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PROMOCJA OSPRZĘTU

*Fakturowane za 1 zł
Uprzejmie prosimy o podawanie na zamówieniu wybranej opcji (rabat lub gratis). W przypadku braku wyboru – automa-
tycznie zostanie udzielony rabat (dla wariantu 3 i 4). Zastrzegamy sobie prawo zmiany gadżetu (o tej samej wartości) w 
przypadku braku wymienionych powyżej. Oferta dotyczy wszystkich akcesoriów firmy A & M Elektronarzędzia.

CZAS TRWANIA PROMOCJI: 01.09.2014-31.12.2014

DODATKOWY RABAT 5 %

48404515 5XPiła tarczowa 165 / 15,87 / 48 z.

Cena za sztukę

215,36 ZŁ
NETTO

DODATKOWY RABAT 5 %

4932371905 5XTarcza do stali 230x22,2x21 op. = 25 szt. Płaska 41

Cena za op.

282,63 ZŁ
NETTO

DODATKOWY RABAT 5 %

484045205X Piła tarczowa 203 / 15,87 / 50 z.

Cena za sztukę

239,00 ZŁ
NETTO

DODATKOWY RABAT 5 %

Nasadka kątowa OSD 2 do wiertarki / wkrętarki

Cena za sztukę

229,00 ZŁ
NETTO

2X 4932352320

Kup dowolnie 
wybrany asortyment 
za 8 000 zł netto  
(w cenach  
katalogowych) a
otrzymasz wiertarko-
wkrętarkę  
M18 CDD-402C*

Kup dowolnie wybrany asortyment  
za 5 000 zł netto (w cenach  
katalogowych) a otrzymasz kamerę 
Milwaukee*

• 5-MEGAPIKSELOWY  
 APARAT CMOS
• 1080 WIDEO HD
• 4X ZOOM CYFROWY
• WODOSZCZELNA DO  
 30 M GŁĘBOKOŚCI
• WSPARCIE JĘZYKOWE:  
 ANGIELSKI, HISZPAŃSKI,  
 FRANCUSKI, NIEMIECKI,  
 WŁOSKI

Kup dowolnie wybrany asortyment  
za 1 000 zł netto (w cenach  
katalogowych) a otrzymasz torbę 
Milwaukee*

Kup dowolnie wybrany asortyment 
za 2 500 zł netto (w cenach  
katalogowych) a otrzymasz 10%  
dodatkowego rabatu

%10
LUB

DŁUTA Z MOCOWANIEM SDS-PLUS I SDS-MAX

DODATKOWY RABAT 5 %

Szpicak SDS Plus 250 mm

Cena za sztukę

28,00 ZŁ
NETTO

5X 4932339625

DODATKOWY RABAT 5 %
Cena za sztukę

28,00 ZŁ
NETTO

4932339626 5XDłuto wąskie SDS Plus 20 x 250 mm

DODATKOWY RABAT 5 %

Dłuto szerokie SDS Plus 40 x 250 mm

Cena za sztukę

42,00 ZŁ
NETTO

5X 4932367146

DODATKOWY RABAT 5 %
Cena za sztukę

45,88 ZŁ
NETTO

4932343735 5XSzpicak SDS Max 400 mm

DODATKOWY RABAT 5 %

Dłuto wąskie SDS Max 25 x 400 mm

Cena za sztukę

45,88 ZŁ
NETTO

5X 4932343738

DODATKOWY RABAT 5 %
Cena za sztukę

72,04 ZŁ
NETTO

4932343743 5XDłuto szerokie SDS Max 50 x 400 mm

16



3 42

Wytrzymałość na udar

• Przeznaczone do stosowania z
 wysokoobrotowymi wkrętarkami udarowymi
• Uhwyt ¼” Hex do bezpośredniego
 mocowania we wkrętarkach udarowych
• Możliwość posługiwania się jedną ręką –  
 nie ma reakcji momentu obrotowego w  
 przypadku napotkania przeszkody

Szybkość
• O 40% szybsze od  
 standardowych pił  
 walcowych
• Smukła konstrukcja, cienkie  
 nacięcia 0,6 mm zapewniają  
 mniejsze tarcie i szybsze wiercenie
• Geometria zębów idealna do wiercenia  
 w cienkiej blasze – 8 zębów/cal

Trwałość
• 8% dodatek kobaltu zapewnia  
 maksymalną trwałość oraz długi okres   
 użytkowania
 
Ergonomia
• Trwała konstrukcja jednoczęściowa (trzpień i  
 korpus) – gotowa do użycia, nie trzeba   
 zmieniać trzpieni 
• Wewnętrzna sprężyna wypychająca do   
 łatwego wyjmowania obrabianego materiału

WIERTŁA SDS-PLUS*
Przy zakupie 20 dowolnie wybranych wierteł 
2-ostrzowych SDS-PLUS

PIŁY WALCOWE 
SHOCKWAVE IMPACT DUTY
Przy zakupie 5 dowolnie 
wybranych pił walcowych 
Shockwave Impact Duty 

Charakterystyka:

Charakterystyka:
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1. Końcówka centrująca
 • Zapewnia bezpośrednie nawiercenie wstępne
 • Zapobiega poślizgom na gładkich powierzchniach
2. Powiększone ścięcia
 • Zapobiegają bocznym uszkodzeniom końcówki w przypadku  
  uderzenia o pręt zbrojeniowy lub zakleszczenia się
3. Włączniki mocy
 • 3 agresywne włączniki mocy. Wytwarzają efekt „wyburzania“  
  i wywołują mikro-pęknięcia w wierconym materiale
 • 25% SZYBSZE od wierteł konkurencji     
4a. Stożkowa konstrukcja spirali
 • Spirala coraz cieńsza w kierunku końcówki wiertła, co  
  zapewnia mniejsze tarcie, a dzięki temu większą prędkość
4b. Wzmocniony korpus z grubszym rdzeniem
 • Moc przenoszona na końcówkę wiertła
 • Mniejsze drgania
 • Wyjątkowa odporność na złamanie, mniej złamań i  
  doskonała trwałość

Nr ident. Ø Sug. cena 
detal. netto

49569805 19 mm 52,14 zł

49569810 22 mm 50,43 zł

49569815 25 mm 51,30 zł

49569820 29 mm 52,41 zł

49569825 32 mm 53,37 zł

49569830 35 mm 54,36 zł

49569835 38 mm 55,23 zł

49224800 Zestaw 3 szt. (22, 29, 35 mm)  142,44 zł

4932430466 Wymienna sprężyna ze śrubą  2,00 zł

4932430477 Wiertło pilotujące 14,22 zł

WIERTŁA HSS-G COBALT
Przy zakupie 10 
dowolnie wybranych 
wierteł HSS-G Cobalt 

Wiertła do metalu wykonane z niezwykle odpornej na temperaturę stali 
szybkotnącej kobaltowej, produkowane zgodnie z DIN 338. Wykończenie 
– polerowanie. Kąt wierzchołkowy wiertła 135° zapewnia lepsze  
centrowanie – nie jest wymagane punktowanie. 5% zawartości kobaltu. 
Odporne na ciepło wytwarzane podczas wiercenia. Normalny kąt  
rowka typu N. Odpowiednie do wiercenia w stalach  
wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie 
przekraczającej 1000 N/mm2, takich jak stale  
kwasoodporne i stal nierdzewna.

WIERTŁA HSS-G
THUNDERWEB
Przy zakupie 10 
dowolnie wybranych 
wierteł HSS-G 
Thunderweb

Wiertła THUNDERWEB są charakterystyczne poprzez zastosowanie rdzenia 
spirali w kształcie stożka, którego średnica się zwiększa w kierunku uchwytu 
wiertła. Szybkie usuwanie urobku poprzez kształt spirali. Rozprowadza 
ciepło zwiększając żywotność. Otwarta spirala redukuje zakleszczenia przy 
wierceniu głębokich otworów. Ostre krawędzie redukują przywieranie i 
gwarantują szybsze wiercenie. Płaski kąt natarcia sprawia, że wiór jest 
mniejszy. Idealne do wiercenia w twardych stalach. Paraboliczny typ  
sekcji rdzenia. KĄT NATARCIA 135°. Doskonała precyzja, wiertło nie  
ślizga się. Szybkie zagłębianie. Doskonałe do wiercenia na  
powierzchniach nieregularnych. Wymagają mniej siły podczas  
wiercenia. Doskonałe do wiercenia twardych materiałów.

* Powyższy rabat zostanie udzielony po wyrażnym zaznaczeniu na zamówieniu klienta


