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ІСТОРІЯ
STANLEY

««Секрет успіху цієї компанії простий. 
Кожен може його розкрити, і кожен, хто 
ним скористається, доб»ється успіху. 
Вся відповідь в двох словах і слова ці - 
прагнення до досконалості».

Ілюстрований альбом Ашера і Адама 
«Індустрія Америки», 1877 р.

1843
Фредерік Т. Стенлі засновує 
компанію STANLEY WORKS 
з виробництва кріплення і 
фурнітури для дверей у м. 
Нова Британія, штат Коннек-
тикут, США.

1936
STANLEY розробляє і 
патентує перший в світі 
універсальний ніж з тра-
пецієподібним лезом, що 
став світовим стандартом.

1857
Генрі Стенлі засновує 
STANLEY RULE & LEVEL CO 
для виробництва рівнів та 
кутників.

1937
STANLEY - перший вироб-
ник викруток під хрестовий 
шліц, розроблений Генрі 
Філліпсом.

1869
STANLEY WORKS купує 
Bailey, Chaney and Company, 
включаючи патенти на 
рубанки, які стали світовим 
стандартом. 

1963
STANLEY розробляє і 
патентує першу в світі 
рулетку з фіксацією стрічки 
POWERLOCK, що стала 
світовим стандартом.

1914
З початком Першої Світової 
Війни STANLEY WORKS 
випускає перші викрутки які 
складаються, для ремонту 
рушниць і протигазів.

1969
Рулетка POWERLOCK вхо-
дить в комплект інструменту 
корабля APOLLO, який 
здійснив першу висадку на 
Місяці.

1921
STANLEY WORKS і STANLEY 
RULE & LEVEL CO об»єд-
нуються в єдину компанію 
- світового лідера з вироб-
ництва інструментів.

1999
STANLEY випускає преміаль-
ну серію інструменту Stanley 
FATMAX, починаючи з 
молотків серії AntiVibe та 
рулеток.

1930
STANLEY запускає вироб-
ництво електроінстру-
менту.

2016
STANLEY починає випуск 
акумуляторних електроін-
струментів з безщітковими 
двигунами.

Професійне рішення www.stanleytools.com
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АКУМУЛЯТОРНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ

БРЕНД    STANLEY

РОБОТА З БЕТОНОМ

ДЕРЕВООБРОБКА

STANLEY - найбільший і авторитетний виробник 
інструменту в світі.
З 1843 року STANLEY є одним з провідних виробників ручного 
інструменту, задавши нові стандарти якості в цій галузі. Жодна 
компанія в світі не має більшого і вражаючого досвіду у виробни-
цтві надійних, потужних і інноваваційних інструментів, які допома-
гають професійним користувачам виконувати свою роботу якісно 
та швидко з дня у день.

Будь ви продавець, що вибирає для своїх клієнтів продукти найви-
щої якості, або досвідчений майстер, який шукає найкращі інстру-
менти, - STANLEY завжди працює для Вас!
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звітом дослідницької компанії B2B-International 2016 р JN985-15.
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Акумуляторні дрилі STANLEY розроблені для забезпе-
чення високої продуктивності, якості і точності. Сучасні 
Li-Ion акумулятори мають легку вагу та компактний 
розмір. Ці інструменти впораються з найскладнішими 
роботами по свердлінню і закручуванню та є не-
замінними помічниками для будь-якого професійного 
майстра.
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ІДЕАЛЬНА
ЕРГОНОМІКА 
Збалансована прогумована конструк-
ція і зручне розташування органів 
управління

МЕТАЛЕВІ
ШЕСТЕРНІ
Повністю металеві шестерні редуктора 
забезпечують довгий термін експлуатації 
інструменту

LI-ION БАТАРЕЯ
ВЕЛИКОЇ ЄМНОСТІ
Індикація рівня заряду батареї, відсутність 
саморозряду та ефекту пам’яті

АКУМУЛЯТОРНИЙ

ІНСТРУМЕНТ
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SBD20D2K 
18 В Li-Ion безщітковий дриль-шуруповерт

SBH20D2K  
18 В Li-Ion безщітковий ударний дриль-шуруповерт

Дриль-шуруповерт з інноваційним безщітковим двигуном

Ударний дриль-шуруповерт з інноваційним безщітковим двигуном

• Комплектується безщітковим 
двигуном, який збільшує час 
роботи на одному циклі заряду 
на 57% і потужність на 20% в 
порівнянні зі стандартними щітко-
вими дрилями при використанні 
однакової ємності АКБ.

• Високий крутний момент 55 Нм 
дозволяє виконувати складні види 
робіт (закручування в тверді по-
роди дерев або на значну глибину, 
висвердлювання отвору великого 
діаметра).

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
2,0 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду)

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і 
глибокої розрядки акумулятора

• Регулятор вибору зусилля загвин-
чування (23 положення) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза.

• Зносостійкі металеві шестерні 
2-х швидкісного редуктора 
забезпечують високий ресурс 
інструменту.

• 13 мм швидкозатискний патрон з 
автоматичним блокуванням.

• Кейс для зручного і надійно-
го зберігання інструменту та 
насадок.

• Комплектується безщітковим 
двигуном, який збільшує час 
роботи на одному циклі заряду 
на 57% і потужність на 20% в 
порівнянні зі стандартними щітко-
вими дрилями при використанні 
акумулятора однакової ємності.

• Високий крутний момент 55 Нм 
дозволяє виконувати складні види 
робіт (закручування в тверді поро-
ди дерев або на значну глибину).

• Ударна функція для свердління в 
бетон, камінь і цеглу.

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
2,0 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду).

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і гли-
бокої розрядки акумулятора.

• Регулятор вибору зусилля загвин-
чування (23 положення) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза.

• Зносостійкі металеві шестерні 
2-х швидкісного редуктора 
забезпечують високий ресурс 
інструменту.

Напруга   18 В
Ємність акумулятора  2,0 А⋅год
Макс. крутний момент  55 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,54 кг

Частота обертів
1/2 швидкість 430/1700 об.хв
Максимальний діаметр свердління
Деревина 35 мм
Метал 13 мм»

Акумуляторний інструмент

БІЛЬШЕ
БІЛЬШЕ

* У тесті використовувалася модель 
з безщітковим двигуном STANLEY 

SBD20S2K і модель з колектор-
ним (щітковим) двигуном STANLEY 

SCD20S2K. Проводилося загвинчуван-
ня чорних саморізів 3,5x32 мм в м»яку 

деревину (сосна) до повної розрядки 
повністю зарядженого акумулятора. 
Робота проводилася одним операто-
ром з інтервалом між підходами в 1 

годину з використанням акумулятора 
Li-Ion 1,5 А год

РОБОТИ*
ПОТУЖНОСТІ*

+57% +20%1-13mm

70min35mm

13mm
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3,5x32 мм

Напруга  18 В
Ємність акумулятора  2,0 А год
Макс. крутний момент  55 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,54 кг
Частота обертів
1/2 швидкість  430/1700 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  28900
Максимальний діаметр свердління
Деревина  35 мм
Метал  13 мм
Цегла  13 мм
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SCD20S2K  
18 В Li-Ion Дриль-шуруповерт
Потужна дриль-шуруповерт для виконання професійних завдань

• Високий крутний момент 45 Нм 
дозволяє виконувати складні види 
робіт (закручування в тверді по-
роди дерев або на значну глибину, 
висвердлювання отворів великого 
діаметра).

• Зносостійкі металеві шестерні 2-х 
швидкісного 
редуктора забезпечують високий 
ресурс інструменту.

• Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків»я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• 13 мм одномуфтовий швидкоза-
тискний патрон з автоматичним 
блокуванням шпинделя для зміни 
насадок однією рукою.

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
1,5 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду).

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і гли-
бокої розрядки акумулятора.

• Регулятор вибору зусилля загвин-
чування (23 положення) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза.

Напруга  18 В
Ємність акумулятора  1,5 А⋅год
Макс. крутний момент  45 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,6 кг

Частота обертів
1/2 швидкість  350/1500 об.хв
Максимальний діаметр свердління
Деревина  25 мм
Метал  13 мм

13mm

25mm

13mm

0-350/
0-1500

75min

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!
З 15 травня 2019 року за програмою професійного Електроінструменту $тамьеу 
почала діяти спеціальна програма «ремонт без витрат».

УМОВИ:
1. Електроінструмент STANLY, с позначкою продажу в гарантійному талоні починаючи 
з 15.05.2019 року, у будь-якому випадку (за винятком наведених у пункті 5 ((обмежен-
ня))) обслуговується на безкоштовній основі. Термін дії програми 1 (один) рік з 
моменту продажу кінцевому користувачу (дата - відмітка у гарантійному талоні).
2. Гарантія виробника на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і 
викликані дефектами виробництва та/ або матеріалів (згідно умов вказаних у 
гарантійному талоні), залишається чинною. Термін дії 2 (два) роки з моменту продажу 
(дата - відмітка у гарантійному талоні).
З. Якщо інструмент прийнятий згідно пункту1 не може бути відремонтований в термін 

14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту надходження в сервісний центр - 
клієнт отримує новий інструмент (фізичний обмін).
4. Пункти 1,2 і 3 поширюються на інструмент,акумуляторні батареї та зарядні пристроі.

ОБМЕЖЕННЯ:
5. Пункт1 цієї статті не поширюється на наступні пошкодження інструменту:
- фізичне знищення інструменту.
- самовільний розтин та псування інструменту.
- механічне пошкодження кабелюживлення,
- підключення через непередбачені виробником джерела живлення
6. Пункти 1 і 2 цієї статті не поширюються на подарункову комплектацію, витратні 
матеріали, сумки та валізи.
7. Пункт 3 не поширюється на продукцію, в разі. Коли попомка інструменту cталася за 
причинами, які підпадають під виключення зазначені у пункті 5.
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SBI201D2K 
18 В Li-Ion Безщітковий імпульсний шуруповерт

SCH201D2K  
18 В Li-Ion Ударний дриль-шуруповерт

Для складних видів робіт з кріпленням

Можливість свердлити в бетон легких марок і цеглу

• Великий крутний момент 160 Нм 
дозволяє виконувати надскладні 
види робіт (закручування в тверді 
породи дерев або на значну гли-
бину, працювати з кріпленням).

• Відсутність тертя щіткового вузла 
збільшує продуктивність, знижує 
нагрів інструменту, зменшує 
споживання енергії.

• Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків’я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• Компактний, ергономічний дизайн 
корпусу, дозволяє використову-
вати інструмент в обмеженому 
просторі.

• Світлодіодне LED підсвічування 
розташоване біля основи руків’я, 
повністю виключає затінення 
робочої зони (затримка 20 сек).

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
2.0 А⋅год (відсутність ефекту 
пам’яті та саморозряду), індика-
тор заряду батареї винесено на 
корпус інструмента

• Ударна функція для свердління в 
бетон легких марок і в цеглу.

• Високий крутний момент 45 Нм 
дозволяє виконувати складні види 
робіт (закручування в тверді поро-
ди дерев або на значну глибину).

• Сучасний Li-Ion акумулятор вели-
кої ємності (2,0 А⋅год) дозволяє 
виконати великий обсяг роботи на 
одному заряді.

• 13 мм одномуфтовий швидкоза-
тискний патрон з автоматичним 
блокуванням.

• Регулятор вибору зусилля загвин-
чування (22 положення) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза. 

• Зносостійкі металеві шестерні 
2-х швидкісного редуктора 
забезпечують високий ресурс 
інструменту.

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і гли-
бокої розрядки акумулятора.

Напруга  18 В
Ємність акумулятора  2 А⋅год
Макс. крутний момент  45 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,66 кг
Частота обертів
1/2 швидкість  350/1500 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1/2 швидкість  0-25500
Максимальний діаметр свердління
Деревина  35 мм
Метал  13 мм
Цегла  13 мм

Напруга 18 В
Ємність акумулятора  2,0 А⋅год
Макс. крутний момент  160 Нм
Тримач насадок  6,35 мм (1/4 ")
Вага  1,45 кг

Частота обертання  2700 об.хв
Кількість ударів за хвилину  3100
Макс. розмір болта  М14

STDC18LHBK   
18 В Li-Ion Ударний дриль-шуруповерт
Промисловий дриль-шуруповерт для важких видів робіт

• Високий крутний момент 51,4 Нм 
дозволяє виконувати надскладні 
види робіт (закручування на 
значну глибину).

• Ударна функція для свердління в 
бетон, камінь або цеглу.

• Регулятор вибору зусилля загвин-
чування (22 положення).

• Двошвидкісний двигун для 
універсального свердління в цеглі, 
деревині або металі.

• Світлодіодне підсвічування збіль-
шує видимість робочої зони.

• Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків»я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• Сучасний Li-Ion акумулятор вели-
кої ємності (2,0 А⋅год) дозволяє 
виконати великий обсяг роботи на 
одному заряді.

• Індикатор рівня заряду акумуля-
тора для планування робіт.

• Сталеве кріплення для ременя і 
магнітний тримач насадок»

Напруга  18 В
Ємність акумулятора  2 А⋅год
Макс. крутний момент  51,4 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,34 кг
Частота обертів
1/2 швидкість  400/1600 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1/2 швидкість  0-25500
Максимальний діаметр свердління
Деревина  38 мм
Метал  13 мм
Цегла  13 мм

13mm0-350/
150035mm

13mm

13mm

60min

SCD121S2K
12В Li-Ion Компактний дриль-шуруповерт
Легка зручна дриль-шуруповерт з відмінною ергономікою

• Дуже компактний, легкий дизайн 
корпусу дозволяє використовува-
ти інструмент в умовах обмежено-
го простору.

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
1,5 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду).

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і гли-
бокої розрядки акумулятора.

• Регулятор вибору зусилля загви-
нчування (20 положень) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза.

• Зносостійкі металеві шестерні 
2-х швидкісного редуктора 
забезпечують високий ресурс 
інструменту.

• Одномуфтовий швидкозатискний 
патрон з автоматичним блокуван-
ням шпинделя для швидкої зміни 
насадок однією рукою.

• Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків’я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• Яскраве LED підсвічування полег-
шує видимість робочої зони.

Напруга  12,0 В
Ємність акумулятора  1,5 А⋅год
Макс. крутний момент  26 Нм
Розмір патрона  1,5-10 мм
Вага  1 кг

Частота обертів
1/2 швидкість  400/1500 об.хв
Максимальний діаметр свердління
Деревина  20 мм
Метал  10 мм

10mm

20mm

10mm

0-400/
0-1500

70min

12.0V
1-13mm

70min35mm

13mm

0-430/
0-1700

18V
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НАДКОМПАКТНИЙ РОЗМІР

АКБ ТА ЗП, 12В
Вольтаж 12,0 В

SCH121S2K 
12,0 В Li-Ion Компактний ударний дриль-шуруповерт

АКБ ТА ЗП, 18В 
Вольтаж 18 В

SCI121S2K  
12,0 В Li-Ion Імпульсний шуруповерт

Універсальне рішення для свердління в дерево, метал та цеглу

Легко загвинчує довгі саморізи в тверді породи дерев

• Компактна, легка і ергономічна 
форма корпусу дозволяє вико-
ристовувати інструмент в умовах 
обмеженого простору.

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
1,5 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду).

• Незалежний перемикач режиму 
удару. Свердління в бетон легких 
марок і в цеглу.

• Захисна електроніка запобігає 
перевантаженню, перегріву і гли-
бокої розрядки акумулятора.

• Яскраве LED підсвічування полег-
шує видимість робочої зони.

• Регулятор вибору зусилля загви-
нчування (20 положень) дозволяє 
уникнути пошкодження матеріалу 
і запобігти «злизування» шліца 
саморіза.

• Зносостійкі металеві шестерні 
2-х швидкісного редуктора 
забезпечують високий ресурс 
інструменту.

• Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків»я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• Надзвичайно компактний, легкий 
і ергономічний дизайн корпу-
су дозволяє використовувати 
інструмент в умовах обмеженого 
простору.

• Високий крутний момент (110 
Нм) дозволяє загвинчувати 
довгі саморізи / глухарі в тверду 
деревину.

• 6,35 (1/4 ") мм шестигранний 
тримач з автоматичною фіксацією 
дозволяє швидко міняти насадки 
однією рукою.

• Яскраве LED підсвічування полег-
шує видимість робочої зони.

• Висока швидкість обертання 
і частоти ударів забезпечують 
високу продуктивність виконува-
ної роботи.

•  Ідеальний баланс електроінстру-
менту і прогумоване анатомічне 
руків»я забезпечують зручність в 
роботі та контроль над інстру-
ментом.

• Сучасна Li-Ion батарея ємністю 
1,5 А⋅год (відсутність ефекту 
пам»яті та саморозряду).

• Вбудована електроніка захищає 
батарею від перегріву, перезаряд-
ження і від глибокого розряду.

Напруга  12,0 В
Ємність акумулятора  1,5 А⋅год
Макс. крутний момент  26 Нм
Розмір патрона  1,5-10 мм
Вага  1 кг
Частота обертів
1/2 швидкість  50/1500 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1/2 швидкість  6000/22500
Максимальний діаметр свердління
Деревина  20 мм
Метал  10 мм
Цегла  8 мм

Напруга  12,0 В
Ємність акумулятора  1,5 А⋅год
Макс. крутний момент  110 Нм
Тримач насадок  6,35 мм (1/4 ")
Вага  1 кг

Частота обертів
1 швидкість  2500 об.хв
Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  2500
Макс. розмір болта  М12

SC122-RU
Зарядний пристрій
• Для заряду батарей 10.8 / 12.0 В, 

Струм зарядки 1,25 A.
• Інтелектуальний зарядний при-

стрій продовжує термін 
експлуатації акумулятора за раху-
нок поетапної системи зарядки.

• Світлова індикація статусу 
заряду»

SB12S-RU
Акумуляторна батарея
• Напруга 12.0 В, Тип батареї Li-Ion, 

Ємність 1.5 А⋅год.
• Сучасна Li-Ion батарея не має 

ефекту пам»яті і саморозряду.
• Час заряду батареї - 70 хвилин.

SC201-RU
Зарядний пристрій
• Для зарядки батарей 18 В, Струм 

зарядки 2,0 A.
• Інтелектуальний зарядний при-

стрій продовжує термін 
експлуатації акумулятора за раху-
нок поетапної системи зарядки.

• Світлова індикація статусу заряду.

SB20S-RU
Акумуляторна батарея
• Напруга 18 В, тип батареї Li-Ion, 

ємність 1.5 А⋅год.
• Сучасна Li-Ion батарея не має 

ефекту пам»яті і саморозряду.
• Час заряду батареї - 60 хвилин.

SB20D-RU 
Акумуляторна батарея
• Напруга 18 В, тип батареї Li-Ion, 

ємність 2,0 А⋅год.
• Сучасна Li-Ion батарея не має 

ефекту пам»яті і саморозряду.
• Час заряду батареї - 75 хвилин.

SB20S-RU / SB20D-RU

SB12S-RU

SC201-RU

10mm

70min
20mm

10mm

8mm

0-350/
0-1500

12.0V

70min

0-250012.0V

SC122-RU



STANLEY пропонує широкий асортимент електричних 
дрилів і шуруповертів для виконання оздоблювальних 
та ремонтних робіт. Можливість вибору необхідної 
потужності з існуючого асортименту, версії з різними 
типами патрона, наявність регулювання швидкості 
звільняє від необхідності подальшого пошуку потріб-
ного інструменту
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МАЛА ВАГА
КОНСТРУКЦІЇ 
Забезпечує зручність під час роботи, зни-
ження втоми оператора

ВИСОКА 
ПОТУЖНІСТЬ
Підвищена перевантажувальна здатність і 
тривалий термін експлуатації

КОМПАКТНИЙ
ДИЗАЙН
Дозволяє працювати в умовах 

обмеженого простору

СВЕРДЛІННЯ

ТА ЗАГВИНЧУВАННЯ
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SDH700 / SDH700C
Ударний дриль, 700 Вт, 13 мм
Потужна дриль з зносостійким двигуном

• Ударна функція дозволяє ефек-
тивно свердлити в бетон,камінь 
і цеглу.

• Потужний зносостійкий двигун 
підвищує надійність і термін 
експлуатації інструменту.

• Плавне регулювання швидкості 
і перемикач напрямку обертання 
зручні для роботи з різними 
типами матеріалів.

• Високоякісний храповий механізм 
підвищує надійність і термін 
служби інструменту.

• Зносостійкий свердлильний па-
трон із зубчатим вінцем запобігає 
ослабленню затягування оснастки 
під час свердління (у моделі 
SDH700).

• Металевий швидкозажимний 
патрон для швидкої і легкої зміни 
приладдя (у моделі SDH700C).

• Ергономічні прогумовані накладки 
забезпечують зручність в роботі і 
хороший контроль над інстру-
ментом.

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання повторюва-
них операцій.

• Обмежувач глибини свердління 
дозволяє точно задавати глибину 
отвору.

• Бічне  руків'я підвищує кон-
троль над інструментом під час 
свердління.

Споживана потужність  700 Вт
Макс. крутний момент  20 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,87 кг
Частота обертів
1 швидкість  0-2900 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  49300
Максимальний діаметр свердління
Деревина  30 мм
Метал  13 мм
Цегла  13 мм

Для SDH700

SDH700

SDH700С

STDH8013/STDH8013C 
Ударний дриль, 800 Вт, 13 мм
Потужний дриль з підвищеною перевантажувальною здатністю

• Ударна функція дозволяє ефек-
тивно працювати з мінеральними 
матеріалами, бетоном, цеглою.

• Зносостійкий свердлильний па-
трон із зубчатим вінцем запобігає 
ослабленню оснастки під час 
свердління (у моделі STDH8013).

• Металевий швидкозажимний 
патрон дозволяє швидко і легко 
міняти оснастку однією рукою (у 
моделі SDH700C).

• Потужний зносостійкий двигун 
витримує надмірні навантаження і 
володіє великим ресурсом.

• Високоякісний храповий механізм 
підвищує ресурс інструменту.

• Міцний металевий корпус 
редуктора підвищує надійність 
і збільшує термін експлуатації 
інструменту.

• Ергономічні прогумовані накладки 
забезпечують зручність в роботі і 
хороший контроль над інстру-
ментом.

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання повторюва-
них операцій.

• Плавне регулювання швидкості і 
реверс дозволяють працювати з 
різними типами матеріалів.

• Бічне руків’я підвищує зручність і 
безпеку під час роботи.

• Обмежувач глибини свердління 
дозволяє точно задавати глибину 
отвору.

Споживана потужність  800 Вт
Макс. крутний момент  22 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  2,4 кг
Частота обертів
1 швидкість  0-3000 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  0-54000
Максимальний діаметр свердління
Деревина  32 мм
Метал  13 мм
Цегла  16 мм

Для STDH8013

STDH8013

STDH8013С

32mm

13mm

16mm

0-3000/
0-54000

1.5-13mm
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SDH600 / SDH600C 
Ударний дриль, 600 Вт, 13 мм
Універсальна компактна дриль для роботи по дереву, металу і бетону

• Ударна функція дозволяє ефек-
тивно свердлити в бетон, камінь 
і цеглу.

• Чудове співвідношення потуж-
ності, розміру і ваги.

• Плавне регулювання швидкості 
і перемикача напрямку обертан-
ня, зручні для роботи з різними 
типами матеріалів.

• Високоякісний храповий механізм 
підвищує надійність і збільшує 
термін експлуатації инструменту.

• Зносостійкий свердлильний 
патрон із зубчатим вінцем   
запобігають обертає ослаблен-
ня затяжки оснащення підчас 
свердління (У моделі SDH600).

• Металевий швидкозажимний 
патрон для швидкої і легкої зміни 
приладдя (у моделі SDH600C).

• Ергономічна форма корпусу 
забезпечує зручне захоплення 
інструменту підчас свердління 
однією рукою.

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання повторюва-
них операцій.

• Обмежувач глибини свердління 
дозволяє точно задавати глибину 
отвору.

• Бічне руків’я підвищує кон-
троль над інструментом під час 
свердління.

Споживана потужність  600 Вт
Макс. крутний момент  20 Нм
Розмір патрона  1,5-13 мм
Вага  1,75 кг
Частота обертів
1 швидкість  2900 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  49300
Максимальний діаметр свердління
Деревина  25 мм
Метал  13 мм
Цегла  13 мм

Для SDH600

SDH600

SDH600С

STDR5510C   
Безударний дриль, 550 Вт

STDR5206  
Шуруповерт по гіпсокартону, 520 Вт

Монтажна дриль для роботи в умовах обмеженого простору

Дбайливе загвинчування на задану глибину «встановив і забув»

• Спеціально розроблена для 
свердління з високою точністю і 
швидкістю невеликих отворів в 
металі, твердих породах дерев, 
алюмінії та пластиці.

• Невелика вага дрилі знижує 
втому оператора під час тривалих 
робіт.

• Плавне регулювання швидкості, 
перемикач напрямку обертання.

• Швидкозатискний патрон для 
швидкої і легкої зміни приладдя.

• Потужний двигун забезпечує 
високу продуктивність і довгий 
термін експлуатації інструменту.

• Ергономічна форма корпусу 
забезпечує зручне захоплення при 
використанні однією рукою.

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання повторюва-
них операцій.

• Кріплення для ременя дозволяє 
переносити інструмент без вико-
ристання рук.

• Спеціально розроблений для 
монтажу гіпсокартонних плит 
до дерев’яних або металевих 
каркасів і для обробки фасадів 
будівель, покрівлі та стін.

• Знімний регульований наконечник 
установки глибини загвинчування 
саморізів («встановив і забув») 
для швидкого виконання повто-
рюваних операцій.

• Мала вага і компактний дизайн 
знижують втому користувача і 
підвищують продуктивність.

• Підходить для використання біт з 
хвостовиком HEX 6,35 мм (1/4 ")

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання повторюва-
них операцій.

• М’які гумові накладки на ручці і 
вимикачі знижують вібрацію та 
підвищують комфорт користу-
вача.

• Поясна кліпса дозволяє перено-
сити (і утримувати) інструмент без 
використання рук.

Споживана потужність  520 Вт
Макс. крутний момент  8 Нм
Тримач насадок HEX  6,35 мм
Вага  1,4 кг

Частота обертів
1 швидкість  4500 об.хв
Макс. діаметр головки шурупа  6 мм

Споживана потужність  550 Вт
Макс. крутний момент  14 Нм
Розмір патрона  1,5-10 мм
Вага  1 кг

Частота обертів
1 швидкість  2800 об.хв
Максимальний діаметр свердління
Деревина  25 мм
Метал  10 мм

25mm

13mm

13mm

0-2900/
0-49300

0-2800

25mm

10mm

1.5-10mm

0-4500 6,35мм

8Нм



Головні особливості інструменту STANLEY по роботі з 
бетоном - висока міцність основних вузлів конструкції, 
пилозахищеність і найкраща в своєму класі продук-
тивність. Перфоратори SDS-Plus володіють відмінним 
співвідношенням потужності і ваги в своєму класі. 
Відбійні молотки SDS-Max розроблені для комфортної 
та тривалої роботи.
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ВИСОКА
ПОТУЖНІСТЬ 
Найкраще співвідношення потужності і 
енергії удару в своєму класі

ДОВГИЙ ТЕРМІН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Посилена пилозахищена конструкція 
ударного механізму продовжує термін 
експлуатації

КОМПАКТНИЙ
ДИЗАЙН
Ергономічна конструкція корпусу і про-
гумовані руків»я підвищують продуктив-
ність роботи

РОБОТА З БЕТОНОМ

www.stanleytools.comПрофесійне рішення22 23 



www.stanleytools.com Робота з бетономРобота з бетоном

24 Всесвітньо відомий інструмент 

Професійне рішення

25 Всесвітньо відомий інструмент 24 Всесвітньо відомий інструмент

ШВИДКИЙ І ЛЕГКИЙ

800 ВтПОТУЖНІСТЬ

3,4 Дж
ЕНЕРГІЯ УДАРУ

25 Професійне рішення

«На підставі проведеного порівняльного випро-
бування моделі Stanley SHR263K з популярними 
моделями конкурентів, в категорії легких перфо-
раторів. Свердління проводилося в вертикальному 
положенні, в бетон, бурами 8х80, 10х80, 12х80, 
16х80. Оцінювався обсяг висвердленого бетону 
за хвилину. Тест проводився три рази, до підсумку 
потрапили середні значення. Отримані результати 
підсумовувалися»

*

*
SHR263K
3-х режимний перфоратор SDS-Plus, 800 Вт, 26 мм
Найкраще співвідношення потужності і енергії удару в легкому класі

• Краща в своєму класі енергія 
удару (3,4 Дж) для свердління в 
бетоні та легких відбійних робіт.

• Оптимальний для свердління 
отворів в бетоні і цеглі 8-16 мм, 
максимальний  свердління до 
26 мм.

• Регулятор вибору режиму роботи 
(свердління з ударом, просте 
свердління і довбання).

• Запобіжна механічна муфта 
захищає оператора від неперед-
баченого ривка інструмента при 
заклинюванні бура.

• Бічне руків'я підвищує зручність і 
безпеку під час роботи.

• Зручне розташування органів 
управління (широкий курок 
вимикача, реверс і блокування 
включення) полегшує управління 
функціями перфоратора під час 
роботи.

• Прогумована накладка підви-
щує комфорт під час тривалого 
використання.

• Обмежувач глибини свердління 
дозволяє точно задавати глибину 
отвору.

• Ударостійкий кейс для зручного 
зберігання і транспортування 
електроінструменту та оснащення.

Споживана потужність  800 Вт
Енергія удару  3,4 Дж
Патрон  SDS-Plus
Вага  2,6 кг
Частота обертів
1 швидкість  0-1150 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  0-4300
Максимальний діаметр свердління
Деревина 30 мм
Метал  13 мм
Бетон  26 мм

26mm

30mm

13mm

0-1150/
0-4300

SHR263K
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SHR264K   
3-х режимний перфоратор SDS-Plus, 800 Вт, 26 мм
Найкраще співвідношення потужності і енергії удару в легкому класі

• Краща в своєму класі енергія 
удару (3,4 Дж) для свердління в 
бетон і легких відбійних робіт.

• Оптимальний для свердління 
отворів в бетоні і цеглі  8-16 мм, 
максимальний ⋅ свердління до 
26 мм.

• Сумний патрон дозволяє викори-
стовувати перфоратор як дриль 
для свердління дерева і металу.

• Запобіжна механічна муфта 
захищає оператора від неперед-
баченого ривка інструмента при 
заклинюванні бура.

• Регулятор вибору режиму роботи 
(свердління з ударом, просте 
свердління і довбання).

• Зручне розташування органів 
управління (широкий курок 
вимикача, реверс і блокування 
включення) полегшує управління 
функціями перфоратора під час 
роботи.

• Прогумована накладка підви-
щує комфорт під час тривалого 
використання.

• Ударостійкий кейс для зручного 
зберігання і транспортування 
електроінструменту та оснащення.

Споживана потужність  800 Вт
Енергія удару  3,4 Дж
Патрон SDS-Plus /  1,5-13 мм
Вага  2,6 кг
Частота обертів
1 швидкість  0-1150 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  0-4300
Максимальний діаметр свердління
Деревина  30 мм
Метал  13 мм
Бетон  26 мм

STHR202K 
Дворежимний перфоратор SDS-Plus, 850 Вт, 26 мм
Легкий компактний перфоратор для монтажних робіт

• Потужний мотор (620 Вт) підхо-
дить для оптимального свердлін-
ня отворів 6-12 мм в бетоні або 
цеглині, максимальна рекомендо-
вана ⋅ свердління - 20 мм.

• Регулятор вибору режиму роботи: 
свердління з ударом або просте 
свердління.

• Запобіжна механічна муфта 
захищає оператора від неперед-
баченого ривка інструмента при 
заклинюванні бура.

• Прогумована накладка на руків'ї 
підвищує комфорт під час трива-
лого використання.

• Зручне розташування органів 
управління (широкий курок 
вимикача, реверс і блокування 
включення) полегшує управління 
функціями перфоратора під 
час роботи.

•  Бічне руків'я підвищує зручність і 
безпеку під час роботи.

• Обмежувач глибини свердління 
дозволяє точно задавати глибину 
отвору.

• Ударостійкий кейс для зберігання 
і транспортування електроінстру-
менту та оснащення.

Потребляемая мощность  620 Вт
Энергия удара  1,34 Дж
Патрон  SDS-Plus
Вес  2,8 кг
Частота вращения
1 скорость  0-1250 об.мин

Кол-во ударов в минуту
1 скорость  0-3900  
Максимальный диаметр сверления
Древесина 25 мм
Металл 13 мм
Бетон 20 мм

30000/min 0-1250
0-3900

2 MODE
25mm

13 mm

20mm

STHR323K
Трьохрежимний перфоратор SDS-Plus, 1250 Вт, 32 мм
Потужний перфоратор для свердління отворів великого діаметру

• Ідеально підходить для свердлін-
ня отворів до ⋅ 32 мм в бетоні або 
цеглині.

• Регулятор вибору режиму роботи 
(свердління з ударом, свердління 
без удару і довбання).

• Запобіжна механічна муфта 
захищає оператора від неперед-
баченого ривка інструмента при 
заклинюванні бура.

• Ергономічне прогумоване руків'я 
підвищує комфорт оператора при 
тривалому використанні.

• L-образна форма корпусу і зручне 
розташування органів управління 
забезпечує максимальний кон-
троль над інструментом.

• Широкий курок вимикача, реверс 
і блокування включення полегшує 
управління функціями перфора-
тора під час роботи.

• Індикатори зносу щіток і техніч-
ного обслуговування сповіщають 
про необхідність заміни щіток або 
про необхідний плановий сервіс.

• Спеціальний відсік для швидкої 
і зручної заміни вугільних щіток 
без розбору корпусу.

• Ударостійкий кейс для зручного 
зберігання і транспортування 
електроінструменту та оснащення.

Споживана потужністю  1250 Вт
Енергія удару  3,5 Дж
Патрон SDS-Plus
Вага  5,4 кг
Частота обертів
1 швидкість  850 об.хв

Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  0-4100
Максимальний діаметр свердління
Деревина  40 мм
Метал 13 мм
Бетон  32 мм

26mm

30mm

13mm

0-1150/
0-4300
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STHM5KS  
5-кг відбійний молоток SDS-Max, 1010 Вт
Руйнування конструкцій з легких і середніх марок бетону

• Потужний в своєму класі двигун 
(1010 Вт) забезпечує чудову 
продуктивність як при виконанні 
легких робіт по довбанню, так і 
при обробці поверхні або руйну-
вання бетонних конструкцій.

• Ергономічна і компактна 
конструкція корпусу, зручне 
розташування органів управління 
забезпечують максимальний 
контроль та зручність при роботі у 
важкодоступних місцях.

• Масивний ударний механізм має 
велику міцність, надійність і за-
безпечує виняткову довговічність 
інструменту.

• Модульна конструкція забезпечує 
швидкий доступ до ключових 
компонентів інструменту для про-
ведення оперативного сервісного 
обслуговування.

• Антивібраційне підпружинене 
руків'я знижує рівень вібрації що 
передається на руки оператора.

• Прогумоване руків'я зручне в 
роботі і знижує втому оператора 
при тривалому використанні 
інструменту.

• Регульована бічна ручка (360 °) 
може бути зафіксована в будь- 
якому положенні, зручному для 
оператора.

• Надійний вмикач з фіксатором 
для безперервного режиму 
роботи.

• З'ємна кришка відсіку для по-
повнення мастила в редукторі.

• Спеціальний відсіку для швидкої і 
зручної заміни вугільних щіток.

• Ударостійкий кейс для зручного 
зберігання і транспортування 
електроінструменту та оснащення.

Споживана потужність 1010 Вт
Енергія удару  8,5 Дж
Патрон  SDS-Max

Вага  6,3 кг
Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  2900

STHR272KS   
Дворежимний перфоратор SDS-Plus, 850 Вт, 26 мм

0-3400
0-700/

26mm

STHM10K 
10-кг відбійний молоток SDS-Max, 1600 Вт
Ефективне руйнування несучих стін і перекриттів

• Потужний (1600 Вт) і надійний 
двигун має гарну продуктивність 
при руйнуванні бетонних конструк-
цій у важких умовах будівництва.

• Ергономічна і компактна конструк-
ція корпусу, зручне розташування 
органів управління забезпечують 
максимальний контроль та зруч-
ність при роботі в труднодоступ-
них місцях.

• Масивний ударний механізм має 
велику міцність, надійність.

• Регульована бічна ручка (360°) 
може бути зафіксована в будь- 
якому положенні, зручному для 
оператора.

• Електронне регулювання 
швидкості обертання, сили удару 
забезпечує повний контроль при 
використанні насадок невеликого 
діаметра при роботі з крихкими 
матеріалами.

• Індикатори зносу щіток і технічно-
го обслуговування сповіщають про 
необхідність заміни щіток або про 
необхідний плановий сервіс.

• Надійний вмикач з фіксатором для 
безперервного режиму роботи.

• Функція плавного пуску забез-
печує точне і чисте довбання без 
ризику пошкодження матеріалу.

Споживана потужність  1600 Вт
Енергія удару  5-25 Дж
Патрон  SDS-Max

Вага  10,5 кг
Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  900-1890

Для інсталяційних робіт - монтаж сантехніки, електрики

• Потужний двигун і висока енергія 
удару (4,1 Дж) забезпечує високу 
продуктивність при свердлінні або 
довбанні.

• Регулятор вибору режиму роботи 
(свердління з ударом / довбання).

• Запобіжна механічна муфта 
захищає оператора від неперед-
баченого ривка інструмента при 
заклинюванні бура.

• L-образна форма корпусу і зручне 
розташування органів управління 
забезпечує максимальний кон-
троль над інструментом.

• Рельєфна текстура ручок 
підвищує комфорт оператора при 
тривалому використанні.

• Широкий курок вимикач, реверс і 
блокування включення полегшує 
управління функціями перфора-
тора під час роботи.

• Спеціальний відсік для швидкої 
і зручної заміни вугільних щіток 
без розбору корпусу.

• З'ємна кришка відсіку для по-
повнення мастила в редукторі.

• Ударостійкий кейс для зручного 
зберігання і транспортування елек-
троінструменту та оснащення.

Споживана потужність  850 Вт
Енергія удару  4,1 Дж
Патрон  SDS-Plus
Частота обертів
1 швидкість  0-700 об.хв

Вага  5,1 кг
Кількість ударів за хвилину
1 швидкість  0-3400
Максимальний діаметр свердління
Бетон  26 мм



Надійні інструменти STANLEY для різання і оброб-
ки металу поєднують в собі чудове співвідношення 
потужності і ваги, виняткову ергономіку та швидке зні-
мання матеріалу під час шліфування, а також ювелірну 
точність при різанні крихких матеріалів. Ці інструмен-
ти мають найбільший попит якостями, необхідними 
кожному професіоналу: універсальність, висока потуж-
ність, довгий термін служби.

ВИСОКА
ПОТУЖНІСТЬ 
З підвищеною перевантажувальною здат-
ністю і терміном експлуатації

НАДІЙНИЙ
РЕДУКТОР
Застосування кулькових підшипників в 
конструкції редуктора продовжує термін 
служби інструменту 

ЗРУЧНІСТЬ
У РОБОТІ
Тонкий корпус і зручне руків'я ідеальні 
при тривалій роботі

МЕТАЛООБРОБКА
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SGV115
Кутова шліфувальна машина, 125 мм, 1150 Вт
Потужна шліфувальна машина з регулюванням швидкості обертання

• Електронне регулювання швид-
кості дозволяє вибрати опти-
мальний режим обробки різних 
матеріалів.

• Захист від ненавмисного 
включення (після відключення 
живлення від мережі інструмент 
необхідно знову вимкнути).

• Захист від перевантаження 
(інструмент відключається 
при  прикладанні надлишкового 
зусилля).

• Двигун із збільшеним ККД для 
оброблення різного рівня склад-
ності широкого спектра (різка, 
шліфування, брашування).

• Низькопрофільний корпус 
редуктора дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях.

• Тонкий корпус має чудову 
ергономіку та зручний для роботи 
однією рукою.

• Розвинені вентиляційні отвори 
забезпечують ефективне охолод-
ження під час тривалої інтенсив-
ної роботи.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

Споживана потужність  1150 Вт
Макс. діаметр диска  125 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  0-11000 об.хв
Вага  2,0 кг

SGS105 
Кутова шліфувальна машина, 125 мм, 1050 Вт
Для різання металу і високопродуктивного шліфування

• Потужний двигун (1050 Вт) зі 
збільшеним ККД для виконання 
складних робіт широкого спектра 
з різання і шліфування.

• Низькопрофільний корпус 
редуктора дозволяє працювати в 
важкодоступних місцях.

• Тонкий корпус має чудову 
ергономіку і зручний для роботи 
однією рукою.

• Розвинені вентиляційні отвори 
забезпечують ефективне охолод-
ження під час тривалої інтенсив-
ної роботи.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжують загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і продовжу-
ють термін експлуатації.

Споживана потужність  1050 Вт
Макс. діаметр диска  125 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  11000 об.хв
Вага  2,0 кг

125mm11000 125mm11000

Регулювання обертів
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STGS9125 
Кутова шліфувальна машина, 125 мм, 900 Вт

STGS7125 
Кутова шліфувальна машина, 125 мм, 710 Вт

Універсальний інструмент для будівельних і монтажних робіт Легкий, зручний інструмент для дбайливої обробки матеріалів

• Потужний двигун для оброблення 
різного рівня складності широко-
го спектра з різання і шліфування.

• Тонкий корпус має чудову ерго-
номіку  та є зручний для роботи 
однією рукою.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжують загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

• Розвинені вентиляційні отвори 
забезпечують ефективне охолод-
ження під час тривалої інтенсив-
ної роботи.

• Двигун із збільшеним ККД і 
зміненою конструкцією 
профілю редуктора дозволяє 
виконувати широкий спектр робіт.

• Тонкий корпус має чудову ерго-
номіку і зручний для 
роботи однією рукою.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжують загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

STGS9115
Кутова шліфувальна машина, 115 мм, 900 Вт

STGS7115 
Кутова шліфувальна машина, 115 мм, 710 Вт

Потужний інструмент для зачистки виробів складної форми Потужний інструмент для зачистки виробів складної форми

• Потужний двигун для виконання 
робіт широкого спектра з різання і 
шліфування.

• Тонкий корпус має чудову 
ергономіку і зручний для роботи 
однією рукою.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжують загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

• Двигун із збільшеним ККД і 
зміненою конструкцією 
профілю редуктора дозволяє 
виконувати широкий спектр робіт.

• Тонкий корпус має чудову ерго-
номіку і зручний для 
роботи однією рукою.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжує загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

Споживана потужність  900 Вт
Макс. діаметр диска  125 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  11000 об.хв
Вага  2,2 кг

Споживана потужність  710 Вт
Макс. діаметр диска  125 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  11000 об.хв
Вага  1,9 кг

Споживана потужність  900 Вт
Макс. діаметр диска  115 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  11000 об.хв
Вага  2,2 кг

Споживана потужність  710 Вт
Макс. діаметр диска  115 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  11000 об.хв
Вага  1,9 кг

125mm
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SGM146 
Кутова шліфувальна машина, 150 мм, 1400 Вт
Професійна зачистка поверхні на великій площі

• Потужний двигун (Потужність 
1400 Вт) забезпечує високу 
продуктивність і довгий термін 
експлуатації при роботі з різання 
і шліфування металу, бетону або 
каменю.

• Широка клавіша вимикача з 
функцією блокування для трива-
лих робіт.

• Функція «No-Volt» - захист від не-
навмисного пуску в разі перебоїв 
в мережі електроживлення.

• Гіпоїдні конічні шестерні редукто-
ра забезпечують меншу вібрацію, 
низький рівень шуму і більш 
тривалий термін експлуатації.

• Швидкий доступ до зміни щіток 
без розбору корпусу.

• Розвинені вентиляційні отвори 
забезпечують ефективне охолод-
ження редуктора під час тривалої 
інтенсивної роботи.

• Високоточний металевий щітко-
тримач з щільними вугільними 
щітками продовжують загальний 
термін експлуатації інструменту.

• Форма заднього руків»я у вигляді 
«Rat tail» дозволяє надійно збері-
гати контроль над приладом під 
час роботи.

• Мала вага інструменту (всього 
3,1 кг) в своєму класі знижує 
втому оператора при тривалих 
роботах.

STGL2223 
Кутова шліфувальна машина, 230 мм, 2200 Вт
Потужна шліфувальна машина для роботи в індустріальному секторі

• Потужний двигун (Потужність 
2200 Вт) забезпечує високу 
продуктивність і довгий термін 
експлуатації. 
Розроблено для професійного 
використання.

• Зручна, ергономічна форма 
руків'я дозволяє надійно зберіга-
ти контроль над приладом під час 
роботи.

• Двоступеневий запобіжний вими-
кач для запобігання випадкового 
пуску.

• Можливість повороту редуктора 
на 90 ° щодо корпуса.

• Функція «No-Volt» - захист від не-
навмисного пуску в разі перебоїв 
в мережі електроживлення.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

Споживана потужність  1400 Вт
Макс. діаметр диска  150 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  9500 об.хв
Вага  3,1 кг

Споживана потужність 2200 Вт
Макс. діаметр диска 230 мм
Різьба шпинделя M14

Частота обертання 6500 об.хв
Вага 6,0 кг

SL209 
Кутова шліфувальна машина, 230 мм, 2000. Вт
Розроблено для роботи у важких умовах будівельного майданчика

• Потужний двигун (2000 Вт) 
забезпечує високу продуктивність 
і довгий термін експлуатації. 
Розроблено для професійного 
використання (ресурс роботи 
понад 450 годин).

• Зручна, ергономічна форма 
руків'я, дозволяє надійно збері-
гати контроль над приладом під 
час роботи.

• Двохступеневий запобіжний 
вимикач для запобігання випадко-
вого запуску.

• Можливість повороту редуктора 
на 90° відносно корпусу.

• Функція «No-Volt» - захист від не-
навмисного пуску в разі перебоїв 
в мережі електроживлення.

• Швидкий доступ до зміни щіток 
без розбору корпусу.

• Блокування шпинделя для швид-
кої зміни диска.

• Мала вага інструменту (4,9 кг) в 
своєму класі знижує втому опера-
тора при тривалих роботах.

Споживана потужність  2000 Вт
Макс. діаметр диска  230 мм
Різьба шпинделя M14

Частота обертання  6500 об.хв
Вага  4,9 кг

150mm9500
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SP137  
Полірувальна машина, 1300 Вт
Дбайливе полірування різних типів матеріалів

• Потужний двигун забезпечить 
виконання полірувальних і 
шліфувальних робіт будь-якої 
складності.

• Розроблено для професійного 
використання (ресурс роботи 
понад 200 годин).

• Електронний стабілізатор 
підтримує задане число оборотів 
обертання диска в разі збільшен-
ня навантаження.

• Електронне регулювання швид-
кості і плавний пуск дозволяють 
вибрати оптимальний режим 
обробки різних матеріалів.

• D-подібне бічне руків»я дозволяє 
оператору вибрати найбільш 
зручне положення при виконанні 
різних операцій.

• Блокування шпинделя для простої 
і зручної зміни оснастки.

• Блокування вимикача для вико-
нання тривалих робіт.

• Полірувальний диск Velcro (на 
липучці) для використання з 
шліфувальними кругами.

• Металевий корпус редуктора 
забезпечує надійність і міцність, 
підвищуючи термін експлуатації 
інструменту.

• Низький рівень вібрації сприяє 
зниженню втоми користувача і 
збільшення робочого циклу без 
втрати продуктивності.

Споживана потужність  1 300 Вт
Макс. діаметр диска  180 мм
Різьба шпинделя  M14

Частота обертання  500-3600 об.хв
Вага  3,2 кг

180 мм

0-480
0-800

M14
140mm

SSC22 
Монтажна (відрізна) пила Потужність 2200 Вт, 355 мм
Розроблено для щоденної роботи на металобазі

Споживана потужність 2200 Вт
Частота обертання  3800 об / хв
Макс. розмір заготовки 
при різі під кутом 90 °:
Труба ⋅  125 мм
Квадратний профіль  115х115 мм
Прямокутний профіль  115х130 мм
Прямокутний профіль  76х204 мм
Кутовий профіль  120х120 мм 

Макс. діаметр диска 355 мм
Вага  15,5 кг
Макс. розмір заготовки
при різі під кутом 45 °:
Труба ⋅  115 мм
Квадратний профіль  98Х98 мм
Прямокутний профіль  95х105 мм
Кутовий профіль  105х105 мм

• Призначена для різання металу 
(залізо, сталь, кольорові метали), 
каменю, кераміки, ПВХ.

• Потужний, захищений від абра-
зивного пилу двигун має підвище-
ну перевантажувальну здатність і 
тривалий термін експлуатації.

• Розроблено спеціально для 
роботи в жорстких умовах будів-
ництва.

• Ресурс роботи двигуна понад 
500 годин, ресурс роботи щіток 
більше 200 годин.

• Швидкозажимні лещата міцно 
фіксують заготовки різної кон-
фігурації і дозволяють скоротити 
час заміни заготовки.

• Вертикальне D-подібне руків'я 
зручне в роботі і знижує втому 
оператора при тривалих роботах.

• Блокування шпинделя для швид-
кої і легкої зміни диска.

• Регульований протиіскровий 
екран повністю накриває диск, 
тим самим забезпечує повну 
безпеку оператора.

500-3600



Інструмент STANLEY для деревообробки дозволяє 
швидко і якісно проводити розпили, підготовувати 
поверхню та надавати особливу форму найрізноманіт-
нішим матеріалам. Дана категорія надає професійним 
користувачам виняткову потужність, точність і зруч-
ність під час роботи.
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ВИСОКА
ПОТУЖНІСТЬ 
Підвищена перевантажувальна здатність 
двигуна дозволяє короткочасно докладати 
надмірні навантаження

ТОЧНІСТЬ
ОБРОБКИ
Висока якість підошов, опор, консолей, 
шарнірів, опорних стійок забезпечують 
високу якість і точність пропилу

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Регулювання положення ріжучої оснастки 
під різним кутом для надання заготовці 
складної форми

ДЕРЕВООБРОБКА
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SJ60 
Лобзик, 600 Вт

SJ45 
Лобзик, 450 Вт

Сучасний функціональний лобзик для виконання складних пропилів Надійний лобзик для виконання теслярських робіт

• Потужний двигун забезпечує ви-
соку продуктивність при роботі з 
різними матеріалами, а також при 
виконанні криволінійних пропилів.

• Електронне регулювання має 
декілька режимів швидкості для 
досягнення найкращих резуль-
татів під час роботи.

• Триступінчастий маятниковий хід 
дозволяє регулювати швидкість 
пиляння і якість пропилу.

• Безключова заміна пильного 
полотна дозволяє швидко міняти 
оснастку.

• Прогумована накладка на руків'ї 
підвищує комфорт під час трива-
лого використання

• Кнопка блокування вимикача 
зручна при виконанні повторюва-
них операцій.

• Інтегрована система здування 
тирси забезпечує чудовий огляд 
лінії різу, а також повністю вида-
ляє пил з робочої поверхні при 
підключенні пилососа.

• Захисний відкидний екран забез-
печує безпеку оператора.

• Електронне регулювання має 
кілька установок швидкості для 
досягнення найкращих резуль-
татів під час роботи.

• Надійна фіксація пильного 
полотна.

• Кнопка блокування вимикача 
зручна при виконанні повторюва-
них операцій.

• Інтегрована система здування 
тирси забезпечує чудовий огляд 
лінії різу, а також повністю вида-
ляє пил з робочої поверхні при 
підключенні пилососа.

• Захисний відкидний екран забез-
печує безпеку оператора.

Споживана потужність  600 Вт
Кількість ходів  500-3000 об / хв
Величина ходу  19 мм
Кут нахилу  +/- 45 °
Вага  1,9 кг

Макс. глибина різу
Деревина  75 мм
Метал  6 мм
Кольоровий метал  10 мм

Споживана потужність  450 Вт
Кількість ходів  500-3000 об / хв
Величина ходу  19 мм
Кут нахилу  +/- 45 °
Вага  1,8 кг

Макс. глибина різу
Деревина  65 мм
Метал  6 мм
Кольоровий метал  10 мм

500/600°C
300/500l/min
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SS24 
Вібраційна шліфмашина, 240 Вт
Надійний інструмент для фінішної шліфовки

• Ідеально підходить для шліфу-
вання лакофарбових покриттів, 
видалення іржі, зняття ворсу 
після фарбування або лакування, 
а також для шліфування у важко-
доступних місцях.

• Потужний, зносостійкий двигун 
забезпечує відмінне шліфування, 
гарантуючи неперевершену якість 
обробки.

• Довгий термін служби інструмен-
ту досягається завдяки повністю 
герметизованим металевим 
кульковим підшипником та пило-
захищеному вимикачу.

• Компактний ергономічний тек-
стурований корпус зручний для 
роботи однією рукою.

• Спеціальний шаблон в комплекті 
для просічки отворів для вида-
лення пилу на вже одягнений на 
платформу шліфпапір.

• Низький рівень вібрації дозволяє 
виконувати тривалі операції без 
втоми.

• Універсальний роз'єм 35 мм 
для підключення пилососа або 
пилозбірника.

Споживана потужність  220 Вт
Частота обертання 14000 об / хв
Амплітуда коливань  1,6 мм

Розмір підошви  110 х 104 мм
Розмір шліф. паперу  112 х 106 мм
Вага  1,1 кг

SC12
Дискова пилка, 1250 Вт, 165 мм

SC16
Дискова пилка, 1600 Вт, 190 мм

Висока продуктивність при оздоблювальних роботах

Висока продуктивність при розпуску масивної дошки

• Призначена для поперечного 
розпилу або подовжнього розпу-
ску деревини, а також фанери, 
ДСП, ОСП, МДФ, інших компо-
зитних матеріалів, пластику і 
кольорових металів.

• Двигун 1250 Вт забезпечує чудові 
параметри пропилу оздоблюваль-
них матеріалів (паркет, ламінат, 
вагонка тощо)

• Компактна, легка, проста у вико-
ристанні дискова пилка значно 
знизить настання втоми операто-
ра при тривалих роботах.

• Регулювання кута нахилу підо-
шви до 45 ° дозволить виконати 
різні за складністю операції.

• Глибина пропилуа 52 мм забезпе-
чить швидкі і точні поздовжні та 
поперечні розпили.

• Подвійний фланець - пила 
сумісна з дисками з посадковим 
отвором 30 і 20 мм

• Ефективна система пиловида-
лення повністю видаляє пил з 
робочої поверхні при підключенні 
пилососа (Air Lock).

• Дискова (циркулярна) пила при-
значена для поперечного розпилу 
або подовжнього розпуску дере-
вини, фанери, ДСП, ОСП, МДФ, ін. 
композитних матеріалів, пластику 
і кольорових металів.

• Потужний двигун 1600 Вт забез-
печує чудові параметри пропилу.

• Подвійний фланець - пила 
сумісна з дисками з посадковим 
отвором 30 і 20 мм

• Конструкція підошви забезпечує 
чудовий огляд лінії різу для про-
ведення точного пропилу.

• Компактна, легка, проста у вико-
ристанні дискова пилка значно 
знизить настання втоми операто-
ра при тривалих роботах.

• Регулювання кута нахилу підо-
шви до 45 ° дозволить виконати 
різні за складністю операції.

• Глибина пропила 65 мм забезпе-
чує швидкі і точні поздовжні та 
поперечні розпили.

• Ефективна система пиловида-
лення повністю видаляє пил з 
робочої поверхні при підключенні 
пилососа (Air Lock).

Споживана потужністю  1250 Вт
Діаметр пильного диска  165 мм
Діаметр посадкового отв.  20/30 мм
Частота обертання  5500 об.хв
Вага  3,8 кг

Макс. глибина пропилу під кутом
кут 90 °  52 мм
кут 45 °  38 мм

Споживана потужність  1600 Вт
Діаметр пильного диска  190 мм
Діаметр посадкового отв.  20/30 мм
Частота обертання  5500 об.хв
Вага  3,9 кг 

Макс. глибина пропилу під кутом
кут 90 °  65 мм
кут 45 °  50 мм

165 мм

190 мм

190mm
45°5500

SS28 
Вібраційна шліфмашина 280 Вт
Ідеальна для шліфування торців і крайок

• Двигун потужністю 280 Вт 
оптимальний для обробки різних 
матеріалів

• Зручна ергономічна текстуро-
вана поверхня верхньої частини 
дозволяє краще контролювати 
шліфування

• Прості і надійні затискачі для 
кріплення шліфпаперу

• Посилені опорні ніжки вісьмома 
стійками продовжують термін 
експлуатації підошви

• Проста конструкція корпусу 
забезпечує швидкий доступ для 
зміни щіток і обслуговування 
інструменту

• Кнопка блокування вимикача 
зручна при виконанні повторюва-
них операцій

• Вмикач «під два пальця» легко 
дозволяє вмикати / вимикати 
інструмент.

Споживана потужність  280 Вт
Частота коливань  0-14000 об / хв
Амплітуда коливань  2,0 мм

Розмір підошви  91 х 185 мм
Розмір шліф. паперу  93 х 230 мм
Вага  1,5 кг

165mm
45°5500 104

110

14000
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SRS480 
Ексцентрикова шліфмашина, 480 Вт, 125 мм

SS30 
Ексцентрикова шліфмашина, 300 Вт, 125 мм

Потужна шліфувальна машина з регулюванням швидкості

Підходить для проведення монотонного тривалого шліфування

• Високоресурсний двигун 
призначений для професійного 
застосування (виконання частих і 
тривалих видів робіт).

• Висока потужність і велика 
амплітуда коливань забезпечують 
високу продуктивність.

• Ексцентриковий і обертальний 
рух підошви забезпечують гладку 
поверхню без подряпин - зерна 
абразиву на кожному проході 
рухаються по новій траєкторії.

• Регулювання швидкості (4000 
-12000 об / хв.) Дозволяє 
обробляти поверхні чутливі до 
нагрівання і виконувати поліру-
вальні роботи.

• Пилозахищений вимикач і регу-
лятор швидкості продовжують 
термін експлуатації інструменту.

• Система швидкого кріплення 
шліфувального паперу на липучці 
дозволяє швидко міняти оснастку 
в процесі роботи.

• Ергономічний текстурований 
корпус з прогумованими ручками 
для зручності під час роботи.

• Низький рівень вібрації дозволяє 
виконувати тривалі операції без 
втоми.

• Можливість підключення пилосо-
са або мішка забезпечує чистоту 
робочого місця і подовжує термін 
експлуатації шліфпаперу.

• Плавне регулювання швидкості 
(до 13000 об / хв.) дозволяє 
обробляти поверхні чутливі до 
нагрівання і виконувати поліру-
вальні роботи.

• Пилозахищений вимикач 
перешкоджає попаданню пилу 
всередину корпусу. (продовжує 
терміну служби інструменту)

• Ергономічний текстурований кор-
пус зручний при виконанні різних 
типів робіт 

• Низький рівень вібрацій дозволяє 
виконувати тривалі операції без 
втоми.

• Під'єднання мішка / підключення 
до пилосос експлуатації 
забезпечує чистоту робочого міс-
ця і подовжує термін експлуатації 
шліфпаперу

• Система швидкого кріплення 
шліфувального паперу на липучці 
дозволяє швидко змінювати 
шліфпапір в процесі роботи.

Споживана потужність  480 Вт
Частота обертання  4000-12000 об/хв
Амплітуда коливань  5,0 мм

Діаметр шліф. паперу  125 мм
Діаметр підошви  125 мм
Вага  2,0 кг

Споживана потужність  300 Вт
Частота обертання  0-13000 об / хв
Амплітуда коливань 2,5 мм

Діаметр шліф. паперу  125 мм
Діаметр підошви  125 мм
Вага  1,4 кг

125 мм   125 мм   

125 мм   125 мм   

SВ90  
Стрічкова шліфмашина, 900 Вт

STPP7502 
Рубанок, 750 Вт

Для шліфування великих площ

Ідеально рівна поверхня після першого проходу

• Потужний 900 Вт двигун захи-
щений від абразивного пилу має 
підвищену перевантажувальну 
здатність і тривалий термін 
експлуатації.

• Важільний механізм зміни шліфу-
вальної стрічки дозволяє швидко 
і просто замінити відпрацьоване 
оснащення.

• Під'єднання мішка / підключення 
до пилососа забезпечує чистоту 
робочого місця і подовжує термін 
експлуатації шліфпаперу.

• Ергономічний текстурований 
корпус зручний в роботі.• Плавне 
регулювання швидкості дозволяє 
обробляти поверхні чутливі до 
нагрівання і виконувати поліру-
вальні роботи.

• Дисковий регулятор положення 
стрічки відцентровує шліфуваль-
ну стрічку в правильне робоче 
положення.

• Призначений для формування 
площини на пиломатеріалі, 
вирівнювання, підгонки частин 
дерев»яних конструкцій, а також 
підготовки необробленого ма-
теріалу до використання.

• Надійний і потужний двигун 
забезпечує високу якість обробки 
твердих порід дерев на макси-
мальній глибині стругання.

• Два твердосплавних двосторонніх 
ножа (82 мм) забезпечують мак-
симальну довговічність і високу 
якість обробки поверхні.

• Три V-подібних паза різного 
розміру для зняття фасок.

• Налаштування викиду тирси в 
праву або ліву сторону зручна під 
час стругання.

• Регулювання глибини стругання з 
кроком 0,2 мм дозволяє досягти 
високої точності при струганні.

• Максимальна глибина вибірки 
чверті чи фальца глибиною до 12 
мм значно розширює функціонал 
рубанка.

• Можливість підключення пилосо-
са або мішка забезпечує чистоту 
на робочому місці.

• Паралельна направляюча підви-
щує контроль і точність стругання.

Споживана потужність  900 Вт
Швидкість стрічки  240-380 м / хв
Розмір стрічки  75 х 533 мм

Розмір підошви  75 х 190 мм
Регулювання швидкості  є
Вага  2,76 кг

Споживана потужність  750 Вт
Ч-та об. барабана  16500 об / хв
Макс. глибина стругання  2.0 мм
Глибина вибірки чверті  12 мм

Ширина стругання  82 мм
Довжина підошви  290 мм
Вага  2,8 кг

75
mm

533
mm

0-13000 opm
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SST1800
Настільна пила 1800 Вт, 255 мм
Для професійних столярних робіт

• Призначена для поперечного, 
косого, похилого пиляння дереви-
ни поперек і вздовж волокон під 
різним кутом, а також комбі-
нованого пиляння деревини з 
використанням упору, встановле-
ного з необхідним косим кутом і 
нахиленим пильним диском.

• Потужний двигун в поєднанні з 
системою захисту від переванта-
жень забезпечує високу продук-
тивність при роботі з твердою, 
мокрою або промерзлій деревині.

• Поєднання зубчастої направляю-
чої і паралельного упору з чіткою 
шкалою робить цей верстат 
надзвичайно точним і простим у 
використанні інструментом.

• При компактному дизайні пили 
телескопічна направляюча забез-
печує ширину розкрою до 640 мм, 
що забезпечує значну свободу дій 
при роботі з заготовками великих 
розмірів.

• Фіксатор кута нахилу диска до 
45 ° має більшу шкалу точного 
регулювання.

• При транспортуванні великі, 
надміцні колеса, легко долають 
ступені, бордюри, і нерівності на 
будмайданчику.

• Інтегровані опорні стійки дозво-
ляють організувати робоче місце 
в будь-якій точці будівельного 
об'єкта.

Споживана потужність  1800 Вт
Частота обертання  4800 об / хв
Діаметр пильного диска  255 мм
Розмір отвору диска  30 мм

Кут нахилу диска  45 °
Макс. розмір столу,  640 х 530 мм
Макс. глибина різу при
90 ° / 45 °  76/55 мм

255 мм

SRR1200 
Фрезер, 1200 Вт
Ідеальний для врізки дверної фурнітури

• Призначений для виконання 
фігурної обробки дерев'яних і 
композитних заготовок.

• Потужний двигун забезпечує 
високу продуктивність при 
фрезеруванні горизонтальних, 
вертикальних і похилих площин, 
фасонних поверхонь, уступів і 
пазів різного профілю.

• Електронне регулювання швид-
кості дозволяє досягати чудової 
якості обробки будь-яких порід 
дерев, алюмінію і пластика, а 
також запобігти появі опіків на 
оброблюваному матеріалі.

• Плавний пуск виключає невеликі 
зсуви фрезера на початку роботи.

• Регулювання глибини фрезування 
має тонке підстроювання (до 0,1 
мм) за допомогою лінійки.

• Блокування вимикача запобігає 
випадковому пуску інструменту.

• Плоский корпус двигуна, а також 
блокування шпинделя дозволяють 
швидко і зручно змінювати фрези 
в перевернутому положенні.

• Великі прогумовані бічні руків'я 
зручні під час роботи і дозволя-
ють чітко контролювати процес 
фрезерування.

• Цанги трьох типорозмірів (6 / 6,35 
/ 8 мм) для установки фрези з 
різними хвостовиками.

• Три заданих положення глибини 
фрезерування.

• Металевий корпус забезпечує 
надійність конструкції і стабіль-
ність при фрезеруванні.

• Можливість підключення пило-
соса для видалення тирси через 
стійку.

• Алюмінієва підошва забезпечує 
неперевершено точне фрезеру-
вання.

Споживана потужність  1200 Вт
Хід фрезерної головки  55 мм
Частота об.  8000-27000 об / хв

Макс. діаметр фрези  30 мм
Цанга  6 / 6,35 / 8 мм
Вага  4,0 кг

8000-27000

Фрези не входять до комплекту поставки
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SPT900   
Шабельна пила, 900 Вт
Універсальний інструмент для роботи з різним матеріалом

• Призначена для роботи з дереви-
ною, пластиком, металом, піно / 
газобетон, цеглою при проведенні 
демонтажних і монтажних робіт, а 
також для роботи в саду.

• Безключова установка / заміна 
пильного полотна за допомогою 
поворотного затискача.

• Регулювання швидкості пиляння 
зусиллям натискання на курок 
дозволяє обрати оптимальний 
режим роботи до конкретної 
операції.

• Поворотна підошва легко обхо-
дить будь-які предмети під час 
пиляння.

• Регулювання пяточного упору 
дозволяє задавати необхідну 
глибину пропилу, що впливає 
на термін експлуатації пильного 
полотна.

• Компактна конструкція і легка 
вага знижують втому користувача.

• Ідеальний баланс,ергономічний 
дизайн корпусу, гумові накладки 
полегшують контроль інструмен-
ту, підвищують комфорт під час 
роботи і захищають від 
пошкоджень.

Споживана потужність  900 Вт
Число ходів  0-3200 хід / хв
Величина ходу  28 мм
Вага  3,2 кг

Макс. глибина різу:
Деревина  305 мм
Сталеві профілі і труби  75 мм
ПВХ  305 мм

SM16 
Універсальна пила , 1650 Вт, 254 мм
Виготовлення деталей складної геометричної форми

• XPS - система точного позиціону-
вання лінії різу по тіні від диска.

• Ковзкий опір допомагає надійно 
і точно розташувати заготовку на 
станині.

• Горизонтальна конструкція 
D-подібного руків'я знижує втому 
користувача і забезпечує зруч-
ність та контроль під час пиляння.

• 9 пазів для установки найбільш 
часто використовуваних кутів 
торцювання.

• Зручна прецизійна шкала 
повороту вліво / вправо до 47 ° з 

можливістю фіксації будь-якого 
кута і кут нахилу до 45 °.

• Автоматично закривається 
захисний кожух пилкового диска 
забезпечує максимальний захист 
рук оператора.

• Легка вага, компактна конструк-
ція корпусу, фіксація пильної 
голови полегшують транспорту-
вання і зберігання.

• Можливість підключення пилосо-
са або мішка для збору тирси під 
час роботи.

Споживана потужність 1650 Вт
Частота обертання  4800 об / хв
Діаметр пильного диска  254 мм
Розмір отвору диска  30 мм
Кут нахилу  45 °
Кут повороту (прав. /Лев.)  52 ° / 45 °
Вага  13,6 кг

Макс. глибина різу  75 мм
Макс. розміри заготовки
при куті нахилу / повороту:
90 ° / 90 °  140 мм х 75 мм
45 ° / 90 °  95 мм х 75 мм
90 ° / 45 °  140 мм х 48 мм
45 ° / 45 °  95 мм х 48 мм

254 мм

STSM1510 
Універсальна торцювальна пила, 1500 Вт, 254 мм
Виготовлення деталей складної геометричної форми

• Потужний двигун забезпечує ви-
соку потужність і високий крутний 
момент під час пиляння.

• Ковзкий опір допомагає надійно 
і точно розташувати заготовку на 
станині.

• Горизонтальна конструкція D-об-
разного руківя знижує втому ко-
ристувача і забезпечує зручність 
та контроль під час пиляння.

• 9 пазів для установки найбільш 
часто використовуваних кутів 
торцювання.

• Зручна прецизійна шкала 
повороту вліво / вправо до 47 ° з  
можливістю фіксації будь-якого 
кута і кут нахилу до 45 °.

• Автоматично закривається 
захисний кожух пилкового диска 
забезпечує максимальний захист 
рук оператора.

• Легка вага, компактна конструк-
ція корпусу, фіксація пильної 
голови полегшують транспорту-
вання і зберігання.

• Можливість підключення пилосо-
са або мішка для збору тирси під 
час роботи.

254 мм

4800

140 x 75 mm

Споживана потужність  1500 Вт
Частота обертання  5500 об / хв
Діаметр пильного диска  254 мм
Розмір отвору диска  30 мм
Кут нахилу  45 °
Кут повороту (прав. / лів.)  47 ° / 47 °
Вага  16 кг

Макс. глибина різу  75 мм
Макс. розміри заготовки
при куті нахилу / повороту:
90 ° / 90 °  140 мм х 70 мм
45 ° / 90 °  95 мм х 70 мм
90 ° / 45 °  140 мм х 35 мм
45 ° / 45 °  95 мм х 35 мм



У продуктовій лінійці STANLEY є ряд інструментів, які 
виконують спеціальні функції під час будівельних, 
ремонтних або опоряджувальних робіт. Це будівельний 
міксер, пістолет гарячого повітря, пилосос-повітродув, 
вимірювальні прилади та системи зберігання.
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ВИСОКА
ПОТУЖНІСТЬ 
Підвищена перевантажувальна здатність і 
тривалий термін експлуатації

ГАРНА 
ЕРГОНОМІКА
Забезпечує зручність під час роботи, зни-
ження втоми оператора

АРМОВАНИЙ
ABS ПЛАСТИК
Забезпечує додатковий захист 

механізмів в умовах будівництва

ІНШІ

ІНСТРУМЕНТИ
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0-480
0-800

M14
140mm

SDR1400 
Будівельний міксер, 1400 Вт
Ефективне перемішування в'язких сумішей великих обсягів

• Потужний двигун 1.400 Ватт легко 
змішує рідини високої в'язкості 
для приготування різних складів і 
розчинів при виконанні ремонт-
но-будівельних робіт.

• Двошвидкісний повністю метале-
вий редуктор дозволяє видавати 
високий крутний момент при 
виконанні різних операцій.

• Дві швидкості роботи дозволяють 
оператору контролювати утворен-
ня однорідної суміші і уникнути 
розбризкування та утворення 
повітряних бульбашок.

• Плавний пуск не допускає 
розбризкування або розкиду 
цементного пилу під час початку 
змішування.

• Електронний стабілізатор підтри-
мує задану швидкість обертання 
шнека в разі збільшення наван-
таження.

• Металевий корпус редуктора 
забезпечує надійність і тривалий 
термін експлуатації.

• Подвійні м'які руків'я підвищують 
комфорт оператора і дозволяють 
краще зберігати контроль над 
приладом під час роботи.

• Комплектується універсальним 
шнеком 140 мм із з'єднувальною 
муфтою М14, тип R015.

Споживана потужність  1400 Вт
Сполучна муфта  М14
Змішувальний шнек ⋅  140 мм
Макс. обсяг суміші  120 л

Вага  3,5 кг
Частота обертів
1/2 швидкість  488/800 об.хв

STXH2000 
Пістолет гарячого повітря (термофен), 2000. Вт

STPT600   
Повітродув-пилосос, 600 Вт

Точне регулювання швидкості і температури повітряного потоку

Допомагає утримувати інструмент і робоче місце в порядку.

• Ідеальний для різання і зварюван-
ня труб, пластмасових виробів 
і синтетичних плівок, розм'як-
шення та вигинання лінолеуму, 
руберойду, пластмас, зняття 
старої фарби з різних поверхонь, 
просушування важкодоступних 
місць.

• Дві швидкості подачі повітряного 
потоку забезпечують максималь-
ний контроль в залежності від 
виконання різних операцій.

• Регулювання температури 
повітряного потоку в залежності 
від оброблюваного матеріалу.

• Легка і компактна форма 
корпусу, ергономічний корпус 
руків'я забезпечують зручність 
у використанні при виконанні 
тривалих робіт.

• Кнопка блокування вимикача для 
зручності виконання роботи, без 
необхідності утримувати вимикач.

• Функція стаціонарного викори-
стання (установка інструменту 
вгору соплом) дає можливість 
працювати двома руками при опе-
раціях по спайці або вигинання.

• Потужний двигун 600 Вт забез-
печує високу продуктивність під 
час прибирання робочого місця, 
території, під час продування 
отворів.

• Інструмент 2-в-1: повітродув і 
пилосос.

• Компактний розмір і легка вага 
зручний під час роботи.

• Покращена система вентиляції 
для створення потужного повітря-
ного потоку.

• Регулювання швидкості повітря-
ного потоку для контролю при 
виконанні різних операцій.

• Кнопка блокування вимикача для 
безпеки оператора і управління 
інструментом однією рукою.

• Гнучке гумове сопло для продув-
ки важкодоступних ділянок.

Споживана потужність  600 Вт
Швидкість пов. потоку  3,5 м3 / хв 

Вага  1,7 кг

Споживана потужність  2000 Вт
Робоча темп.  50-450 / 90-600 ° C

Швидкість пов. потоку 300/500 л / хв
Вага  0,8 кг

500/600°C
300/500l/min
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STHT77502-1/ STHT77592-1 
Лазерний побудовник площин CROSS90 ™

STHT1-77139
Далекомір лазерний «TLM165» - 50M

Висока яскравість променів Багатофункціональний вимірювальний інструмент

• Для використання всередині і 
поза приміщеннями.

• Дозволяє побудувати перехре-
щені горизонтальну і вертикальну 
лінійні проекції.

• Сенсор виходу за межі діапазо-
ну, що дозволяє автоматично 
компенсувати неточну установку 
приладу по рівню.

• Маятниковий компенсатор з 
магнітним демпфуванням.

• Універсальний кронштейн 
дозволяє встановлювати пристрій 
на штатив, а також закріплювати 
його на наявних на місці прове-
дення робіт.

• Ручний режим роботи.

• Вимірювання з кута приміщення.
• Дворядковий дисплей з підсвічу-

ванням.
• Пам'ять для зберігання 5-ти 

результатів вимірювання.
• Непрямі вимірювання (функція 

Піфагора).
• Функції складання / віднімання.
• Обчислення з накопиченням 

результату.

• Обчислення площі та об'єму.
• Звукові сигнали.
• Ергономічний корпус відповідає 

вимогам ступеня IP 54 по пилово-
логозахищенності.

• Чохол в комплекті.

STHT77498-1/ STHT77499-1
Лазерний побудовник площин STANLEY CUBIX ™

STHT0-77365
Термометр інфрачервоний (пірометр)

Висока яскравість променів в компактному корпусі Ефективне визначення витоків тепла

• Для використання всередині і 
поза приміщеннями

• Дозволяє побудувати перехресні 
горизонтальну і вертикальну 
лінійні проекції

• Сенсор виходу за межі діапазо-
ну, що дозволяє автоматично 
компенсувати неточну установку 
приладу по рівню

• Маятниковий компенсатор з 
магнітним демпфуванням

• Фіксатор маятникового компенса-
тора для безпечного транспор-
тування

• Кронштейн для кріплення детек-
тора лазерного променя до рейки 
(в комплекті)

• Ручний режим роботи

• Висококонтрастний дисплей з 
підсвічуванням.

• Корпус із захистом від пилу 
(IP20).

• Ремінець для зап'ястя.

• Режим зі зміною кольору підсві-
чування екрану при відхиленні від 
встановленої еталонної темпе-
ратури, яка перевищує обране 
порогове значення (червона при 
більш високому значенні, синя - 
при низькому).

Дальність дії  12м / 16м

Тип виставлення за рівнем: 
автоматичне

Похибка (лінійна 
проекція / обертання)  ± 0,8 мм @ 1 м

Діапазон самовирівнювання  ± 4 °

Термін служби елементів живлення 
(Всі лазери включені)  20 ч

Тип елементів живлення  2 x AA

Колір променя 
STHT77498-1  червоний 
STHT77499-1  зелений

Кількість лінійних проекцій  2

Напрямок лінійних проекцій 
Вертикальна  1 
Горизонтальна  1

Клас лазера  Class 1

Лазерний діод (и)  635 nm / 510 nm

Клас захисту  IP50

Дальність дії  12м / 16м

Тип виставлення за рівнем: 
автоматичне

Похибка (лінійна
проекція / обертання) ± 5 мм @ 10 м

Діапазон самовирівнювання  ± 4 °

Термін служби елементів живлення 
(Всі лазери включені)  9 год

Тип елементів живлення  2 x AA

Колір променя
STHT77502-1  червоний 
STHT77592-1  зелений
Кількість лінійних проекцій  3
Напрямок лінійних проекцій

Вертикальна  2

Горизонтальна  1

Клас лазера  Class 1

Лазерний діод (и)  635 nm / 510 nm

Клас захисту  IP50"

Робоча дальність дії  0,1 - 50 м
Похибка  ± 1,5 мм
Термін експлуатації елементів              
живлення до  3000 вимірювань
Робоча температура  0 ° - 40 ° C
Тип елементів живлення  2 x ААА
Клас пило-вологозахисту  IP54

Вага (з елементами живлення)  100 г
Автоматичне відключення                   
живлення  90/180 sec.
Калькулятор з функцією  +/-
Клас лазера  2
Лазерний діод  635 nm

Діапазон вимірюваних температур: 
 від -38 ° С до + 520 ° С
Точність  +/- 3 ° С
Живлення:  2 х ААА
Вага  220 г

Коефіцієнт відстань - точка: 8: 1 
(На відстані 2,5 м діаметр зони, 
середня температура якої буде 
виміряна, становить 32 см)

АА АА

АА
А

АА
А

АА
А

АА
А

АА АА
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STHT0-77404
Детектор прихованих неоднорідностей S150
Виявлення на глибині до 38 мм

• Калібрування за допомогою 
однієї кнопки робить її дуже 
швидкою і простою операцією.

• Ергономічний корпус з двох 
матеріалів для зручності в роботі і 
надійного контролю пристрою.

• Виріз у верхній частині корпусу 
для виконання відміток на 
поверхні.

• Зручна сигналізація за допомо-
гою світлодіодів.

• Виявлення крайок.
• Попереджувальні звукові сигнали 

+ індикація при виявленні про-
водів зі змінним струмом.

• В комплекті інструкція для швид-
кого початку роботи.

STHT0-77406 
Детектор прихованих неоднорідностей S200
Виявлення центру деталі за один прохід

• Калібрування за допомогою 
однієї кнопки робить її дуже 
швидкою і простою операцією.

• Визначення центру деталей із за-
стосуванням технології виявлення 
за один прохід.

• Попереджувальні звукові сигнали 
+ індикація при виявленні про-
водів зі змінним струмом.

• Ергономічний корпус з двох 
матеріалів для зручності в роботі і 
надійного контролю пристрою.

• В комплекті інструкція для швид-
кого початку роботи. 

STHT0-77363
Інспекційна камера
Легкий спосіб зазирнути в недоступні місця

• Дозволяє заглянути всередину 
обладнання без його розбирання, 
ідеально підходить для огляду 
автомобілів, труб, прихованих 
порожнин будівельних конструк-
цій і т.д.

• Корпус, надійно захищений від 
води і вологи для використання 
навіть в екстремальних умовах.

• 8 рівнів яскравості дозволяють 
працювати навіть в темряві.

• Малий діаметр камери для 
роботи у важкодоступних місцях, 
а також для зведення до мінімуму 
можливих пошкоджень повер-
хонь.

• У комплекті: інспекційна камера, 
кабель з об'єктивом, відеокабель, 
аксесуари (подвійний і одиночний 
гачки, магніт, дзеркало, гумові 
кільця).

STHT0-77403 
Детектор прихованих неоднорідностей S100
Зручне управління однією кнопкою

• Калібрування за допомогою 
однієї кнопки робить її дуже 
швидкою і простою операцією.

• Ергономічний корпус з двох 
матеріалів для зручності в роботі і 
надійного контролю пристрою.

• Виріз у верхній частині корпусу 
для виконання відміток на 
поверхні.

• Зручна сигналізація за допомо-
гою світлодіодів.

• Виявлення крайок.
• Попереджувальні звукові сигнали 

+ індикація при виявленні про-
водів зі змінним струмом.

• В комплекті інструкція для швид-
кого початку роботи.

Клас захисту камери  IP67

Довжина кабелю  90 см

Діаметр камери  8 мм

ЖК дисплей розміром  2,31 дюйма

Роздільна здатність д.  640 х 480 px

Рівнів яскравості  8

Рівнів контрастності  8

Живлення від батарейок  4 x АА

Виявлення проводів зі змінним           
струмом на глибині  до 51 мм

Виявлення металевих деталей                  
на глибині  до 19 мм

Виявлення дерев'яних деталей                 
на глибині д о 19 мм

Тип елементів живлення 6LR61           
(Крона) Вага 104 гр.

Виявлення проводів зі змінним 
струмом на глибині  до 51 мм

Виявлення металевих деталей 
на глибині  до 19 мм

Виявлення дерев'яних деталей на 
глибині  до 19 мм

Тип елементів живлення 6LR61 (Крона) 
Вага  220 гр.

Виявлення проводів зі змінним 
струмом на глибині  до 51 мм

Виявлення металевих деталей 
на глибині  до 38 мм 

Виявлення дерев'яних деталей на 
глибині  до 38 мм

Тип елементів живлення 6LR61 (Крона) 
Вага  159 гр.

АА АА АА АА
19
мм

19
мм

38
мм

19
мм

19
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38
мм

 51
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 51
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 51
мм
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Вже багато років STANLEY є глобальним лідером в виробни-
цтві рішень для зберігання інструменту, виробляючи кращі в 
світі ящики, мобільні станції зберігання, органайзери, сумки і 
рюкзаки, а також комплексні інтегровані системи. 

Модульна система зберігання STANLEY FATMAX TSTAK - гнучке 
рішення задачі компактного зберігання ручного і електроін-
струменту, оснащення та аксесуарів на робочому місці. Мобіль-
на платформа Mix & Match дозволяє створювати комбінації 
під різні завдання. Міцні бічні засувки забезпечують стійкість 
системи навіть під повним навантаженням, а міцна і жорстка 
конструкція модулів надійно захистить вміст від випадкового 
пошкодження.

30 Kg

СИСТЕМИ TSTAK DEWALT
І TSTAK STANLEY
ПОВНІСТЮ СУМІСНІ
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FMST1-71969

СКРИНЬКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ
З ОРГАНАЙЗЕРОМ TSTAK I 

Міцна алюмінієва ручка, м'яка вставка

ЯЩИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ TSTAK II
Можливість установки замку

ЯЩИК З ВИСУВНОЮ СЕКЦІЄЮ TSTAK III 
6 знімних відділень

(2 великих, 4 маленьких)

ГЛИБОКИЙ ЯЩИК З ДОВГОЮ МЕТАЛЕВОЮ РУЧКОЮ TSTAK VII
Органайзер під кришкою

ЯЩИК З 2-МА ВИСУВНИМИ
СЕКЦІЯМИ TSTAK IV 

Переставні перегородки для
оптимізації зберігання

FMST1-75796

100 Kg 23 L mm

MAX

30 Kg 11 L

440 
x331 
x185

MAX

mm

MAX

30 Kg 11 L

440 
x331 
x176

MAX

mm

MAX

7,5 Kg 9,5 L

440 
x331 
x176

MAX

mm

MAX

7,5 Kg 7,8 L

440 
x331 
x176

MAX

mm

MAX

30,3 L30 Kg

MAX 440 
x331 
x323 mm

FMST1-71967 FMST1-71966 FMST1-71968

ПЛАТФОРМА НА КОЛЕСАХ TSTAK CART 
Поворотні колеса, 2 з яких

оснащені стопором

ВІЗОК TSTAK TROLLEY 
Складна конструкція; телескопічна ручка;

передні поворотні колеса

FMST1-71981

100 Kg

MAX 486 
x436 
x181 mm

430 
x300 
x70 mm

100 Kg

MAX 546 
x590 
x1043 mm

FMST1-72363

FMST1-71972 FMST1-72365

ВКЛАДКА ДЛЯ МОДУЛІВ TSTAK FOAM
Вкладка зі спіненого матеріалу має попередню 
насічку на сегменти, вилучення яких дозволяє 

оптимізувати простір під інструмент

MAX

30 Kg 21,6 L

446 
x331 
x325

MAX

mm

КОМПЛЕКТ ІЗ 2-Х МОДУЛІВ TSTAK COMBO
Комбінація з ящиків TSTAK II і TSTAK IV

ЯЩИК ГЛИБОКИЙ TSTAK VI 
Органайзер з полікарбонатною кришкою

ЯЩИК ГЛИБОКИЙ TSTAK VI 
Знімний лоток в комплекті

MAX

MAX

30 Kg

30 Kg

28,1 L

6,6 L

440 
x331 
x145

440 
x331 
x302

MAX

MAX

mm

mm

ГЛИБОКИЙ ЯЩИК З КОЛЕСАМИ TSTAK MOBILE STORAGE
Телескопічна ручка, міцні колеса діаметром 178 мм

FMST1-75753

FMST1-75794

MAX

MAX

26,5 L

55 L

10 Kg

MAX

30 Kg

MAX

440 
x321 
x275 mm

512 
x435 
x100 mm

FMST1-71971

FMST1-71970

ВІДКРИТИЙ ЯЩИК TSTAK VIII
Складна ручка, вбудований вертикальний органайзер для зберігання інструменту
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STANLEY TOOLS – PERFORMANCE in ACTION!
Асортимент ручного інструменту Stanley складається з більш ніж 5000 найменувань, з яких 500 займають 
лідируючі позиції в світі. Ми отримали більше 150 патентів і понад 150 престижних нагород. Виробництво 
продукції на власних заводах, дозволяє контролювати процес від матеріалу до упаковки. Глобальні виробничі 
потужності дозволяють працювати зі світовим ринком і бути присутнім в кожному куточку нашої планети. 
 

Ножі - широкий асортимент ножів для будівництва, ремонту і по-
всякденного використання. Тут присутні і ножі під сегментовані леза, і складні ножі і ножі з 
фіксованим лезом. Але бездоганною гордістю є ножі з трапецієподібним лезом, які були ви-
найдені компанією Stanley в 1921 році. З дня виробництва першого ножа, вони удосконалюва-
лися, робилися більш зручними і функціональними. Поліпшувалися не тільки ножі, але й леза. 
Одна з останніх розробок компанії - це леза Carbide, у яких в структуру металу на ріжучій кромці 
впроваджується, за допомогою лазера, карбід вольфраму. Така обробка дозволяє лезам служити 
в 5 разів більше, ніж звичайні леза Stanley.

Рулетки в тому вигляді, в якому ми звикли їх бачи-
ти зараз, існують завдяки нашій компанії. У 1930 

році, Stanley works починає виробництво рулеток. Незабаром, компанія додає в конструк-
цію пружину, яка змотує вимірювальне полотно назад в корпус, що робить використан-
ня інструменту зручнішим. У 1963 році в конструкції рулеток Stanley з'являється кнопка 
блокування полотна, що є невід'ємною частиною сучасних рулеток. Завдяки таким ін-
новаціям, у американських користувачів, такий інструмент як «рулетка», асоціюється з 
компанією Stanley. На цьому інновації не закінчуються, наші корпуси стають міцнішими, 
завдяки особливим конструкціям пружин, вони стають більш компактними. На вимірю-
вальне полотно наносяться захисні покриття, які продовжують термін експлуатації руле-
ток, серед покриттів, запатентований Mylar, який в 10 разів стійкіший до зношування, ніж 
лак. Завдяки особливій системі магніту, наші рулетки з магнітом є найточнішими в Світі. 
Рівні і складні метри, це були перші інструменти, які почала виробляти компанія Stanley. 
Починаючи з 1857 року, в конструкції рівнів багато чого змінилося, хоча принцип вирівнювання за рахунок бульбашки в колбі залишився 
колишнім.

Нові рівні виготовляються із сучасних матеріалів, серед них ABS пластик, алюмінієві спла-
ви з додаванням магнію і кремнію, високоміцні композитні матеріали. Колби виготовля-
ють не з крихкого скла, а з ударостійкого акрилу. Гумові або пластикові накладки захищають 
торці рівня при падінні, а також роблять ручки більш комфортними. Використання магнітів 
з рідкоземельних матеріалів дозволяє зменшити їх розмір, відповідно і розмір отвору, що ро-
бить рівень більш міцним. Фрезеровані робочі поверхні збільшують точність вимірювання. 
Такі інновації дозволяють рівням Stanley давати максимальну для бульбашкових рівнів точність 0,5 
мм / м, а також роблять їх найміцнішими в Світі.

Викрутки - історія інновацій Stanley в групі викруток починається з 1924 року, коли компанія от-
римує патент на першу викрутку з тріскачкою. Використання такого механізму зробило роботу з 
викруткою більш зручною та швидкою. Завдяки високій якості продукції і виробничим потужно-
стям, викрутки Stanley набувають широкої популярності, тому винахідник хрестоподібних капе-
люшків для гвинтів, Генрі Філліпс, вибирає нашу компанію, як першого виробника хрестоподібних 
викруток Phillips. Сучасні викрутки Stanley мають безліч інновацій, які роблять їх більш зручними, 
міцними і надійними. Жало викрутки виготовляється з якісних сталей, серед яких вуглецева, хро-
мованадієва і нержавіюча сталь. Комбінація пластика і гуми, в поєднанні з особливою формою 
руків'я, робить її комфортною, і дозволяє прикладати максимум зусиль. Наплавлення руків'я на 
жало у викрутках FatMax, дає максимальну міцність кріпленням. Сучасна розробка редукторного 
механізму викруток з тріскачкою, дозволяє жалу провертатися 4 рази за одне прокручування руків'я. Це збільшує швидкість роботи і 
зменшує стомлюваність.

Асортимент витратних матеріалів та аксесуарів STANLEY був розроблений і створений на основі досвіду, дослід-
жень запитів споживача і світових розробок. Результат - дві лінійки продуктів: STANLEY - для стандартних наван-
тажень і STANLEY Fat Max - для екстремальних навантажень професійних користувачів. Виробничі потужності ком-
панії розташовані в США, Німеччині, Італії, Швейцарії, Тайвані та Китаї. Постійно проводяться детальні лабораторні 
тести і модернізації продуктів,  які допомагають досягти оптимального співвідношення до вимог найвимогливіших 
користувачів. Наше виробництво на основі комп'ютерних розробок забезпечує максимальний рівень якості, інно-
вацій і зносостійкості.

One Tool Company

Модель SB12S
Акумуляторна батарея

Stanley PT
Вольтаж: 10,8 В

Ємність: 1,5 А⋅год
Вага: 0,25 кг

Модель SB20S
Акумуляторна батарея

Stanley PT
Вольтаж: 18,0 В

Ємність: 1,5 А⋅год
Вага: 0,3 кг

Модель SB20D
Акумуляторна батарея

Stanley PT
Вольтаж: 18,0 В

Ємність: 2,0 А⋅год
Вага: 0,3 кг

Модели SC121 и SC201
Зарядні пристрої Stanley PT

Модель SC121 для серії 10,8 В
Струм заряду: 1,25 А / Вага: 0,3 кг

Модель SC201 для серії 18,0 В
Струм заряду: 1,0 А / Вага: 0,5 кг

Шарнірно - губцевий інструмент - для якісного інструменту важливі два фактори: матеріал і про-
цес виробництва. Продукція TM Stanley виготовляється з якісних сталей. Пасатижі, кусачки, за-
тискачі, плоскогубці виготовляються з вуглецевих або хромованадієвих сталей методом кування. 
Подальша термічна обробка з індукційним загартуванням ріжучих кромок істотно збільшує ресурс 
інструменту. Губки авіаційних ножиць виконані з молібденової сталі методом кування. Зональна 
термообробка, виготовлення методом кування, використання матеріалів високої якості і сучасного 
виробничого обладнання, дозволяють шарнірно - губцевому інструменту Stanley займати лідиру-
ючі позиції в Світі.

Ножівки - в конструкції ножівок присутній два однаково важливі елементи: полотно і руків'я. 
Полотна Stanley виготовляються з якісної листової сталі. Основна частина ножівок мають особливе 
загартування зубців, що зменшує ймовірність відламування зуба. Трьохстороння заточка, збільшує 
швидкість пиляння, майже, в 2 рази. Особливе розведення зубців дає рівний пропил. Запатентова-
не покриття полотна Appliflon, захищає полотно від корозії, але, що більш важливо, зменшує тертя 
між полотном і матеріалом. Для розробки максимально комфортного руків'я, компанією Stanley 
було витрачено багато зусиль і коштів. Особлива форма, дозволяє зручно утримувати її як великою, 
так і малою рукою. Доповнена гумовим покриттям, вона створює менше навантаження на кисть, що 
знижує стомлюваність. Якісне кріплення руків'я до полотна, збільшує термін експлуатації інструменту. Різноманіття ножівок для різних 
видів робіт і матеріалів, дозволять підібрати Вам саме необхідну.

Ящики Stanley отримали найширшу популярність по всьому Світу, завдяки використанню особли-
вих матеріалів, інноваційному та продуманому дизайну, що в сукупності дає високу якість і зруч-
ність використання. В якості матеріалів, використовується поліпропілен з особливою формулою, 
структулен, метал, гума. Особливі види полімерів не змінюють свої фізичні властивості при зміні 
температур, екологічні і міцні. Конструкції ящиків продумані таким чином, щоб в них можна було 
зберігати як габаритні, так і дрібні деталі. Розбірні і розкладні конструкції дають легкий доступ 
до вмісту. На базі тестової лабораторії заводу, продукція проходить випробування на стійкість до 
ударів, падіння, впливу температур, зносостійкості матеріалів і механізмів. Високу популярність 
нашої продукції підтверджує той факт, що багато виробників імітують нашу продукцію, просуваю-
чи свій товар, але! Скопіювати зовнішній вигляд можна, скопіювати якість - ні!

Лазерна техніка - в цій групі, представлені лазерні далекоміри і рівні. Переймаючи досвід прид-
баних компаній, Stanley продовжує розвивати лазерну продукцію для професійного і побутового 
використання, додаючи власні напрацювання та вдосконалення. Лазерні далекоміри з діапазоном 
від 20 до 200 метрів дають максимальну точність вимірювань, в межах 1-3 мм. Особливо важли-
во те, що ця похибка не залежить від вимірюваної відстані. Додаткові функції вимірювань, роз-
ширюють можливості далекомірів Stanley, перетворюючи їх в обов'язковий атрибут будівельника. 
У лінійці Stanley, присутні точкові, лінійні, ротаційні лазерні рівні з робочим діапазоном від 8 до 300 
м. Специфіка кожного рівня дозволяє використовувати його для найрізноманітніших робіт - від 
закладки фундаменту, до оздоблювальних робіт. Висока точність, якість збірки і функціональність 
лазерної техніки Stanley, дозволяє перебувати серед світових лідерів. 

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ І ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ 
ДЛЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ STANLEY:
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПАНІЯ №1 У СВІТІ*

Украина

ДП "ЕСКО-Одеса" Одeса вул. Строганова, б. 29-А  +38 (0482) 37-61-76 

ТзОВ "1001 Дрібниця" Київ Софіївська Борщагівка, вул. Святошинська, 4  +38 (067) 314-25-02

ТзОВ "1001 Дрібниця" Львів вул. Зелена, 153   +38 (032) 245-61-77

ТзОВ "1001 Дрібниця" Харків вул. Велика Панасівська, 106  +38 (057) 714-21-51  

ТОВ " Інструмент Донбасу" Маріуполь вул. Флотська, 171  +38 (050) 366-88-44

ТОВ "1001 Дрібниця" Львів вул. Зелена, б. 153  +38 (0322) 447-108

ТОВ "ГРАЛІАН" Кременчук вул. Велика Набережна, б. 29  +38 (800) 751 075

ТОВ "ГРАЛІАН" Кропивницький вул. Вокзальна, б. 66-А  +38 (800) 751 075

ТОВ "ГРАЛІАН" Полтава вул. Харківське шосе, б.  6  +38 (800) 751 075

ТОВ "ДАС-ІНСТРУМЕНТ" Миколаїв вул. 1-а Слободська, б. 62  +38 (051) 255-55-50

ТОВ "Дім Інструментів " Львів вул. Замарстинівська, б. 76  +38 (0322) 24-72-13 

ТОВ "ДНІПРОІНСТРУМЕНТ" Дніпро вул. Рабоча, б. 18  +38 (0562) 34-16-61

ТОВ "ЕСКО-Дніпро" Дніпро вул. Вокзальна, б. 6  +38 (056) 770-60-28  

ТОВ "Інструмент-Центр" Мелітополь вул. Інтеркультурна, б. 36  +38 (067) 427-72-72

ТОВ "Компанія ІТЕХ" Івано-Франківськ вул. Угорницька, б. 10-А  +38 (0342) 71-75-81 

ТОВ "ОЛАН-МАРКЕТ" Дрогобич вул. Самбірска, б. 30/1  +38 (067) 672-51-00

ТОВ "Профінструмент-К" Миколаїв вул. Погранична, б. 157/1  +38 (067)-516-18-00

ТОВ "ТТТ" Чернігів пр. Миру, б. 139  +38 (04622) 5-34-11

ТОВ ВКП  "ЕСКО" Київ вул. Сирецька, б. 33-Ш  +38 (044) 581-11-25

ФОП "Коновал А.В." Кривий Ріг пр. Миру, б. 16  +38 (056) 404-03-45 

ФОП "Коротченко Е.В." Харків вул. Юлія Чигирина, б. 13  +38 (057) 731-97-26

ФОП "Круковець В.С." Луцьк пр. Соборності, б. 11-А  +38 (0332) 29-97-90 

ФОП "Линський В.І." Краматорськ вул. Паркова, б. 30  +38 (099) 554-99-06

ФОП "Пархоменко І.А." Херсон вул. Паровозна, б. 7  +38 (0552) 39-06-90 

ЧМП "ТЕХКОМУНКОМПЛЕКТ" Рівно пр. Миру, б. 4  +38 (0362) 62-05-96

ЧП "Молоток" Вінниця вул. Максимовича, б. 6  +38 (0432) 50-83-40

Азербайджан

Баку Santral Elektrik LTD проспект Зии Буниятова, д. 2071 +994 12 514 40 44

Грузия

Тбилиси ALL FOR CONSTRUCTION LTD ул. Цинцадзе, д. 79 +995 32  214 62 62; 231 11 91

Тбилиси EAGLE POWER TOOLS ул. Ксани, д. 36 +995 577 94 55 82

Тбилиси GAGU LTD ул. Проспект Казбеги, д. 26 А +995 32 38 52 38

Тбилиси SERVICE GROUP LTD 3-й микрорайон Диди Дигоми, д. 6в +995 599 22 10 44

Тбилиси LTD «Tool Service» ул. Самтредии, д. 50 +995 595 11 11 66

Молдова

Кишинёв Tehelectro-SV SRL ул. Колумна, д.184/1 +373 (22) 66-77-22

Кишинёв Zorte Tresna SRL ул. Сосауа Мунчешти, д. 170 +373 (22) 30-02-70

Кишинёв IRINA-INTER SRL ул. Ратуш, д. 22 +373 (22) 49-91-20, 40-77-54

ПОЗНАЧЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ

Деревина
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«КАРМАН»  ДЛЯ ВИЗИТКИ

BUSINESS CARD HOLDER

Вже понад 170 років STANLEY розробляє і виробляє інструмент, який допома-
гає зробити роботу швидше і зручніше. Багато що з того, що є зараз галузевим 
стандартом, було розроблено інженерами STANLEY. В активі компанії більше 150 
патентів на винаходи. Інструмент STANLEY працював на всіх відомих світових 
будівництвах 19-го і 20-го століть. Зараз він є найпопулярнішим в світі брендом 
ручного інструменту, а компанія забезпечує більше 25% світового споживання, 
поставляючи інструмент на всі континенти.

З появою електроінструменту в 30-х роках, бренд STANLEY, вже тоді відомий 
у всьому світі, також приєднався до створення нового напряму. З 60-х років 
електроінструмент STANLEY завойовував ринки Північної та Латинської Америки, 
а пізніше з'явився в Азії і Європі, де він представлений в найбільших мережах 
товарів для дому та ремонту. Вимогливі європейські та американські споживачі 
високо оцінюють продуктивність, якість виконання і надійність електроінструменту 
під маркою STANLEY.

РУЧНИЙ

ІНСТРУМЕНТ

СИСТЕМИ

ЗБЕРІГАННЯ

www.stanleytools.com

ЕЛЕКТРО

ІНСТРУМЕНТ

www.stanleytools.com

«КИШЕНЯ» ДЛЯ КАРТКИ

BUSINESS CARD HOLDER


