
Nu nieuw: LiHD 4.0 Ah en 8.0 Ah

Topprestaties ook 
zonder snoer.

LiHD



LiHD  –  De krachtigste  
accu-technologie ter wereld!

Krachtig.

Dankzij de nieuwe LiHD-technologie dekt Metabo als enige producent wereldwijd de 
totale prestatiebandbreedte – van 400 tot 3.200 Watt – van standaard machines tot 
unieke systeemoplossingen. Toepassingen die tot nu toe aan zeer sterke machines 
op stroom voorbehouden waren, zijn nu zonder snoer mogelijk. De nieuwe  
LiHD accu-packs zijn er nu met 4.0 Ah, 5.5 Ah en 8.0 Ah.

Dit presteren LiHD accu-packs:
�� 35 minuten onder volle belasting beitelen/slopen  

(accu-combihamer KHA 36-18 LTX met 2x LiHD 8.0 Ah)

�� 100 schroeven met Ø 8 x 450 mm lengte in hout schroeven  
(accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600 met LiHD 8.0 Ah)

�� Uitsparingen bij een stalen T-balk in 3 minuten  
(haakse accu-slijper WB 36-18 LTX 230 met 2x LiHD 8.0 Ah)

De combinatie van nieuwe hoogrendementscellen en de volledig 
nieuw ontwikkelde componenten van de LiHD accu-pack zorgt ervoor 
dat maximale prestatie extreem lang ter beschikking staat.



Toonaangevend – de technologie. 

Meer prestaties 
door de nieuwe LiHD-cellentechnologie in combinatie 
met een nieuw ontwikkelde accu-pack
�� stroomrails geschikt  

voor hoge spanning  
en vergrootte contacten

�� 3-voudig betere geleidbaarheid  
door cellenverbinder van een  
speciale koperlegering

Langere looptĳd
�� Meer actief materiaal in de cel 
�� Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

Langere levensduur 
en extreme robuustheid:
�� Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door  

complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de 
elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie

�� De cellen worden ontzien door rubberen buffer
�� Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
�� Rubberen buitenbekleding van de accu-pack zorgt voor veilige en 

stevige stand en dient ook als stootbescherming

8.0 Ah
Maximale prestatie en maximale looptĳd

5.5 Ah
Maximale prestatie

4.0 Ah
Compact en sterk

Met de nieuwe LiHD-technologie bereikt Metabo een prestatieniveau bij   
accumachines, die daarmee in niets onderdoen voor de prestaties van machines  
op stroom. Het is het samenspel van vele componenten, die u meer prestatie,  
levensduur en looptijd bieden. Onafhankelijk van welke accu-pack van Metabo  
u kiest.



Machines

Passend – 1 accu voor alle  
toepassingen.

Gegarandeerd.

U hebt voor iedere taak het ideale gereedschap nodig? In ons accu-assortiment 
vindt u niet alleen alle gangbare elektrische gereedschappen, maar ook een  
hele serie unieke machines, die geheel specifiek op uw eisen zijn afgestemd. 

3 jaar accu-pack-garantie op alle Li-Power  
en LiHD accu-packs zonder beperking van de 
laadcycli.

Ultra-M-technologie
Perfect samenspel  
tussen machine,  
accu-pack en lader.

100% uitwisselbaar
met alle huidige en  
toekomstige Metabo 18 Volt  
accu-machines.

Accu
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Gewoon slim combineren. 
Welke werkzaamheden heeft  
u nu uit te voeren? 
Met onze Pick+Mix kunt u precies 
de door u gewenste combinatie 
samenstellen. 
U betaalt alleen dat,  
wat u werkelijk nodig heeft. 

Art. nr. 602353840

Accu-klopboormachine  
SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min

Art. nr. 602192840

Accu-klopboormachine  
SB 18 LTX Impuls 
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min

Art. nr. 602102840

Accu-boorschroefmachine 
BS 18 LT
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min

Art. nr. 602334840

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LT BL Q 
60 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

Brushless

Brushless

Art. nr. 602205840

Accu-slagmoersleutel 1/2"  
SSW 18 LTX 400 BL
400 Nm / 0-2.150 /min

Brushless

Art. nr. 602396840 

Accu-slagschroevendraaier 1/4"  
SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm / 2.900 /min

Brushless

Art. nr. 601306840

Accu-platkopslijper  
WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min

Art. nr. 613077840

Haakse accu-slijper  
WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min

Brushless

Brushless

Accu-schaafmachine  
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min

Accu-blindklinkpistool  
NP 18 LTX BL 5.0 
2,4 - 5 mm / 10.000 N

Art. nr. 602082840Art. nr. 619002840

Art. nr. 602111850

Accu-bouwlamp  
BSA 14.4 – 18 LED
2.600 lm

Art. nr. 600370000

Accu-staaflamp  
SLA 14.4-18 LED
440 lm 

Art. nr. 602242850

Accu-blazer  
AG 18
2,6 m3/min / 74 m/s

Art. nr. 606176850

Accu-ventilator  
AV 18
3,8 m/s / Ø 42 cm

Art. nr. 602021850

Accu-alleszuiger  
AS 18 L PC
7,5 l / 2.100 l/min

Art. nr. 600777850

Accu-bouwradio  
R 12-18 BT
met Bluetooth

Accu-mixer  
RW 18 LTX 120 
40 l / 0-750 /min

Art. nr. 601207850

Accu-kitpistool  
KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N

Art. nr. 601163850Art. nr. 613022850 

Accu-lintzaag  
MBS 18 LTX 2.5 
63,5 mm / 174 m/min

Art. nr. 601754840

Accu-kantenfrees  
KFM 18 LTX 3 RF
Fase 45° / straal 2 - 3 mm

Art. nr. 600404840

Haakse accu-slijper  
W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 mm / 8.000 /min

Art. nr. 613087840

Haakse accu-slijper  
WB 18 LTX BL 180
Ø 180 mm / 8.200 /min

Brushless Brushless

Art. nr. 613102840

2x 18 V haakse accu-slijper  
WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min

Art. nr. 600639850

Accu-rechte slijper  
GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min

Art. nr. 613025850

2x 18 V accu-tafelcirkelzaag  
TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min

Art. nr. 619001850

Accu-afkortzaag  
KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min

Art. nr. 601405840

Accu-decoupeerzaag  
STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min 

Art. nr. 601002840

Accu-decoupeerzaag  
STA 18 LTX 100 
100 mm / 550 - 2.800 /min

Art. nr. 602269850

Accu-reciprozaag  
ASE 18 LTX 
0 - 2.700 /min / 30 mm 

Art. nr. 602266840

Accu-reciprozaag  
SSE 18 LTX Compact
0-3.100 /min / 13 mm

Art. nr. 613021840

Accu-multitool  
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Art. nr. 600463850

Accu-heggenschaar  
AHS 18–55 V 
53 cm / 2.700 /min 

Art. nr. 602174840

Haakse accu-slijper  
W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min 

Art. nr. 601857840

Accu-cirkelzaag  
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min

Art. nr. 602195840

Accu- slagmoersleutel 1/2"  
SSW 18 LTX 200
210 Nm / 0 - 2.300 /min 

Art. nr. 620049840

Accu-schroefmachine  
SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min

Art. nr. 602198840

Accu- slagmoersleutel 1/2"  
SSW 18 LTX 600
600 Nm / 0-1.600 /min

Art. nr. 620048840

Accu-schroefmachine  
SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min

Art. nr. 620047840

Accu-schroefmachine  
SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min 

Art. nr. 600211840 Art. nr. 600211900

Accu-combihamer  
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus

Accu-combihamer  
KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus

Art. nr. 600796840

2x 18 V accu-combihamer  
KHA 36-18 LTX 32 
3,1 J / SDS-plus

Art. nr. 600210840

Accu-combihamer  
KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus 

Brushless Brushless

Art. nr. 602350840 

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min

Brushless

Brushless

Art. nr. 602325840

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min

BrushlessBrushless Brushless

Onze bestsellers

Art. nr. 602355840

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min

Art. nr. 602351840 

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LTX BL Q I 
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min

Art. nr. 603828840 

Accu-tapmachine  
GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min

Art. nr. 602191840

Accu-boorschroefmachine  
BS 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min

Boren / schroeven

Doorslijpen / afbramen

Schroeven

Speciale toepassingen

Overige machines

Zagen

Transport en opslag
MetaLoc II (incl. schuimstof 
inzetelement)
Art. nr. 626449000

Onderstel voor MetaLoc en 
AS 18 L PC
Art. nr. 630174000

Gereedschapstas (klein)
Art. nr. 657006000

Gereedschapstas (groot)
Art. nr. 657007000

Accu-packs
18 V/Li-Power 5.2 Ah
Art. nr. 625592000

18 V/LiHD 4,0 Ah
Art. nr. 625367000

18 V/LiHD 5.5 Ah
Art. nr. 625368000

18 V/LiHD 8,0 Ah
Art. nr. 625369000

Laders
Supersnellader
ASC Ultra
Art. nr. 627265000

Lader
ASC 30 – 36 V
Art. nr. 627044000

Basis-sets in MetaLoc

Basis-set Li-Power 2x 5,2 Ah 
1x lader ASC 30-36 V
Art. nr. 685065000

Basis-set LiHD 1x 4,0 Ah,  
1x 5,5 Ah
1x lader ASC 30-36 V  
Art. nr. 685136000

Basis-set LiHD 2x 8,0 Ah
1x lader ASC Ultra
Art. nr. 685131000

Basis-set LiHD 4 x 8,0 Ah
2x lader ASC Ultra  
Art. nr. 685135000
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Basis-sets Type Art. nr.

Basis-set 2 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685064000

Basis-set 3 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685063000

Basis-set 2 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685065000

Basis-set 3 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685062000

Basis-set 3 x 5.2 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685068000

Basis-set 4 x 5.2 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc 685106000

Basis-set LiHD 1 x 4.0 + 1 x 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685136000

Basis-set 2 x LiHD 4.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685130000

Basis-set 3 x LiHD 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc                                          685133000

Basis-set 2 x LiHD 5.5 Ah + ASC Ultra + Metaloc 685077000

Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc 685069000

Basis-set 2 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc  685131000

Basis-set 3 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc                 685134000

Basis-set 4 x LiHD 8.0 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc  685135000

Accu-packs

18 V/2.0 Ah 625596000

18 V/4.0 Ah 625591000

18 V/5.2 Ah 625592000

18 V/LiHD 4.0 Ah 625367000

18 V/LiHD 5.5 Ah 625368000

18 V/LiHD 8.0 Ah 625369000

36 V/LiHD 6.2 Ah 625344000

Laders  

Supersnellader ASC Ultra 627265000

Lader ASC 30–36 V 627044000

Laadapparaat ASC multi 8, 14,4-36 V, »AIR COOLED« 627291000

Transport

MetaLoc maat II (leeg) 626431000

MetaLoc maat II, met schuimstof inzetelement 626449000

MetaLoc maat III (leeg) 626432000

MetaLoc maat IV (leeg) 626433000

Onderstel 630174000

Gereedschapstas (klein) 657006000

Gereedschapstas (groot) 657007000

Doorslĳpen / afbramen
Zonder haakse slĳpers is er weinig tot niets mogelĳk.  
Metabo heeft een groot aantal verschillende types.  
Van 115 tot 230 mm schĳfdiameter. Van 750 tot 2.400 Watt.  
Met en zonder snoer. En zeker precies de juiste voor u.  
Hier gaat u naar de haakse accu-slĳpers:

Boren / schroeven
Onze machines overtuigen door compact design,  
buitengewoon prestatievermogen en veelzĳdige  
gebruiksmogelĳkheden. Nuttige uitrustingen zoals  
het Quick-systeem, de tapfunctie of een geïntegreerde  
stofafzuiging voor accu-boorhamers zĳn ware  
probleemoplossers.

Zagen
Of het nu hout, kunststof, aluminium of metaal is - voor  
precies zagen zĳn perfect afgestemde combinaties van  
machines en toebehoren nodig. Of het nu gaat om handgeleide 
of stationaire zagen: wĳ hebben de passende accu-oplossing 
voor u.

Bewerking van roestvast staal
Roestvast staal is een veeleisend materiaal, wanneer het  
om de bewerking gaat. Daarom heeft Metabo een compleet 
 assortiment van speciale machines ontwikkeld. Of het  
nu gaat om Inox haakse slĳpers, bandvĳlen, buizenslĳpers,  
satineermachine of binnenhoekslĳpers – het volledige  
palet voor de bewerking van roestvast staal  
met accu vindt u alleen bĳ Metabo. 

Speciale toepassingen
Ieder beroep kent andere uitdagingen. Daarom hebben  
wĳ bĳ Metabo voor industrie alsmede bouw en renovatie  
een hele serie competentieproducten en speciale oplossingen  
ontwikkeld, die men alleen voor bepaalde toepassingen  
nodig heeft. Maar wie ze nodig heeft, werkt daarmee  
duidelĳk sneller en beter.

vanaf pagina 12

vanaf pagina 24

vanaf pagina 28

vanaf pagina 30

vanaf pagina 33

Toebehoren voor accu-machines
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18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Art. nr.: 602325840

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless boorschroefmachine met  
compacte constructie voor universele en  
veeleisende werkzaamheden

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø staal 13 mm

Boor-Ø zacht hout 38 mm

Nullasttoerentallen 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,5 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q Art. nr.: 602334840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø staal 13 mm

Boor-Ø zacht hout 38 mm

Nullasttoerentallen 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,5 kg

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-BOORSCHROEFMACHINES LT-KLASSE

�� Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder 
boorhouder

�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
�� Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links  

vastzetbaar

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden en  
3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT Art. nr.: 602102840

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø staal 13 mm

Boor-Ø zacht hout 38 mm

Nullasttoerentallen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,8 kg

ACCU-BOORSCHROEFMACHINES

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick Art. nr.: 602217840

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Lichte compacte boorschroefmachine: 
extreem korte constructie voor veelzĳdig 
gebruik

�� Booras met binnenzeskant voor schroefbits 
voor het werken zonder boorhouder

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten 
van de werkplek

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelĳk laden en 3 jaar garantie op 
de accu-pack

Max. koppel hard 48 Nm

Boor-Ø staal 10 mm

Boor-Ø zacht hout 20 mm

Nullasttoerentallen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Spanwijdte van boorhouder 1 - 10 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick Art. nr.: 602104840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel 

werken

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø staal 13 mm

Boor-Ø zacht hout 38 mm

Nullasttoerentallen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,9 kg

BOREN / SCHROEVENBOREN / SCHROEVEN
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18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I Art. nr.: 602351840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2 kg

Drietoerige 18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I Art. nr.: 602354840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless drietoerige boorschroefmachine 
met maximaal vermogen voor zeer zware 
toepassingen

�� Derde versnelling met hoog toerental  
(max. 3.800 /min) voor uitgebreid  
toepassingsgebied en nog sneller boren

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,1 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I Art. nr.: 602355840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless drietoerige boorschroefmachine 
met maximaal vermogen voor zeer zware 
toepassingen

�� Derde versnelling met hoog toerental  
(max. 3.800 /min) voor uitgebreid   
t oepassingsgebied en nog sneller boren

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,1 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I Art. nr.: 602350840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bĳ boren en  
schroeven

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick Art. nr.: 602193840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak, MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel 
boren en schroeven

Max. koppel hard 110 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2 kg

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende  
schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

�� Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale  
warmteafvoer en duurzaamheid

�� Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
�� Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder 

boorhouder

�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
�� Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te  

bevestigen
�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-BOORSCHROEFMACHINES LTX-KLASSE

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls Art. nr.: 602191840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 110 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 65 mm

Nullasttoerentallen 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2 kg

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel 
boren en schroeven

BOREN / SCHROEVENBOREN / SCHROEVEN
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�� Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
�� Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder 

boorhouder
�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek

�� Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te  
bevestigen

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  
en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-KLOPBOORMACHINES

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL Art. nr.: 602316840

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless klopboormachine met compact 
model voor universele en veeleisende  
werkzaamheden

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven 

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 13 mm / 13 mm / 38 mm

Nullasttoerental 0 - 600 / 0 - 2.100 /min

Max. aantal slagen 31.950 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,5 kg

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Impuls Art. nr.: 602192840

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel 
boren en schroeven

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 110 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I Art. nr.: 603828840

�� Volwaardige accu-boorschroefmachine met 
unieke, gepatenteerde tapfunctie

�� Snel boren en reinigen van schroefdraden 
zonder onderbreking door automatische 
omschakeling van de draairichting

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

Met: Snelwissel-tapboorhouder M4-M6, snelwissel-tapboorhouder M8-M12, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en 
MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel zacht 60 Nm

Max. koppel hard 120 Nm

Max. schroefdraad-Ø M4 - M12

Nullasttoerentallen 0 - 600 / 0 - 2.050 /min

18 Volt accu-boormachine BE 18 LTX 6 Art. nr.: 600261840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, steeksleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Snel draaiende accu-boormachine met 
handzame constructie en hoge precisie voor 
het boren in metaal

�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten 
van de werkplek

�� Robuust tandwielhuis van aluminium  
persgietwerk voor optimale warmteafvoer 
en duurzaamheid

�� Overbelastingsbeveiliging: beschermt de 
motor tegen oververhitting

Max. koppel 4 Nm

Boor-Ø staal / zacht hout 6 mm / 12 mm

Nullasttoerentallen 0 - 4.000 /min

Spanwijdte van boorhouder 1 - 10 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,2 kg

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Art. nr.: 602103840

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 60 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 13 mm / 13 mm / 38 mm

Nullasttoerental 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

Max. aantal slagen 27.200 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,9 kg

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel 
boren en schroeven 

BOREN / SCHROEVENBOREN / SCHROEVEN
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18 Volt accu-klopboormachine SBE 18 LTX Art. nr.: 600845840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus, extra handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Krachtige klopboormachine voor het  
krachtig boren in metselwerk net als met  
een machine op netstroom

�� Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: 
mechanisch ontkoppelen van de aandrĳving 
bĳ het blokkeren van het inzetgereedschap 
voor veilig werken

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 18 mm / 13 mm / 30 mm

Nullasttoerental 0 - 1000 / 0 - 3.000 /min

Max. aantal slagen 57.000 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I Art. nr.: 602357840

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless 3-toerige klopboormachine 
met maximaal vermogen voor zeer zware 
toepassingen

�� Derde versnelling met hoog toerental  
(max. 3.800 /min) voor uitgebreid  
toepassingsgebied en nog sneller boren

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken 

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,3 kg

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I Art. nr.: 602352840

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Brushless klopboormachine met maximaal 
vermogen voor zeer zware toepassingen

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I Art. nr.: 602353840

�� Brushless klopboormachine met maximaal 
vermogen voor zeer zware toepassingen

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 1.850 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Quick Art. nr.: 602200840

�� Metabo Quick-systeem: snelwissel van 
gereedschapopname en inzetgereedschap 
voor flexibel werken

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken

�� Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel 
boren en schroeven 

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 110 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 1.700 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I Art. nr.: 602356840

�� Brushless 3-toerige klopboormachine 
met maximaal vermogen voor zeer zware 
toepassingen

�� Derde versnelling met hoog toerental  
(max. 3.800 /min) voor uitgebreid  
toepassingsgebied en nog sneller boren

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ boren en 
schroeven

�� Inschakelbare "Impuls"-functie voor het 
uitdraaien van vastzittende schroeven en 
aanboren op gladde oppervlakken 

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Max. koppel hard 120 Nm

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout 16 mm / 13 mm / 65 mm

Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min

Max. aantal slagen 32.300 /min

Spanwijdte van boorhouder 1,5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,3 kg

�� Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
�� Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder 

boorhouder
�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek

�� Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te  
bevestigen

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  
en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-KLOPBOORMACHINES
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�� Terugslagarm werken met hoog koppel
�� Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
�� Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale  

warmteafvoer en duurzaamheid

�� Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te  
bevestigen

�� Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  
en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER / -SLAGMOERSLEUTEL

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 200 Art. nr.: 602195840

Met: Riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� 3 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum

Max. aantal slagen 3.000 /min

Max. koppel 210 Nm

Gereedschapopname Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm) 

Gewicht (met accu-pack) 1,4 kg

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL Art. nr.: 602205840

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ ieder 
soort gebruik

�� Overbelastingsbeveiliging: beschermt de 
motor tegen oververhitting

�� Hoog koppel bĳ tegelĳkertĳd bĳzonder 
handzame constructie

�� 12 toerental-/koppelniveaus voor brede 
toepassingsmogelĳkheden

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Max. aantal slagen 4.250 /min

Max. koppel 400 Nm

Gereedschapopname Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm) 

Gewicht (met accu-pack) 1,7 kg

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600 Art. nr.: 602198840

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen

Max. aantal slagen 2.200 /min

Max. koppel 600 Nm

Gereedschapopname Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm) 

Gewicht (met accu-pack) 3,1 kg

�� Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
�� Precies schroeven door fijn instelbare diepte-aanslag en geluidsarme 

klauwkoppeling
�� Diepte-aanslag volledig afneembaar voor het werken op zicht
�� Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het 

materiaal

�� Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
�� Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
�� Uit te rusten met schroevenmagazĳn SM 5-55 (art. nr. 631618000)  

voor snel, exact schroeven in serie

Gemeenschappelijke kenmerken

SCHROEVENDRAAIER VOOR DE DROOGBOUW

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 2500 Art. nr.: 620047840

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc 
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor schroeven in gipskarton- en 
gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructie

Gereedschapopname Inbus 1/4“ (6,35 mm) 

Max. koppel zacht 9 Nm

Nullasttoerental 0 - 2.500 /min

Gewicht (met accu-pack) 1,4 kg

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 4000 Art. nr.: 620048840

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc 
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Schroevendraaier voor de droogbouw voor gipskartonplaten op hout en metaal; ook voor 
gipsvezelplaten op metalen draagconstructie geschikt

Gereedschapopname Inbus 1/4“ (6,35 mm) 

Max. koppel zacht 7 Nm

Nullasttoerental 0 - 4.000 /min

Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 6000 Art. nr.: 620049840

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc 
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten: hoog toerental om snel te kunnen 
werken

Gereedschapopname Inbus 1/4“ (6,35 mm) 

Max. koppel zacht 5 Nm

Nullasttoerental 0 - 6.000 /min

Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL Art. nr.: 602396840

�� Unieke Metabo brushless-motor voor snel 
werken en maximale efficiëntie bĳ ieder 
soort gebruik

�� Automatic Power Shift (APS) ondersteunt 
het werken met zelfborende schroeven: 

automatische koppelreductie na het boren 
om doordraaien te voorkomen

�� 12 toerental-/koppelniveaus voor brede 
toepassingsmogelĳkheden

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Max. aantal slagen 4.000 /min

Max. koppel 200 Nm

Gereedschapopname Inbus 1/4“ (6,35 mm) 

Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg
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36 Volt accu-combihamer KHA 36 LTX 32 Art. nr.: 600795840

�� Kenmerken, zie KHA 36 LTX 32
�� 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige  

36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo

�� Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd 
dempingssysteem en extra handgreep voor 
trillingsreductie ter bescherming van de 
gezondheid

�� Ergonomische behuizingsvorm voor beitel-
werkzaamheden zonder extra handgreep.

�� Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze 
boorhouderwissel voor het werken met 
SDS-plus- en cilindrische boren 

Max. individuele slagenergie (EPTA) 3,1 J

Boor-Ø beton met hamerboren 32 mm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 30 mm

Gewicht (met accu-pack) 4,9 kg

Max. individuele slagenergie (EPTA) 3,1 J

Boor-Ø beton met hamerboren 32 mm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 30 mm

Gewicht (met accu-pack) 4,7 kg

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep,  
boordieptegeleider en MetaLoc koffer (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Combihamer voor het hamerboren, boren zonder slag en beitelen
�� Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast  

aan het materiaal

�� Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van 
de aandrĳving bĳ het blokkeren van de boor voor veilig werken

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  
en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-COMBIHAMERS

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX Art. nr.: 600210840

Met: Hamerboorhouder voor gereedschappen met SDS-plus-schachtuiteinde, extra handgreep, boordieptegeleider,  
draagriem en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� LED-werklicht voor optimaal zicht op de boorplaats 

Max. individuele slagenergie (EPTA) 2,2 J

Boor-Ø beton met hamerboren 24 mm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 25 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,9 kg

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick Art. nr.: 600211840

�� Extreem lichte en handzame accu-combi- 
hamer met geïntegreerde afzuigaansluiting

�� Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze 
boorhouderwissel voor het werken met 
SDS-plus- en cilindrische boren

�� Stofvrĳ boren met compacte stofafzuiging  
ISA 18 LTX 24 (toebehoren)

Max. individuele slagenergie (EPTA) 2.2 J

Boor-Ø beton met hamerboren 24 mm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 25 mm

Gewicht (met accu-pack) 3,4 kg

Met: geïntegreerde stofafzuiging ISA 18 LTX 24, verwisselbare afzuigkop, SDS-plus Quick boorhouder,  
Quick snelspanboorhouder, extra handgreep, boordieptegeleider, kunststof koffer (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Art. nr.: 600211900

�� Extreem lichte en handzame accu-combi- 
hamer met geïntegreerde afzuigaansluiting

�� Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze 
boorhouderwissel voor het werken met 
SDS-plus- en cilindrische boren

�� Stofvrĳ boren met compacte stofafzuiging  
ISA 18 LTX 24

Max. individuele slagenergie (EPTA) 2.2 J

Boor-Ø beton met hamerboren 24 mm

Boor-Ø staal / zacht hout 13 mm / 25 mm

Gewicht (met accu-pack) 4,5 kg

2x18 Volt accu-combihamer KHA 36-18 LTX 32 Art. nr.: 600796840
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18 Volt haakse accu-slĳper WB 18 LTX BL 125 Quick Art. nr.: 613077840

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Unieke ingekapselde Metabo brushless- 
motor met optimale stofbescherming voor 
snel werken en maximale efficiëntie

�� Elektronische veiligheidsuitschakeling:  
vermindert terugslag bĳ het blokkeren  
van de schĳf – voor hoge gebruikers- 
bescherming

�� Snel remsysteem met veiligheidsspindel 
voor maximale gebruikersbescherming: 
stopt de schĳf na uitschakelen binnen  
2 seconden en voorkomt het losdraaien van 
de moer tĳdens het remmen

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 9.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

18 Volt haakse accu-slĳper WPB 18 LTX BL 125 Quick Art. nr.: 613075840

�� Unieke ingekapselde Metabo brushless- 
motor met optimale stofbescherming voor 
snel werken en maximale efficiëntie

�� Elektronische veiligheidsuitschakeling:  
vermindert terugslag bĳ het blokkeren van 
de schĳf – voor hoge gebruikersbescherming

�� Paddleschakelaar met dodemansfunctie: 
veilige bediening door ergonomisch  
geïntegreerde schakelaar met antislip 
structuur

�� Snel remsysteem met veiligheidsspindel 
voor maximale gebruikersbescherming: 
stopt de schĳf na uitschakelen binnen  
2 seconden en voorkomt het losdraaien van 
de moer tĳdens het remmen

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 9.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt haakse accu-slĳper W 18 LTX 125 Quick Art. nr.: 602174840

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 8.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

�� Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het 
hoofd

�� Metabo Quick voor gereedschapsloze schĳfwissel door snelspanmoer
�� Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd 

vastzetbaar
�� Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes
�� Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes

�� Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
�� Elektronische zachtaanloop
�� Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na 

stroomonderbreking
�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

HAAKSE ACCU-SLIJPER

18 Volt platkop accu-slĳper WF 18 LTX 125 Quick Art. nr.: 601306840

Met: 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra 
handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Extreem platte aandrĳfkop maakt het  
werken in scherpe hoeken tot 43° mogelĳk

�� Compacte constructie voor het snel  
verwĳderen van lasslakken, roest of lak in 
nauwe ruimtes, bĳv. van frameconstructies

�� Moeiteloos werken ook op lasnaden in 
moeilĳke posities door slanke greep

Minimaal haalbare hoek 43 °

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 8.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

18 Volt haakse accu-slĳper WP 18 LTX 125 Quick Art. nr.: 613072890

�� Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde 
schakelaar met antislip structuur

Spanning van de accu-pack 18 V

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 8.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

DOORSLIJPEN / AFBRAMENDOORSLIJPEN / AFBRAMEN
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�� De eerste grote haakse slĳper (Ø 230 mm) 
ter wereld met werking op accu voor het 
krachtig doorslĳpen en afbramen zonder 
netvoeding

�� Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor 
controle van de laadtoestand

�� Unieke ingekapselde Metabo brushless- 
motor met optimale stofbescherming voor 
snel werken en maximale efficiëntie

�� Elektronische veiligheidsuitschakeling:  
vermindert terugslag bĳ het blokkeren  
van de schĳf – voor hoge gebruikers- 
bescherming

�� Veel toepassingen mogelĳk door extreem 
grote slĳpdiepte van 77 mm

�� Dodemansschakelaar voor hoge gebruikers-
bescherming

�� Snel remsysteem voor maximale  
gebruikersbescherming stopt de schĳf na 
het uitschakelen binnen enkele seconden

�� Draaibare hoofdhandgreep: hoge veiligheid 
en betere hanteerbaarheid bĳ het door- 
slĳpen

�� Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep 
voor trillingsdemping ter bescherming van 
de gezondheid

�� Extra handgreep op drie posities  
monteerbaar

Slijpschijf-Ø 230 mm

Nullasttoerental 6.600 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 6,1 kg

36 Volt haakse accu-slĳper WPB 36 LTX BL 230 Art. nr.: 613101660

18 Volt haakse accu-slĳper WB 18 LTX BL 180 Art. nr.: 613087840

�� Dezelfde slĳpdiepte als een grote haakse 
slĳper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal 
voor slĳpwerkzaamheden op het dak

�� Unieke ingekapselde Metabo brushless- 
motor met optimale stofbescherming voor 
snel werken en maximale efficiëntie

�� Elektronische veiligheidsuitschakeling: 
vermindert terugslag bĳ het blokkeren van 
de schĳf – voor hoge gebruikersbescherming

�� Snel remsysteem met veiligheidsspindel 

voor maximale gebruikersbescherming: 
stopt de schĳf na uitschakelen binnen  
2 seconden en voorkomt het losdraaien van 
de moer tĳdens het remmen

Met: Steunflens, spanmoer, stoffilter, pensleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Slijpschijf-Ø 180 mm

Nullasttoerental 8.200 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

18 Volt haakse accu-slĳper WB 18 LTX BL 150 Quick Art. nr.: 613078840

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Unieke ingekapselde Metabo brushless- 
motor met optimale stofbescherming voor 
snel werken en maximale efficiëntie

�� Elektronische veiligheidsuitschakeling:  
vermindert terugslag bĳ het blokkeren van 
de schĳf – voor hoge gebruikers- 
bescherming

�� Snel remsysteem met veiligheidsspindel 
voor maximale gebruikersbescherming: 
stopt de schĳf na uitschakelen binnen  
2 seconden en voorkomt het losdraaien van 
de moer tĳdens het remmen

�� Metabo Quick voor gereedschapsloze  
schĳfwissel door snelspanmoer

Slijpschijf-Ø 150 mm

Nullasttoerental 9.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

�� Kenmerken als WPB 36 LTX BL 230
�� 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige  

36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo

Slijpschijf-Ø 230 mm

Nullasttoerental 6.600 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 6,5 kg

2x 18 Volt haakse accu-slĳper WPB 36-18 LTX BL 230 Art. nr.: 613102840

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), pensleutel en koffer  
(zonder accu-pack, zonder lader)

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), pensleutel,  
2 LiHD accu-packs (36 V/6,2 Ah), supersnellader ASC Ultra »AIR COOLED« en koffer

18 Volt accu-haakse slĳper W 18 LTX 150 Quick Art. nr.: 600404840

Met: Doorslijpbeschermkap-clip, beschermkap, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Inox (150x1,6x22,2mm), steunflens, 
snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� ’s Werelds eerste 150 mm haakse accu-slĳper voor krachtig slĳpen tot 45mm diepte
�� Metabo Quick voor gereedschapsloze schĳfwissel door snelspanmoer

Slijpschijf-Ø 150 mm

Nullasttoerental 8.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

�� Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het 
hoofd

�� Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd 
vastzetbaar

�� Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes
�� Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove 

deeltjes

�� Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
�� Elektronische zachtaanloop
�� Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine  

na stroomonderbreking
�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

HAAKSE ACCU-SLIJPER

DOORSLIJPEN / AFBRAMENDOORSLIJPEN / AFBRAMEN
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18 Volt accu-buizenslĳper RB 18 LTX 60 Art. nr.: 600192850

Met: Stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Compacte accu-buizenslĳper voor de snelle, 
flexibele bewerking van roestvast stalen 
buizen

�� Grote omvattingshoek van 190° voor een 
naadloos oppervlak

�� Gereedschapsloze schuurbandwissel en 
instelbare bandgeleiding

Bandsnelheid stationair toerental 9,2 m/s

Schuurbandafmetingen 30 x 533 mm

Max. buisdiameter 60 mm

Omvattingshoek 190 °

Gewicht (met accu-pack) 3,3 kg

18 Volt accu-satineermachine S 18 LTX 115 Art. nr.: 600154850

Met: Extra handgreep, stoffilter, steeksleutel (enkel) en inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Compacte accu-satineermachine voor het 
schuren, satineren, borstelen en hoogglans-
polĳsten van bĳv. roestvast staal

�� Asvergrendeling en gereedschapsloze  
spanmoer voor snelle walsvervanging

�� Houder voor extra handgreep met  
verschillende bevestigingspunten,  
gereedschapsloos instelbaar

�� Rolopspandoorn met rustige loop en vorm-
gesloten voor een gelĳkmatig slĳpbeeld

Nullasttoerental 3.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Schuurdiameter 100 - 200 mm

Schuurbreedte 50 - 100 mm

Gewicht (met accu-pack) 3,1 kg

�� Robuuste motor voor lange levensduur
�� Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove 

deeltjes
�� Elektronische zachtaanloop
�� Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
�� Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na 

stroomonderbreking
�� Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes
�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-BEWERKING VAN ROESTVAST STAAL

18 Volt haakse accu-slĳper W 18 LTX 125 Quick Inox Art. nr.: 600174850

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep en stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Precies voor de bewerking van roestvast staal aangepast toerental en koppel voor koel  
slĳpen/schuren met perfecte afwerking

Slijpschijf-Ø 125 mm

Nullasttoerental 5.000 /min

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

18 Volt accu-bandvĳl BF 18 LTX 90 Art. nr.: 600321850

Met: Extra handgreep, stoffilter, schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm) en inbussleutel  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Krachtige, compacte accu-bandvĳl voor het 
schuren, satineren en afbramen op moeilĳk 
toegankelĳke plaatsen

�� Gereedschapsloze schuurbandwissel en 
instelbare bandgeleiding

�� 270° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het 
perfect aanpassen aan iedere werkpositie

Schuurbandbreedte 6 - 19 mm

Schuurbandlengte 457 mm

Nuttige lengte schuurbandarm 90 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,6 kg

18 Volt accu-binnenhoekslĳper KNS 18 LTX 150 Art. nr.: 600191850

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep, stoffilter, pensleutel en inbussleutel  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Zeer vlakke accu-binnenhoekslĳper voor het 
bewerken van roestvast stalen hoeklassen 
in nauwe tussenruimtes

�� Asvergrendeling voor snelle schĳfwissel
�� Zonder gereedschap verstelbare,  

afneembare beschermkap

�� 270° draaibare slĳparm voor het perfect 
aanpassen aan iedere werkpositie

�� Onderhoudsarme riemaandrĳving voor 
lange levensduur

Nullasttoerental 3.800 /min

Schijfdiameter 150 mm

Schroefdraad as M 14 

Gewicht (met accu-pack) 3 kg

BEWERKING VAN ROESTVAST STAALBEWERKING VAN ROESTVAST STAAL
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18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140 Art. nr.: 601405840

Met: Beschermplaat kunststof, splinterbeveiligingsplaatje en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Extreem krachtige decoupeerzaag met 
VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in 
zacht hout tot 140 mm

�� Uiterst handig door kleine greepomvang en 
softgrip-oppervlak

�� Eenvoudig aanzagen door opstartauto-
maat met automatische versnelling van de 
slagfrequentie

�� Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf 
elektronica voor het werken met  
slagfrequenties aangepast aan het  
materiaal, die onder belasting constant  
blĳven

Zaagdiepte hout 140 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 1000 - 3.000 /min

Gewicht (met accu-pack) 2,8 kg

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57 Art. nr.: 601857840

�� Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor  
universeel gebruik op de bouwplaats

�� Aluminium bodemplaat direct te  
gebruiken op geleiderails van Metabo  
en andere producenten

�� Uitlooprem stopt het zaagblad bĳzonder 
snel en verhoogt de veiligheid

�� Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, 
met praktisch vergrendelpunt bĳ 45°

�� 0°-positie bĳstelbaar voor zeer hoge 
 zaagprecisie

�� Goed zichtbare zaaglĳnaanwĳzer voor het 
zagen langs een getrokken lĳn

�� Handgreep met antislip softgrip-oppervlak 
voor veilige geleiding

�� Afzuigmogelĳkheid door aansluiting van 
een alleszuiger

Max. zaagdiepte bij 90° 57 mm

Zaagblad-Ø x boorgat 165 x 20 mm

Nullasttoerental 4.600 /min

Max. zaagsnelheid 40 m/s

Gewicht (met accu-pack) 3,4 kg

Met: HM-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelgeleider, inbussleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 100 Art. nr.: 601003840

�� Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak

Zaagdiepte hout 100 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 0 - 2.800 /min

Gewicht (met accu-pack) 2,5 kg

Met: afzuigstuk, splinterbeveiligingsplaatje, decoupeerzaagblad, inbussleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie  
aangepast aan het materiaal

�� Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
�� Brede toepassingsmogelĳkheden door middel van het afgestemde  

Metabo-zaagbladassortiment

�� Verstelbare diepte-aanslag voor optimaal gebruik van het zaagblad en 
veelzĳdig gebruik zoals bĳv. invalsneden

�� Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  
en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-RECIPROZAGEN

18 Volt accu-reciprozaag ASE 18 LTX Art. nr.: 602269850

Met: Inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Elegante, lichte machine met softgrip- 
handgreep voor comfortabel zagen in elke 
werkpositie

�� Robuust tandwielhuis van aluminium  
persgietwerk, bekleed voor optimale 
bediening

�� Zaagblad 180° draaibaar om boven het 
hoofd makkelĳk te kunnen werken

Aantal slagen bij onbelast draaien 0 - 2.700 /min

Zaagslaglengte 30 mm

Gewicht (met accu-pack) 3,6 kg

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact Art. nr.: 602266840

Met: MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Lichte, extreem handige zaag voor  
bediening met 1 of 2 handen

�� Bĳzonder geschikt voor het werken op  
moeilĳk toegankelĳke plaatsen

�� Uitgebreide toepassingsmogelĳkheden 
door unieke Quick-opname voor recipro-
zaagbladen en decoupeerzaagbladen

�� Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale 
verlichting van het zaagbereik

Aantal slagen bij onbelast draaien 0 - 3.100 /min

Zaagslaglengte 13 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,7 kg

ACCU-DECOUPEERZAGEN

Gemeenschappelijke kenmerken
�� Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, 

pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
�� Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische 

afvoer
�� Eenvoudige versteksnedes door gereedschapsloos verstelbare voetplaat 

met vergrendelpunten

�� Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrĳ zicht op het zaagbereik
�� Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 100 Art. nr.: 601002840

�� Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak

Zaagdiepte hout 100 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 550 - 2.800 /min

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg

Met: afzuigstuk, transparante beschermkap, splinterbeveiligingsplaatje, decoupeerzaagblad, inbussleutel, MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

ZAGENZAGEN
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18 Volt accu-rechte slĳper GA 18 LTX G Art. nr.: 600639850

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, extra handgreep, stoffilter en steeksleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwieloverbrenging

Nullasttoerental 6.000 /min

Spanhalsdiameter 43 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

�� Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
�� Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bĳ het blokkeren van 

het inzetgereedschap om veilig te werken
�� Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na 

stroomonderbreking
�� Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

�� Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
�� Slank design voor optimale bediening
�� Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
�� Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelĳk laden  

en 3 jaar garantie op de accu-pack

Gemeenschappelijke kenmerken

RECHTE SLIJPERS

18 Volt accu-rechte slĳper GA 18 LTX Art. nr.: 600638840

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Nullasttoerental 25.000 /min

Spanhalsdiameter 43 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,1 kg

18 Volt accu-rechte slĳper GPA 18 LTX Art. nr.: 600621890

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde 
schakelaar met antislip structuur

Nullasttoerental 25.000 /min

Spanhalsdiameter 43 mm

Gewicht (met accu-pack) 2,1 kg

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216 Art. nr.: 619001850

Met: HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafelbladverbredingen, afkortgeleider, materiaalklem, gereedschap voor 
zaagbladwissel en spaanopvangzak (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Krachtige accu-afkortzaag voor  
montage-werkzaamheden met hoog  
zaagvermogen

�� Tot 720 zaagsneden in laminaat 195 x 8 mm 
per accu-lading (8.0 Ah)

�� Trekfunctie voor brede werkstukken
�� Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor 

vervoer met één hand
�� Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 

3 seconden
�� Robuuste constructie van aluminium  

persgietwerk voor zeer zware eisen
�� Effectieve interne spaanafzuiging via  

spaanopvangtrechter en spaanopvangzak

�� Snelle en precieze instelling van gangbare 
hoeken via vergrendelpunten

�� Zaaglĳnlaser en led-werklamp met energie-
besparende uitschakelautomaat

�� Traploos uittrekbare tafelbladverbredingen, 
afneembaar voor het ondersteunen van 
lange panelen, lĳsten etc.

�� Hoge, zĳdelings verschuifbare geleiders 
voor veilig zagen

�� Diepte-aanslag voor het eenvoudig maken 
van groeven

�� Zaagkop naar links kantelbaar, met extra 
hoekbereik voor verdekte zaagsnedes

Max. zaagbreedte 90°/45° 305 / 205 mm

Max. zaagdiepte 90°/45° 65 / 36 mm

Draaischijfinstelling links/rechts 47 / 47 °

Kantelbereik van zaagblad links/rechts 47 / 2 °

Zaagblad 216 x 30 mm

Gewicht (met accu-pack) 13,6 kg

�� Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met 
trolley-functie voor maximale mobiliteit

�� Krachtige Metabo brushless-motor voor 
krachtig zagen net als met een machine op 
netvoeding

�� Geïntegreerde afzuiging met stofcycloon 
voor stofarm werken zonder zonder  
alleszuiger

�� Snelle wissel tussen staand en dichtbĳ de 
vloer zagen door geïntegreerd, inklapbaar 
onderstel

�� Kenmerken als 36 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36 LTX BL 254
�� 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige  

36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo

Max. zaaghoogte 90°/45° 87 / 50 mm

Nullasttoerental 5.000 /min

Max. zaagsnelheid 66 m/s

Zaagblad 254 x 30 mm

Gewicht (met accu-pack) 34,5 kg

Met: HM-zaagblad met wisseltand (40-tands), onderstel, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreding, 
duwstok, stofcycloon, textielen stofzak (zonder accu-pack, zonder lader)

2x 18 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254 Art. nr.: 613025850

36 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36 LTX BL 254 Art. nr.: 613024850

SPECIALE TOEPASSINGENZAGEN
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18 Volt accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF Art. nr.: 601754840

Met: 2 HM-keerbeitels 45°-fase, 2 HM-keerbeitels straal R2, 2 HM-keerbeitels straal R3, breedtegeleider, schroevendraaier Torx 15,  
extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� De eerste accu-metaal-kantenfrees ter 
wereld voor 45°-fasen tot 4 mm en stralen 
van 2 en 3 mm

�� Oxide- en braamvrĳe oppervlakken als 
optimale voorbereiding voor het opbrengen 
van poeder- of lakcoatings voor maximale 
corrosiebescherming

�� One-touch Controller: gepatenteerde, 
gereedschapsloze freesdiepte-instelling in 

stappen van 0,1 mm; vergrendelpunten voor 
korte insteltĳden, tegen ongewenst verstel-
len van de freesdiepte tĳdens het werken

�� Slanke freeskop voor het werken in buizen 
en boorgaten vanaf Ø 13 mm en aan  
buitencontouren

Nullasttoerental 7.000 /min

Max. freeshoogte 45° 4 mm

Max. straal R3 

Verloop freesdiepte-instelling 0,1 mm

Gewicht (met accu-pack) 3,1 kg

18 Volt accu-lintzaag MBS 18 LTX 2.5 Art. nr.: 613022850

Met: Zaaglint 14/18 TPI (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Lichte accu-lintzaag voor precieze, braam-
vrĳe zaagsneden in metaal, aluminium en 
kunststof

�� Compacte constructie om te zagen op 
moeilĳk toegankelĳke plaatsen en boven 
het hoofd

�� Trillingsloze werking van het zaagblad voor 
precisie-zaagsneden en comfortabel werken

�� Metabo Quick voor snelle, gereedschapsloze 
zaagbladwissel

�� In de handel verkrĳgbare zaaglinten in de 
bĳbehorende maat te gebruiken 

Max. zaagbreedte 63,5 mm

Zaagbandlengte 835 mm

Zaagbandbreedte 13 mm

Zaaglintsnelheid 174 m/min

Gewicht (met accu-pack) 4,1 kg

 18 Volt-accu-blindklinkpistool NP 18 LTX BL 5.0 Art. nr.: 619002840

Met: 4 mondstukken, riemhaak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Accu-klinknagelpistool voor extreem snel 
klinken vergelĳkbaar met persluchtapparaten

�� Hoge levensduur door burshless motor en 
robuuste precisieoverbrenging

�� Met mondstukken voor eenhandsbediening: 
ingestoken klinknagel zit vast in iedere 
positie

�� Transparante opvangbak voor het eenvoudig 
ledigen van de resterende klinkdoornen

�� Snelle mondstukwissel voor verschillende 
klinkdiameters door geïntegreerd gereed-
schap

�� Veilig werken door robuuste handbescher-
mingsbeugel

�� LED-licht voor optimale verlichting bĳ het 
klinken, uitschakelbaar bĳ reflecterende 
vlakken

�� Robuust oog voor krachtbesparend werken 
met balancer/oprolinrichting

Klinknagel-Ø in alle materialen 2,4 - 5,0 mm

Max. klinknagel-Ø in aluminium 6,0 mm

Trekkracht 10.000 N

Gewicht (met accu-pack) 2,2 kg

18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82 Art. nr.: 602082840

Met: 1 set omkeerbare schaafbeitels, parallelgeleider, instelmal, zaagselafvoeradapter, textielen stofzak, MetaLoc  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Lichte, handzame accu-schaafmachine voor 
het schaven, gleuven maken en afschuinen

�� Traploos instelbare schaafdiepte en  
sponningdiepte

�� Vlak gefreesde schaafzool van aluminium 
persgietwerk met V-groef voor het  
eenvoudig afschuinen

�� Parallelgeleider voor het nauwkeurig  
geleiden van de schaafmachine

�� Greep met antislip softgrip-oppervlak

�� Afzuigmogelĳkheid door aansluiting van 
een alleszuiger

�� Beugel aan de schaafzool voor het 
 neerzetten van de machine en ter 
 bescherming van het werkstuk

�� Eenvoudige beitelwissel van de robuuste 
hardmetalen omkeerbare schaafbeitels

Schaafbreedte 82 mm

Schaafdiepte instelbaar 0 - 2 mm

Grootste sponningdiepte 9 mm

Nullasttoerental 16.000 /min

Gewicht (met accu-pack) 3,5 kg

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX 120 Art. nr.: 601163850

Met: Mengstaaf RS-R2 Ø 120 mm (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Accu-mixer voor krachtig mengen op de 
bouwplaats

�� Robuust greepframe van metaal ter  
bescherming tegen beschadigingen

�� Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor 
het werken met toerentallen aangepast aan 

het materiaal, die onder belasting constant 
blĳven

�� Accu-pack zit beschermd op de bovenkant 
en zorgt voor perfect evenwicht bĳ het roeren

�� Elektronische zachtaanloop voor spatvrĳ 
werken

Nullasttoerental 0 - 750 /min

Max. mengstaaf-diameter 120 mm

Max. aanbevolen menghoeveelheid 40 l

Gereedschapopname Inwendige schroefdraad M 14

Gewicht (met accu-pack) 4,2 kg

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX Art. nr.: 613021840

Met: Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80,  
5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuigadapter, multi-adapter en MetaLoc (zonde accu-pack, zonder lader)

�� Oscillerend accu-multitool met hoge  
performance, vergelĳkbaar met een  
machine op netstroom

�� Onmisbaar bĳ de interieurbouw voor het 
zagen, schuren, schrapen, raspen van de 
meest uiteenlopende materialen

�� Gereedschapopname voor maximale  
uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en 
andere toebehoren

�� Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor 
tĳdbesparend, comfortabel wisselen van 
toebehoren

�� Snel en krachtig door de combinatie  
van grote oscillatiehoek van 3,2° en  
VTC-elektronica met constant toerental,  
ook onder belasting

�� Extra heldere dubbele LED voor goed zicht

Schuurbeweging bij stationair toerental 7000 - 18.000 /min

Oscillatiehoek links/rechts 1,6 °

Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek 93 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,8 kg
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�� Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van  
bĳzonder dik vloeibare materialen

�� Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige  
werkzaamheden

�� Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen kokers en worsten
�� Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
�� Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen

Gemeenschappelijke kenmerken

ACCU-KITPISTOLEN

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400 Art. nr.: 601206850

Met: 400 ml-buis, uitdrukschijf voor foliezakken en uitdrukschijf voor kokers (zonder accu-pack, zonder lader)  

Uitpersdruk 7259 N / 740 kg

Opnamemaat 400 ml

Toevoersnelheid stationair toerental 1 - 10 mm/s

Gewicht (met accu-pack) 2,8 kg

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600 Art. nr.: 601207850

Met: 600 ml-buis, uitdrukschijf voor foliezakken en uitdrukschijf voor kokers (zonder accu-pack, zonder lader)

Uitpersdruk 7259 N / 740 kg

Opnamemaat 600 ml

Toevoersnelheid stationair toerental 1 - 10 mm/s

Gewicht (met accu-pack) 3 kg

18 Volt accu-alleszuiger AS 18 L PC Art. nr.: 602021850

Met: Zuigslang (Ø 27 mm / 3,0 m), vliesfilterzak, zuigmondstuk (120 mm breed, spleetzuigmondstuk, draagriem  
(zonder accu-pack, zonder lader)

�� Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel 
gebruik, voor het zuigen en afzuigen van 
stof en spaanders

�� Droogzuiger met industriële goedkeuring, 
gecertificeerd volgens EU-norm voor 
stofsoorten van stofklasse L

�� PressClean: handmatige filterreiniging door 
sterke luchtstroom bĳ schakelaarbediening 
op de zuiger in de werkpauzes

�� Met geïntegreerde blaasfunctie voor 
het  uitblazen, drogen en afvoeren van 
 afvoerlucht

�� Eco-modus voor langere looptĳd per 
acculading, Boost-modus voor maximaal 
vermogen

�� Grote hoekschakelaar voor eenvoudig  
aan-/uitschakelen ook met de voet

Luchtvermogen max. 2100 l/min

Onderdruk 120 hPa (mbar)

Filteroppervlak 3600 cm²

Reservoirinhoud 7,5 l

Gewicht (met accu-pack) 7,4 kg

Accu-handlamp ULA 14.4-18 LED Art. nr.: 600368000

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Compact en handig voor veelzĳdig gebruik
�� Krachtige LED-handlamp voor gelĳkmatig, 

helder werklicht
�� Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in  

12 posities

�� Robuuste behuizing van aluminium  
persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen

�� Draaibare haak voor het ophangen van de 
lamp

Max. brandduur per accu-lading 18 V / LiHD 4,0 Ah: 12,7h
18 V / LiHD 8,0 Ah: 25,4h 

Gewicht (zonder accu-pack) 0,39 kg

Accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED Art. nr.: 600370000

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Compact en handig voor veelzĳdig gebruik
�� Robuuste behuizing van aluminium pers-

gietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
�� Draaibare haak voor het ophangen van de 

lamp

�� Krachtige LED-staaflamp voor gelĳkmatig, 
helder werklicht

�� Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor 
bĳna onbegrensde lichtposities

Max. brandduur per accu-lading 18 V / LiHD 4,0 Ah: 9,1h
18 V / LiHD 8,0 Ah: 18,2h 

Gewicht (zonder accu-pack) 0,46 kg

Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED Art. nr.: 602111850

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Krachtige accu-bouwlamp met 18 LEDs voor 
gelĳkmatige werkverlichting op een groot 
oppervlak

�� Robuust en duurzaam voor de veeleisende 
inzet op de bouwplaats

�� Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd 
op het daglicht, met twee lichtniveaus

�� Minimale warmteontwikkeling: lamp wordt 
slechts handwarm voor een veilig  
permanent gebruik

�� Lamp snel en traploos 180° zwenkbaar
�� Naar keuze ook muurophanging of  

statiefgebruik mogelĳk

Max. brandduur per accu-lading 18 V / LiHD 4,0 Ah: 5,4h
18 V / LiHD 8,0 Ah: 10,8h 

Gewicht (zonder accu-pack) 2,5 kg

AANVULLENDE PRODUCTENSPECIALE TOEPASSINGEN
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18 Volt accu-heggenschaar AHS 18-55 V Art. nr.: 600463850

Met: Opbergkoker (zonder accu-pack, zonder lader)

�� Messen met speciale geometrie voor 
geringe slĳtage en daarmee 200% langere 
standtĳd

�� Zuivere sneden door aan beide zĳden dia-
mantgeslepen mestanden in een hoek van 30°

�� Hoge capaciteit door 2-traps gereduceerde 
tandwieloverbrenging

�� Veiligheid door elektronische snelstop voor 
mes (in 0,3 seconden)

Snoeidikte 18 mm

Snoeilengte 53 cm

Aantal sneden bij nullasttoerental 2.700 /min

Gewicht (met accu-pack) 3,8 kg

Accu-verwarmde jas HJA 14.4-18 Art. nr.

Maat XS 657025000

Maat S 657026000

Maat M 657027000

Maat L 657028000

Maat XL 657029000

Maat XXL 657030000

Maat XXXL 657031000

�� Hoogwaardige verwarmde jas voor werk en 
vrĳe tĳd - warm, comfortabel en veelzĳdig

�� Zes verwarmingszones kunnen gelĳktĳdig 
of selectief verwarmd worden op drie  
verwarmingsniveaus

�� Warme handen door twee verwarmde 
jaszakken

�� Extreem sterk door wind- en water- 
afstotend, scheurbestendig materiaal

�� Buitenmateriaal van 100% katoen, binnen-
materiaal en voering van 100% polyester

�� Een goed bereikbare accu-packzak links 
achter de zĳnaad

�� Het Metabo-accu-systeem: werking met alle 
Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 
14,4 en 18 Volt

Met: PowerAdapter PA 14.4-18 LED-USB (zonder accu-pack, zonder lader)

Gemeenschappelijke kenmerken
�� Werking met alle Metabo schuif-accu-packs van 12 tot 18 Volt  

of netvoeding mogelĳk
�� Robuuste kunststof behuizing met beschermingsklasse  

IP 54 – spatwaterdicht, stofbestendig, stootvast
�� Programmageheugenplaatsen voor AM/FM

�� Insteekbaar netsnoer
�� Digitale DSP-tuner met verlicht LCD-display en automatisch  

zender zoeken
�� Flexibele antenne

�� Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio

�� Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om 
draadloos naar muziek te luisteren vanaf smartphone of tablet

ACCU-BOUWRADIO

Accu-bouwradio R 12-18

Accu-bouwradio R 12-18 BT

Art. nr.: 600776850

Art. nr.: 600777850

Max. looptijd per accu-lading 18 V / LiHD 4,0 Ah: 18h
18 V / LiHD 8,0 Ah: 32h 

Radiofrequentie AM 522 - 1620 kHz

Radiofrequentie FM 87.5 - 108 MHz

Gewicht (zonder accu-pack) 1,85 kg

Met: Netsnoer, zonder accu-pack

Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB Art. nr.: 600288000

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Compacte multifunctionele adapter, te 
gebruiken als laadapparaat, energiebron 
en lamp

�� Twee snelle USB-aansluitingen voor het 
laden van en werken met USB-apparaten

�� Helder LED-licht voor dichtbĳ

�� LED-Powerlicht geeft de werking aan;  
automatische uitschakeling na zeven uur

�� Het Metabo-accu-systeem: werking met alle 
Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 
14,4 en 18 Volt

18 Volt accu-blazer AG 18 Art. nr.: 602242850

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Lichte accu-blazer bĳv. voor het afblazen 
van spaanders op werkstuk, werkplek, 
transporteur etc.

�� Stelwieltje om vooraf 3 luchtsnelheids- 
niveaus te kiezen voor het flexibel gebruik

Luchthoeveelheid 1 / 1,55 / 2,6 m³/min

Max. luchtsnelheid 74 m/s

Gewicht (met accu-pack) 1,87 kg

18 Volt accu-ventilator AV 18 Art. nr.: 606176850

Zonder accu-pack, zonder lader

�� Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel 
gebruik

�� Accu-looptĳd van max. 7 uur (bĳ 5,2 Ah)

�� Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen
�� Stille werking ook op het hoogste niveau

Luchtsnelheid 1,8 / 2,8 / 3,8 m/s

Max. toerental 1.300 /min

Rotordiameter 355 mm

Gewicht (met accu-pack) 4,55 kg

AANVULLENDE PRODUCTENAANVULLENDE PRODUCTEN
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Met 2.000 medewerkers, 25 eigen distributiebedrijven en 
100 importeurs zijn wij wereldwijd aanwezig – en altijd daar 
waar u ons nodig hebt. 

Metabo – altijd bij u in de buurt.

Metabo Nederland BV
Keulschevaart 8 
3621 MX Breukelen
www.metabo.com

Registreren op www.metabo.com

3 jaar XXL-garantie
Wij verlenen op alle producten de extra  
lange 3 jaar-garantie. Binnen 4 weken na  
aankoop op onze website registreren en  
uw normale garantie is tot 3 jaar verlengd.

Uw Metabo-dealer:




