex PWB 10
Doba vyhřívání při PWB 10: až 10 hodin
ROZSAH DODÁVKY: vyhřívaná bunda CHJ,
Power banka není součástí standardní dodávky!

Objednací číslo dle velikosti

65 406 036
65 406 037
65 406 038
65 406 039
65 406 040
65 406 041

CHJ-XS SET
CHJ-S SET
CHJ-M -SET
CHJ-L- SET
CHJ-XL- SET
CHJ-2XL SET

Bunda má celkem tři vyhřívací zóny, které jsou umístěny
v oblasti předních kapes a zad. Vyhřívání se napájí z powerbanky
prostřednictvím USB konektoru, který je umístěn ve vnitřní
kapse bundy. (Powerbanka není součástí standardní dodávky!).
Dotykový přepínač slouží k nastavení výkonu vyhřívání ve třech
úrovních (nízká/střední/vysoká). Celková doba vyhřívání je
závislá na kapacitě použité powerbanky a zvoleném pracovním
módu. Bundu je možné prát při teplotě 40 °C.

Powerbanka PWB 10

NYNÍ ZDARMA!
V hodnotě

990 Kč
s DPH

K vyhřívané bundě CHJ nyní
získáte zdarma Powerbanku Narex
PWB 10 v hodnotě 990 Kč s DPH!
Typ:
Rozhraní:
Typ článků:
Vstup:

PWB 10
USB 2.0
Lithium-Polymer
Micro USB 5 V / 2 A
USB-C 5 V / 2 A
Výstup:
USB 1: 5 V / 1 A
USB 2: 5 V / 2 A
Kapacita:
10 000 mAh
Doba nabíjení: 4–5 hodin
Hmotnost:
185 g

2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

up to
10 h
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USB
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PRACOVNÍ RUKAVICE CRP
Pracovní rukavice Narex CRP v trendy kamuflovaném designu
jsou navrženy pro pohotovou, přesnou a bezpečnou práci nejen
s akumulátorovým nářadím. Příjemný funkční střih s mnoha

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líbivý a praktický kamuflovaný design
Pohodlný a funkční střih
Prodyšný materiál s příměsí elastických vláken
Ochrana dlaní a lůžek prstů zesílenou umělou kůží
Dlaňové vycpávky pro eliminaci nárazů a vibrací
Chrániče kloubů z termoplastické gumy (TPR)
Dvojitý šev v nejvíce namáhaných partiích
Zápěstní pásek pro pevné přitažení
Základní velikost: XL

praktickými doplňky poskytuje vysokou míru ochrany, ale
zároveň zůstává velmi pohodlný a pružný.

Otěruvzdorné

Vyztužené
dlaně

Objednací číslo: 65 405 729

399 Kč

bez DPH 329 Kč

Ochrana
proti úderu

Antivibrační

VÍCEÚČELOVÁ TAŠKA / BRAŠNA NA NÁŘADÍ CTP 50
Bytelná víceúčelová brašna Narex CTP v trendy kamuflovaném
designu je určena zejména pro ukládání a přenášení akumulátorového ručního nářadí. Brašna je nepromokavá a disponuje

velkým úložným prostorem, který dokáže pojmout i několik kusů
velkého nářadí.

• Nepromokavý a kamuflovaný design
• Velké množství užitečných kapes
• Variabilita dělení úložného prostoru přepážkami
na suchý zip
• Pohodlný polstrovaný ramenní popruh
• Dva horní úchopy pro pohotovou manipulaci
• Praktický gumový grip pro pohodlnou obsluhu zipů
• Protiskluzové gumové patky
• Základní materiál: Polyester 600D
• Vnější rozměry: 450 × 250 × 340 mm
• Objem: 50 l
• Maximální nosnost 25 kg
Objednací číslo: 65 405 730

1 490 Kč

bez DPH 1 231 Kč
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DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PILOVÉ PLÁTKY RBN pro pily ocasky
Nové, univerzální pilové plátky Narex jsou určené pro rychlé
dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva,
oceli, lehkých slitin a plastu.

RBN 1342 R

Inovovaná konstrukce plátku z velmi kvalitní a houževnaté oceli
se vyznačuje dlouhou životností, vysokou stálostí a skvělým
řezacím výkonem.

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm

Použití

dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast

Speciﬁkace

rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách

Materiál

CrV

Obsah balení

2 ks

179 Kč

bez DPH 149 Kč

Objednací číslo: 65 405 879
6–100 mm

RBN 2142 R

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití

dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF

Speciﬁkace

rychlý hrubší řez, dlouhý plátek

Materiál

Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení

2 ks

290 Kč

bez DPH 239 Kč

Objednací číslo: 65 405 880
6–175 mm

RBN 1818 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití

dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta

Speciﬁkace

přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel

Materiál

Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení

2 ks

249 Kč

bez DPH 205 Kč

Objednací číslo: 65 405 881
3–12 mm

RBN 2118 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití

dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník

Speciﬁkace

přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek

Materiál

Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení

2 ks

290 Kč

bez DPH 239 Kč

Objednací číslo: 65 405 882
3–12 mm

RBN 1314 F

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití

nerezová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil

Speciﬁkace

přímé a velmi čisté řezy

Materiál

Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení

2 ks

190 Kč

bez DPH 157 Kč

Objednací číslo: 65 405 883
1,5–4 mm

RBN 1318 UNI

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

Použití

dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil

Speciﬁkace

přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek

Materiál

Tri-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení

2 ks

379 Kč

bez DPH 313 Kč

Objednací číslo: 65 405 878
1,5–8 mm
F
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A – rozteč zubů B – pracovní délka
C – celková délka D – tloušťka E – šířka F – rozteč zubů
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PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185 mm
Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné
řezy do veškerých dřevěných materiálů. Úzké karbidové zuby
o šířce 1,6 mm a tenké tělo o tloušťce 1 mm snižují tření a odpor
materiálu a zvyšují řezný výkon, díky čemuž jsou tyto pilové

kotouče velmi efektivní především pro akumulátorové kotoučové
pily. Konstrukce kotoučů pozitivně ovlivňuje provozní dobu
a celkovou životnost akumulátoru. Pilové kotouče Narex WOOD
je možné efektivně použít i pro elektrické kotoučové pily.

185 × 1,6/1,0 × 20 Z24T

490 Kč

Použití

multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF

Speciﬁkace

rychlý hrubší řez s otřepem

Vnější průměr

185 mm

bez DPH 404 Kč

Šířka zubu/tloušťka těla 1,6/1,0 mm
Materiál zubů

slinutý karbid

Počet zubů

24

Typ

střídavý zub

SOFT

HARD

MDF

Objednací číslo: 65 405 831

185 × 1,6/1,0 × 20 Z36T
Použití

multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska

Speciﬁkace

velmi hladký řez

Vnější průměr

185 mm

590 Kč

bez DPH 487 Kč

Šířka zubu/tloušťka těla 1,6/1,0 mm
Materiál zubů

slinutý karbid

Počet zubů

36

Typ

střídavý zub

SOFT

HARD

MDF

Objednací číslo: 65 405 832

185 × 1,6/1,0 × 20 Z48T
Použití

multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska

Speciﬁkace

velmi hladký řez

Vnější průměr

185 mm

690 Kč

bez DPH 570 Kč

Šířka zubu/tloušťka těla 1,6/1,0 mm
Materiál zubů

slinutý karbid

Počet zubů

48

Typ

střídavý zub

SOFT

HARD

MDF

Objednací číslo: 65 405 833

Speciﬁkace použití
SOFT

HARD

Měkké dřevo
Konstrukční dřevo

Laminátová
deska

Otevřený profil

Demolice

Řez s otřepem

MDF

Laminát

Uzavřený profil

Velmi hladký
řez

Dřevo a/s hřebíky

Křivkový řez

Plast

Paleta

Akumulátorová
kotoučová pila

Multiplex
Lepené dřevo

Ocel

Vyztužený plast
Epoxid

Přesný úhel

Kotoučová pila

Překližka

Ocelový plech

Nerezová ocel

Tloušťka materiálu

Kuchyňská
pracovní deska

Ocelová trubka

Neželezné kovy
Hliník

Tvrdé dřevo

MDF
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