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SSE 1000 SQ
Super SAWZALL® – nadaje się idealnie do ciężkich prac w budow-
nictwie, takich jak wyburzanie, prace renowacyjne i cięcie rur.
• Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1000 W w

połączeniu ze skokiem 32 mm

• System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalający na

bezpieczną pracę, pochłaniający energię wyzwalaną przy

zablokowaniu brzeszczotu

• Możliwość długich okresów pracy dzięki wyważonemu 

napędowi o niskim poziomie drgań

• Uniwersalny chwyt narzędzia

• System QUIK-LOK umożliwiający szybką wymianę 

uszkodzonego kabla

• Regulacja częstotliwości skoku.

Dane techniczne
Moc wejściowa 1000 W

Częstotliwość skoków bez obciążenia 0 – 2800 skoków / min

Skok 32 mm

Ciężar 3,7 kg

Numer artykułu 6522 51

Kod EAN 4002395 22955 0

Wyposażenie standar-
dowe: Kabel QUIK-LOK 

4 m, 2 brzeszczoty, klucz,

walizka

SSPE 1300 QX
Super SAWZALL® – nadaje się idealnie do ciężkich prac w budow-
nictwie, takich jak wyburzanie, prace renowacyjne i cięcie rur.
• Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1300 W w

połączeniu ze skokiem 32 mm

• System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalający na 

bezpieczną pracę, pochłaniający energię wyzwalaną przy

zablokowaniu brzeszczotu

• Możliwość długich okresów pracy dzięki wyważonemu 

napędowi o niskim poziomie drgań

• Uniwersalny chwyt narzędzia

• System QUIK-LOK umożliwiający szybką wymianę 

uszkodzonego kabla

• Obracana o 360° rękojeść

• Nowy FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu

• Regulacja częstotliwości skoku.

Dane techniczne
Moc wejściowa 1300 W

Częstotliwość skoków bez obciążenia 0 – 3000 skoków / min

Skok 32 mm

Ciężar 4,2 kg

Numer artykułu 6523 51
Kod EAN 4002395 23325 0

Wyposażenie standar-
dowe: Kabel QUIK-LOK 

4 m, 2 brzeszczoty, klucz,

walizka

SSE 1000 QX
Super SAWZALL® – nadaje się idealnie do ciężkich prac w budow-
nictwie, takich jak wyburzanie, prace renowacyjne i cięcie rur.
• Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1000 W w

połączeniu ze skokiem 32 mm

• System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalający na 

bezpieczną pracę, pochłaniający energię wyzwalaną przy

zablokowaniu brzeszczotu

• Możliwość długich okresów pracy dzięki wyważonemu 

napędowi o niskim poziomie drgań

• Uniwersalny chwyt narzędzia

• System QUIK-LOK umożliwiający szybką wymianę 

uszkodzonego kabla

• Chwyt brzeszczotu FIXTEC 

• Regulacja częstotliwości skoku.

Dane techniczne
Moc wejściowa 1000 W

Częstotliwość skoków bez obciążenia 0 – 2800 skoków / min

Skok 32 mm

Ciężar 3,7 kg

Numer artykułu 6528 51

Kod EAN 4002395 22957 4

Wyposażenie standar-
dowe: Kabel QUIK-LOK 

4 m, 2 brzeszczoty, klucz,

walizka
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