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DS 10DAL
10mm (3/8'')

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
    









Specyfikacja:

10,8V



DS 12DVF3 
12mm (15/32")

 
 
 
 




Specyfikacja:

12v



DS 14DJL
13mm (1/2")

 
 
 
 
 
    


 
 




Specyfikacja:

14,4V



DS 18DJL
13mm (1/2")

 
 
 
 
 
 




 
 







Specyfikacja:



18v

538PLN netto

590PLN netto

758PLN netto

818PLN netto













































































































































WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 10,8V

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 12V

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 14,4V

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V
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DS 18DBEL

 












 
 
 






  




 








 


 
 
 
 











Specyfikacja:

13mm (1/2")

18v



DV 14DJL

 
 
  


 
 
  

 


 
 




Specyfikacja: 

13mm (1/2")



14,4V

DV18 DBL2

 



 
 
 




 



 
 


 
 
 
 













Specyfikacja:

13mm (1/2")





18v







1516PLN netto

938PLN netto

2063PLN netto















 

















































 

























































































WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 18V

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 14,4V

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 18V
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WH 10DAL
6,35mm (1/4") sześciokąt

Specyfikacja:

 
 
 
 




 
 


 


 
 
 
 



10,8V



WH 14DBDL
6.35mm (1/4") sześciokąt  

 
 




 










 



 
 

14,4V



WR 18DSDL
12.7mm (1/2") kwadrat

Specyfikacja:

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 




18v



G 14DL
115mm ( 4-1/2")
125mm (5”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 



14,4V

Specyfikacja:

Specyfikacja:

948PLN netto

2040PLN netto

1957PLN netto

 1890PLN netto





 

 























 

 







































































ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 10,8V

ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 14,4V

KLUCZ UDAROWY AKU. 18V

SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 14,4V
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G 18DBVL
125mm ( 4,9")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



18v



G 18DSL


115mm ( 4-1/2")

Specyfikacja:

 
 
 


 




 

18v



D 10VST
10mm (3/8")

Specyfikacja:
















D 10VC2
10mm (3/8")

Specyfikacja:




























2048PLN netto

1740PLN netto

278PLN netto

375PLN netto





























































































SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 18V

SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 18V

WIERTARKA BEZUDAROWA. 10mm/450W

WIERTARKA BEZUDAROWA. 10mm/460W
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DV 20VB2
20mm (3/4")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 



DM 20V
 20mm (3/4")

 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja:


FDV 16VB2
16mm (5/8")              

 
 
 


 
 
 
 
 
 



Specyfikacja: 

DH 24PG
24mm (15-16")                    

Specyfikacja:

SDS-plus



 
 
 
 


 


 
 






618PLN netto

668PLN netto

289PLN netto

557PLN netto































































































































WIERTARKA UDAROWA. 20mm/790W

WIERTARKA MURARSKA. 20mm/790W

WIERTARKA UDAROWA. 16mm/550W

MŁOTOWIERTARKA. 24mm/730W
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DH 26PC
26mm (1")              

SDS-plus

DH 40MEY

 
 
 




 


 
 
 
 


 


  


 



40mm (1-9/16”)
Specyfikacja:

SDS max

DH 52MEY

 
 
 




 


 
 
 
 


 


 




 
 

 

52mm (2-1/6")
Specyfikacja:

SDS max

H 41MB
Specyfikacja:





 
 


 


 
 
 


 





SDS max

Specyfikacja:

 
 
 
 


 


 


 
 
 












674PLN netto

2766PLN netto

3578PLN netto

1564PLN netto























































































































MŁOTOWIERTARKA Z PODKUWANIEM. 26mm/830W

MŁOTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA. 40mm/1150W

MŁOTOWIERTARKA WIERCĄCO-KUJĄCA. 52mm/1500W

MŁOT UDAROWY. 930W
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H 60MC
Specyfikacja:

SDS max Bit





 
 
 


 


 



CJ 90VST
90mm (3-1/2")

Specyfikacja: 

 
 




 
 
 
 
 
 
 
 

CR 13V2
130mm (5") Specyfikacja:

 
 
 
 
 
  




 
 



CJ 90VAST
90mm (3-1/2")

 
  


 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja:

2439PLN netto

388PLN netto

474PLN netto

698PLN netto









































































































































MŁOT WYBURZENIOWY. 1250W

WYRZYNARKA. 90mm/705W

WYRZYNARKA. 90mm/705W

PIŁA SZABLOWA. 130mm/1010W



- 08 -

G13 STA

G 13SW

G 13VA

G13 SR4

115mm (4-1/2")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 














125mm (5")
Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 







125mm (5")           
Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





125mm (5”)
Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 




 


 







192PLN netto

225PLN netto

731PLN netto

433PLN netto









































































































SZLIFIERKA KĄTOWA. 115mm/580W

SZLIFIERKA KĄTOWA. 125mm/730W

SZLIFIERKA KĄTOWA. 125mm/1500W

SZLIFIERKA KĄTOWA. 125mm/1200W
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G 23ST

W 8VB2

GP 2S2

G 23SW2

230mm (9")
Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 






230mm (9")

Specyfikacja:

 
 


 
 
 


 
 
  



25mm (31/32")

Specyfikacja:

 
 
 


 
 



8mm (5/16")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 


 





399PLN netto

429PLN netto

653PLN netto

688PLN netto













































































































SZLIFIERKA KĄTOWA. 230mm/2000W

SZLIFIERKA KĄTOWA. 230mm/2200W

SZLIFIERKA PROSTA. WYMIENNY UCHWYT. 520W

WKRĘTARKA. 620W
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WR 14VE

WR 16SE

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14mm (9/16”) 

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16mm (5/8”) 

WR 22SE
Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19mm (3/4”) 

1321PLN netto

1528PLN netto

2254PLN netto





























































































































































KLUCZ UDAROWY. 1/2"/370W

KLUCZ UDAROWY. 1/2"/370W

KLUCZ UDAROWY. 3/4"/800W
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M 12VE

 
 
 
 
 





Specyfikacja: 

933PLN netto

P 20SF
82mm (3-1/4")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 
 




 
 
 


 
 





382PLN netto

CE 16SA

 
 


 
 
 


 
 




 


Specyfikacja: 

1291PLN netto

CN 16SA

 
 


 
 
 
 
 


 


 
 



Specyfikacja: 

1357PLN netto

























































































































FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA. 12mm/2000W

STRUG. 82mm/620W

NOŻYCE DO BLACHY PROSTEJ. 1,6mm/400W

NOŻYCE DO BLACHY FALISTEJ. 1,6mm/400W
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C 6SS
165mm (6-1/2") 

Specyfikacja: 

C 7ST
185mm (7-1/4") 

Specyfikacja:







 
 


 


 
 
 
 







 
 
 
 
 


 
 

 


SB 10S2
100mm (4")

 
 
  


 
 
 
 
 




 
 

Specyfikacja:





416PLN netto

521PLN netto

840PLN netto







 

 































 

 













































PILARKA RĘCZNA. 165mm/1050W

PILARKA RĘCZNA. 185mm/1710W

CS 35Y NA
 35cm prowadnica

 Zdjęcie: CS 40Y NA

Specyfikacja:

   

   

614PLN netto

 
 


 
 
 


 























ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA. 2000W

SZLIFIERKA TAŚMOWA. 100mm/1020W
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SV 13YB
125mm (5")

Specyfikacja:

 
 


 


 


 
 


 
 



UM 12VST
120mm (4-3/4")

Specyfikacja:

 
 
 
 
 





RH 650V







Specyfikacja:

 




 
 
 
 
 





358PLN netto

589PLN netto

334PLN netto































 





















































SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA. 122mm/230W

MIESZARKA. 120mm/1100W

OPALARKA. 2000W
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Specyfikacja: 

Specyfikacja:






 Zdjęcie: CS 40Y NA

Specyfikacja:



Specyfikacja:



1329PLN netto

1432PLN netto

2649PLN netto

RP 150YB

RP 250YE

RP 350YE

1548PLN netto

RP 500YDM
























































































































































































 



 




 


 
 



www.stalco.pl

ul. Torowa 41
32-050 Skawina
tel. 12 276 82 01
fax. 12 276 82 04
centrala@stalco.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ:
Osielsko
ul. Szosa Gdańska 5
86-021 Żołędowo
tel. 52 370 16 52
fax. 52 375 34 10
bydgoszcz@stalco.pl

ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA
ul. Sidorska 59F
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 344 22 87
bialapodlaska@stalco.pl

CENTRALA

ODDZIAŁY:

POWER


