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Zlepšování, posilování, obnova a inspirace – to vše je 
klíčové pro společnost Caterpillar®. Všechny výrobky 
v tomto katalogu jsou vyrobeny v souladu s těmito principy. 

Inovativní výrobky Caterpillar® s klasickým zaměřením  
na odolnost usilují o NOVÉ STANDARDY. Již více než sto let 
je společnost Caterpillar® průkopníkem v oblasti stavebních 
strojů. Nyní byla vyvinuta nová generace výrobků.  
Od profesionálů k profesionálům!

Na českém a slovenském 
trhu můžeme nabízet 
sortiment profesionálních 
produktů z následujících 
oblastí:

Naše společnost zastupuje na českém a slovenském trhu 
celosvětově známou značku Cat® – Caterpillar. Přinášíme českým 
i slovenským zákazníkům široký sortiment ručního i elektrického 
a aku nářadí, příslušenství a mnoho dalšího.

Cat®

Stavební a zahradní nářadí 

Aku a elektrické nářadí

Tlakové čističe

Svítilny – baterky, čelovky a stavební světla 

Nože a multinářadí

Pracovní rukavice a helmy

Nářaďové tašky, batohy

Hodinky a mobilní příslušenství

2

18

38

42

62

72

82

92



LET’S DO THE WORK™

2

K–série

K19–150
Planžetové hrábě 

Délka násady: 137 cm

Velikost hlavy: 56 cm

Hmotnost: 1,7 kg

Celková délka: 159 cm

Pevnost: 276 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Planžetové hrábě pro vy-
hrabávání pěstěných trávníku 
”angličáků”, jenž kladou menší 
odpor na listí, drobné větvičky, 
trávy a mechů po vertikutaci.

 » Násada ze skelného          vlákna 
třídy e – vlhkost 0%, 
neabsorbuje vlhkost ze vzduchu. 

K19–151
Hrábě

Délka násady: 137 cm

Velikost hlavy: 43 cm

Hmotnost: 1 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Nevodivá prakticky nezničitelná 
sklolaminátová rukojeť, která 
neabsorbuje vlhkost ze vzduchu. 

 » Protiskluzové držadlo umožňuje 
libovolný úchop. Široce 
rozprostřené hroty z oceli  
se dostanou až ke kořenům. 

 » Vhodné na všechny trávníky.

Naše řada K má nejsilnější násadu na světě, a to díky použitému 
materiálu – skleněnému vláknu e-Fiberglass. S pevností v tahu 
272 kg tato řada předčí ostatní zahradní a stavební nářadí.

K-série

Moderní a inovativní řešení, vysoce kvalitní materiály, 
vynikající design, spolehlivost a užitečnost. S tímto 
zahradním a stavebním nářadím Cat®, s dlouhou životností, 
splníte svůj úkol rychle, efektivně a profesionálně.  

Řada K je vyvinuta z nejodolnějších dostupných materiálů 
v kombinaci s praktickými inovacemi a ergonomickým 
designem. Naše nářadí má ty nejmodernější funkce a je 
přísně testováno z hlediska kvality.

K10–102
Rýpací lopata, násada D

Délka násady: 110 cm

Délka hřídele: 80 cm

Šířka čepele: 21,50 cm

Délka čepele: 30 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Pohodlná rukojeť D–Grip, 
poskytuje více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť ze skelných 
vláken téměř nezničitelná 
rukojeť – nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná  
prodloužená objímka.

 » Široký nášlap pro stabilní  
polohu nohy.

 » Tepelně zpracovaná kalená    
ocel vojenské třídy.

 » Zkosené naostřené  
ostří čepele.
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K10–104
Lopata, násada D, 
čtvercový hrot

Délka násady: 110 cm

Délka hřídele: 81 cm

Šířka čepele: 24 cm

Délka čepele: 29 cm

Hmotnost: 2,56 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Pohodlná rukojeť D–Grip, 
poskytuje více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť  
ze skelných vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná  
prodloužená objímka.

 » Standardní dopředu  
otočený nášlap.

 » Tepelně zpracovaná kalená  
ocel vojenské třídy.

 » Zkosené ostří čepele.

K10–105
Zahradní rýč, násada D

Délka násady: 110 cm

Délka hřídele: 82 cm

Šířka čepele: 17,50 cm

Délka čepele: 28 cm

Hmotnost: 2,30 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Pohodlná rukojeť D–Grip, 
poskytuje více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť  
ze skelných vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy      
a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná  
prodloužená objímka.

 » Široký nášlap pro stabilní  
polohu nohy.

 » Tepelně zpracovaná kalená ocel 
vojenské třídy.

 » Zkosené naostřené ostří čepele.

K10–106
Zahradní rýč štychar, 
násada D

Délka násady: 124 cm

Délka hřídele: 83 cm

Šířka čepele: 11,50 cm

Délka čepele: 41 cm

Hmotnost: 2,30 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Pohodlná rukojeť D–Grip, 
poskytuje více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť ze skelných 
vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná prodloužená 
objímka.

 » Standardní dopředu otočený 
nášlap.

 » Tepelně zpracovaná kalená ocel 
vojenské třídy.

 » Zkosené ostří čepele. 
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LET’S DO THE WORK™ K–série 

K11–101
Výkopový rýč

Délka: 145 cm

Délka hřídele: 117,50 cm

Šířka čepele: 10,50 cm

Délka čepele: 27,50 cm

Hmotnost: 1,94 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Ergonomická rukojeť, poskytuje 
více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť  
ze skelných vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení  
hlavy a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná objímka.

 » Standardní dopředu  
otočený nášlap.

 » Vojenská, tepelně zpracovaná 
kalená ocel.

 » Zkosené ostří čepele. 

K16–150
Hrablo na maltu

Délka: 149 cm

Délka hřídele: 133,50 cm

Šířka čepele: 25 cm

Délka čepele: 15,50 cm

Hmotnost: 1,89 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Ergonomická rukojeť, poskytuje 
více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť  
ze skelných vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
a rukojeti.

 » Kalená ocel vojenské třídy.

 » Válcované kované hrablo.

K13–100
Klešťové rypadlo

Délka: 156 cm

Délka hřídele: 133 cm

Šířka čepele: 12,50 cm

Délka čepele: 23 cm

Hmotnost: 4,12 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Ergonomická rukojeť, poskytuje 
více možností úchopu.

 » Nevodivé rukojeti  
ze skelných vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť 
nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
a rukojeti.

 » Tepelně zpracovaná kalená ocel 
vojenské třídy.

 » Zkosené naostřené hrany 
čepele.
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K17–150
Škrabka

Délka: 155,50 cm

Délka hřídele: 143 cm

Šířka čepele: 18 cm

Délka čepele: 12,50 cm

Hmotnost: 1,54 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Ergonomická rukojeť, poskytuje 
více možností úchopu.

 » Nevodivá rukojeť ze skelných 
vláken.

 » Téměř nezničitelná rukojeť  
– nejsilnější ve své třídě.

 » Patentované spojení hlavy 
rukojeti.

 » Kalená ocel vojenské třídy.

 » Válcovaná kovaná škrabka  
se vzorovanou hlavou.

 » Perfektní i jako škrabka na led.
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LET’S DO THE WORK™ H–série

Patentovaná nově vyvinutá lopata vám poskytne větší výkon.

H-série
Lopata není jen lopata! Tato řada má novou konstrukci 
čepele/hřídele s novými funkcemi. Přeneste o 75 % více 
síly v porovnání s běžnými lopatami.

Díky nové krokové funkci – nyní můžete využít celou váhu 
svého těla.

H10–300
Rycí lopata, dlouhá násada

Délka hřídele: 130 cm

Šířka čepele: 30 cm

Délka čepele 20 cm

Hmotnost: 2,9 kg

Celková délka: 150 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Pohodlná rukojeť z TPR, poskytuje 
více možností úchopu.

 » Plochá rukojeť s bočním ovládáním 
ze skelných vláken.

 » Dvojité nýtované pouzdro hlavy/ 
rukojeti.

 » Tepelně zpracované dvojité 
prodloužené pouzdro s patentovaným 
hřebenem Power Ridge.

 » Patentovaný ”plný nášlap”  
pro stabilní polohu nohy.

 » Tepelně zpracovaná kalená ocel 
vojenské třídy.

 » Zkosené naostřené ostří čepele.

H10–302
Rýč, D rukojeť, kulatý hrot

Délka hřídele: 95 cm

Šířka čepele: 30 cm

Délka čepele 20 cm

Hmotnost: 2,7 kg

Celková délka: 115 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » TPR Comfort D-Grip poskytuje více 
možností úchopu.

 » Plochá rukojeť s bočním ovládáním 
ze skelných vláken.

 » Dvojité nýtované pouzdro hlavy/
rukojeti.

 » Tepelně zpracované dvojité 
prodloužené pouzdro s patentovaným 
hřebenem Power Ridge.

 » Patentovaný ”plný nášlap”  
pro stabilní polohu nohy.

 » Tepelně zpracovaná kalená ocel. 
vojenské třídy.

 » Zkosené naostřené ostří čepele.
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J-série

Klíčovými slovy jsou pevnost, odolnost a ergonomický design.

J-série
S tímto zahradním nářadím Cat® s dlouhou životností 
zvládnete každý úkol rychle, efektivně a profesionálně. 
Vysoce kvalitní kalená ocel a pevná sklolaminátová násada 
s protiskluzovým držadlem, dělají z této lopaty naprosto 
dokonalého pomocníka pro vaši zahradu. Špičatý rýč 

značky Caterpillar je vhodný pro kultivace tvrdé půdy 
i bez předchozí úpravy pro snadnější průnik do půdy. 
Vysoce kvalitní kalená ocel a pevná sklolaminátová násada 
s protiskluzovým držadlem, dělají z tohoto rýče naprosto 
dokonalého pomocníka.

J10–203
Lopata – dlouhá

Délka násady: 122 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 22,5 × 29 cm

Hmotnost: 2,8 kg

Celková délka: 150 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Nesvařované spojení lopaty a příruby.

 » Čtvercová lopata s ostrou hranou.

 » Tvrdost oceli 49 (Rockwellova 
stupnice).

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg. 

J10–204
Lopata – krátká

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 22,5 × 29 cm

Hmotnost: 2,7 kg

Celková délka: 110 cm 

J10–200
Rýč – dlouhý

Délka násady: 122 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 30 × 22 cm

Hmotnost: 2,6 kg

Celková délka: 150 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Nesvařované spojení lopaty a příruby.

 » Špičatá čepel s ostrými hranami.

 » Tvrdost oceli 49 (Rockwellova 
stupnice).

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg. 

J10–202 
Rýč – krátký

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 30 × 23 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Celková délka: 116 cm 
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J10–205
Rýč – rovný

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 17,5 × 28 cm

Hmotnost: 2,4 kg

Celková délka: 110 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Vhodný pro klasické kypření půdy, 
provzdušňování, zarovnávání 
trávníku a podobně. Nejlépe na již 
dříve kultivovanou půdu.

 » Nesvařované spojení čepele a příruby.

 » Obdélníková čepel s ostrými 
hranami. 

 » Tvrdost oceli 49 (Rockwellova 
stupnice).

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg. 

J10–206
Rýč štychar – dlouhý

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 12 cm

Lopata: 15 × 40 cm

Hmotnost: 2,4 kg

Celková délka: 123 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Vhodný pro sadbu stromů, keřů 
a plodin pro hlubší zasazování, 
Výborně poslouží i pro výkop  
při stavbě plotů a podobně.

 » Nesvařované spojení čepele a příruby.

 » Obdélníková čepel  
s ostrými hranami. 

 » Tvrdost oceli 49 (Rockwellova 
stupnice).

 » Násada ze skleněného vlákna

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg. 

J12–220
Lopata ALU DH8

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 10 cm

Lopata: 34 × 43 cm

Hmotnost: 2,2 kg

Celková délka: 123 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Nesvařované spojení příruby 
a lopaty.

 » Kulatý tvar.

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg.

 » Široká hliníková lopata je skvělá 
pro použití na sypký materiál. 
Ve stavebnictví na písky. Při 
zemědělské činnosti na obilí  
a také pro odklízení sněhu.

J12–201
Lopata ALU DH12

Délka násady: 91 cm

Příruba: 10 × 10 cm

Lopata: 37 × 48 cm

Hmotnost: 2,4 kg

Celková délka: 123 cm 

 

Vlastnosti produktu: 

 » Nesvařované spojení  
příruby a lopaty.

 » Kulatý tvar.

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg.
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J17–250
Hrábě, kultivátor – dlouhý

Délka násady: 137 cm

Kultivátor: 8,5 × 47 cm

Počet zubů: 16 

Hmotnost: 2,3 kg

Celková délka: 156 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Odolné hrábě pro kultivaci půdy 
po rytí a před sázením. Pro práci 
na stavbě při rozprostírání štěrku 
a hrubších činnostech vyžadující 
vyšší pevnost.

 » Nesvařované spojení kultivátoru 
a příruby.

 » Tvrdost oceli 49 (Rockwellova 
stupnice).

 » Násada ze skleněného vlákna.

 » Odolnost (shovel force test) – 159 kg. 
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J25–300
Krumpáč

Délka násady: 78 cm

Hmotnost: 2,4 kg

Celková délka: 86 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Tvrzený krumpáč pro výkopové 
práce s absorbcí vibrací. Plochý 
a špičatý hrot na tvrdé podklady.



Sekery, kladiva, palice a krumpáče s vynikající ergonomickou 
rukojetí vyrobené z prvotřídních kvalitních a odolných materiálů.

J-série
Nová inovativní řešení, vysoce kvalitní materiály, vynikající 
design, spolehlivost a užitečnost. S těmito úderovými 
nástroji Cat®, s dlouhou životností, splníte svůj úkol 
rychle, efektivně a profesionálně. Řada úderového nářadí 
Cat® je vyvinuta z nejodolnějších dostupných materiálů 
v kombinaci s praktickými inovacemi a ergonomickým 
designem. Naše nářadí má ty nejmodernější funkce  
a je přísně testováno na kvalitu.

Sekera americké značky Caterpillar je vysoce kvalitní 
nástroj. Ergonomicky tvarovaná násada a čepel vyrobená 
z kalené oceli tvrzené uhlíkem tvoří nástroj, který bude 
při Vaši práci nepostradatelný. Palice s tvrzenou hlavou 
pro práce vyžadující dostatečnou razanci, absorpci vibrací 
a odolnost. Široké možnosti využití jak ve stavebnictví, 
průmyslu, autoopravárenství, tak i v dalších činnostech.

J25–201
Sekera, U600, Ergo

Délka násady: 21 cm

Šířka ostří: 12,5 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Celková délka: 26 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Univerzální sekera, ideální pro použití 
během táborů, bivaků, funguje jako nástroj 
pro přežití.

 » Čepel z vysoce kvalitní indukčně kalené 
oceli, extrémně odolná, hluboce svařená 
s násadou.

 » Vhodně tvarovaná rukojeť z kompozitu 
vyztuženého skelnými vlákny, poskytuje 
tlumení při nárazu.

 » Měkký, neklouzavý povrch SAFETOUCH™, 
pokrývající podstatnou část délky střenky, 
poskytuje jistý úchop a pohodlí při používání.

 » Dokonalé vyvážení nástroje poskytuje 
vysokou ergonomii a pohodlí.

 » Sekeru lze bezpečně a spolehlivě připevnit 
k opasku nebo batohu.

J25–202
Sekera, U1100, Ergo

Délka násady: 39,50 cm

Šířka ostří: 15,50 cm

Hmotnost: 1,1 kg

Celková délka: 45 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Silná štípací sekera, doporučená  
pro tesařské, zahradnické, stavební  
a úklidové práce.

 » Čepel z vysoce kvalitní indukčně kalené 
oceli, extrémně odolná, hluboce svařená 
s rukojetí.

 » Vhodně tvarovaná rukojeť z kompozitu 
vyztuženého skelnými vlákny, poskytuje 
tlumení při nárazu.

 » Měkký, neklouzavý povrch SAFETOUCH™, 
pokrývající podstatnou část střenky, 
zajišťuje jistý úchop a pohodlné používání.

 » Dokonalé vyvážení nástroje poskytuje 
vysokou ergonomii a pohodlí.

 » Multifunkční kryt zaručuje bezpečnou 
manipulaci, skladování sekery a brousku.
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J–série 

J25–226
Štípací sekera, U1600, Ergo

Délka násady: 54,50 cm

Šířka ostří: 17,00 cm

Hmotnost: 1,6 kg

Celková délka: 61,50 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Štípací sekera určená pro štípání 
středně velkých kmenů stromů 
o průměru větším než 20 cm.

 » Splňuje požadavky zemědělců, 
zahradníků, stavebních a lesních 
dělníků po celém světě.

 » Čepel z vysoce kvalitní indukčně 
kalené oceli, extrémně odolná, 
hluboce svařená s rukojetí.

 » Jedinečný tvar hlavy vhodný  
pro štípání dřeva.

 » Vhodně tvarovaná rukojeť 
z kompozitu vyztuženého skelnými 
vlákny, poskytuje tlumení při nárazu.

 » Měkký, neklouzavý povrch 
SAFETOUCH™, pokrývající 
podstatnou část násady, zajišťuje 
jistý úchop a pohodlné používání.

 » Multifunkční potah zaručuje 
bezpečnou manipulaci a skladování.

J25–227
Štípací sekera, U2000, Ergo

Délka násady: 67 cm

Šířka ostří: 17,00 cm

Hmotnost: 2 kg

Celková délka: 73,50 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Štípací sekera určená pro štípání 
středně velkých kmenů stromů 
o průměru větším než 25 cm.

 » Splňuje požadavky zemědělců, 
zahradníků, stavebních a lesních 
dělníků po celém světě.

 » Čepel z vysoce kvalitní indukčně 
kalené oceli, extrémně odolná, 
hluboce svařená s rukojetí.

 » Jedinečný tvar hlavy vhodný  
pro štípání dřeva.

 » Vhodně tvarovaná rukojeť 
z kompozitu vyztuženého skelnými 
vlákny, poskytuje tlumení při nárazu.

 » Měkký, neklouzavý povrch 
SAFETOUCH™, pokrývající 
podstatnou část násady, zajišťuje 
jistý úchop a pohodlné používání.

 » Multifunkční potah zaručuje 
manipulaci a skladování sekery  
a brousku.

J25–228
Štípací sekera, U2500, Ergo

Délka násady: 67 cm

Šířka ostří: 20,00 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Celková délka: 73,50 cm 

Vlastnosti produktu: 

 » Ideální sekera pro štípání kmenů 
o průměru větším než 30 cm.

 » Určeno pro pokročilé uživatele 
a profesionály.

 » Čepel z vysoce kvalitní indukčně 
kalené oceli, extrémně odolná, 
hluboce svařená s rukojetí.

 » Unikátní tvar hlavy vhodný  
pro štípání dřeva.

 » Vhodně tvarovaná rukojeť 
z kompozitu vyztuženého skelnými 
vlákny, poskytuje tlumení při nárazu.

 » Měkký, neklouzavý povrch 
SAFETOUCH™, pokrývající 
podstatnou část násady, zajišťuje 
jistý úchop a pohodlné používání.

 » Multifunkční kryt zaručuje 
bezpečnou manipulaci a skladování 
sekery a brousku.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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J25–200
Sekera – malá

Délka násady: 54,50 cm

Rozměr čepele: 6 × 7 cm

Hmotnost: 0,645 kg

Celková délka: 36,50 cm 

J25–230
Sekera – velká

Délka násady: 79 cm

Rozměr čepele: 6 × 19 cm

Hmotnost: 2,89 kg

Celková délka: 84,50 cm 

J25–225
Sekera – střední

Délka násady: 69 cm

Rozměr čepele: 9,5 × 10,5 cm

Hmotnost: 2,34 kg

Celková délka: 75,5 cm 

J25–100
Palice – malá

Délka násady: 36 cm

Rozměr hlavice: 5 × 13,2 cm

Hmotnost: 2,1 kg

Celková délka: 41 cm 

J25–110
Palice – velká

Délka násady: 78 cm

Rozměr hlavice: 6 × 17 cm

Hmotnost: 5,5 kg

Celková délka: 86 cm 

J25–108
Palice – střední

Délka násady: 77,5 cm

Rozměr hlavice: 5,8 × 16,2 cm

Hmotnost: 4,5 kg

Celková délka: 86 cm 



LET’S DO THE WORK™ J–série 

J25–240
Ostřič ostří seker, Ergo, 
univerzální

Balení: Blister

Vlastnosti produktu: 

 » Pro broušení seker, nožů atd.

 » Vyrobeno z trvanlivého 
polykarbonátu odolného proti 
nárazu.

 » Ergonomický design nabízí jisté, 
pohodlné a bezpečné uchopení 
brousku.

 » Podstavec s pogumovanými 
nožičkami zajišťuje stabilitu ostřiče 
během broušení.

 » Brusný kotouč vyrobený ze 
speciálně vybrané směsi křemíku, 
materiálu, který je vhodný pro 
vysoce náročné aplikace. 

J25–250
Štípací sekera

Délka násady: 79 cm

Hmotnost: 3,75 kg

Celková délka: 84 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Speciální sekera vhodná pro štípaní 
velkých polen, ruční půlení kmenů 
a kácení stromů.

14
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Kolečka

Nový standard koleček pro stavebnictví.

Kolečka
Díky patentované konstrukci a všem přednostem strojů 
Cat® i vynikající nosnosti až 544 kg nastavují kolečka Cat® 
nový standard. Zcela nové možnosti úchopu zajišťují, že 
zvedáte pokaždé s optimální ergonomií. Díky patentované 
zábraně proti uvíznutí a nízkoprofilovým pneumatikám, které 
nepropíchnete, můžete používat kolečko kdekoli, bez ohledu 
na terén nebo podloží.

Výrobky řady CAT K – profesionální nástroje třídy K, slučují 
moderní a inovativní řešení, vysoce kvalitní materiály, vynikající 
design, spolehlivost a užitečnost. S nástroji CATERPILLAR,  
s dlouhou životností, zvládnete rychle, efektivně a profesionálně 
splnit každý úkol.

Pevná stěna Flex Polly odolá popraskání. Extra široké tex-
turované pneumatiky pro vysokou stabilitu a manévrovatel-
nost. 2 polohová rukojeť – pro zvednutí a vysypání nákladu. 
Stabilizační patky pro nerovné povrchy. Protiskluzová ochra-
na pro zamezení smyku při vysypávání. Masivní náprava 
ZERK. Ocelový nosník podvozku pro lepší podpěru.

Toto velkokapacitní kolečko umožňuje stavební i zahradní 
použití pro větší objemy jako sláma, listí, tráva a podobně. Dále 
je vhodné pro použití ve stavebnictví na převoz pytlů, písků, 
maltových směsí atd.

X22–001
Kolečko

Materiál: Ocel

Nosnost: 544 kg

Bezdušové: Ano

Objem: 0,17 m3

Průměr kola: 40 cm

Šíře kola: 14 cm

Hmotnost 24,5 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Rozměry: 162,5 cm × 81,28 cm × 73,66 cm 

 » Toto těžké kolečko je ideální pro práci, ať už jakkoliv 
náročnou. CAT® X zvyšuje efektivitu práce na pracovišti 
téměř čtyřikrát. Extra široké kolo CAT® poskytuje 
manévrovatelnost tradiční pneumatiky se stabilitou 2 kol. 
Kapacita 544 kg. 2polohová rukojeť pro jednodušší zvedání 
a vysypání nákladu. Nohy se přizpůsobí i nerovnému terénu. 
Protiskluzový chránič špičky – snížení smyku při vysypání 
nákladu. Masivní náprava se zinkovým mazáním. Podvozek, 
Steel Bean, pro větší nosnost a podpěru. 
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J22–150
Kolečko – Profi

Délka: 168 cm

Šířka: 65 cm

Výška: 82 cm

Nosnost: 250 kg

Materiál: Ocel 

K22–000
Kolečko

Délka: 162,5 cm

Šířka: 81,28 cm

Výška: 73,66 cm

Nosnost: 500 kg

Materiál: Ocel 

Inovativní rukojeti s dvoupolohovými úchyty 
umožňují pohodlnou přepravu a vysypání.

Podvozek z ocelových nosníků.

Stabilizační nožičky – samonastavovací.

Pevná náprava s mazacím šroubením.

Patentované nízkoprofilové pneumatiky,  
které umožňují snadné manévrování.

Protiskluzový chránič přední části nápravy – 
omezuje smyk při vyklopení.
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LET’S DO THE WORK™ AKU a elektrické nářadí

AKU a elektrické 
nářadí
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DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DX12 AKU
AKU Bezuhlíková příklepová vrtačka

Napětí: 18 V

Velikost sklíčidla: 13 mm

Otáčky bez zatížení: 0-500 / 0-2000 o/min

Max. točivý moment: 65 Nm

Rychlost příklepu: 0–8000 / 0–32000 bpm

Max. vrtací výkon: Dřevo 40 / Kov 13 / Zdivo 16 mm  

Počet poloh spojky: 22 + 1 + 1

Váha stroje: 1,97 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor.

 » Vysoký točivý moment 65 Nm pro náročné aplikace.

 » Dvourychlostní převodovka.

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť.

 » Kovové sklíčidlo s jednou objímkou.

 » Variabilní rychlost se zpětným chodem.

 » Automatická aretace vřetena.

 » LED světlo.

 » Funkce úderu.

Příslušenství: 

 » 2 ks 2.0Ah Li-ion akumulátor

 » 1 ks 4A nabíječka

 » 1 ks klip na opasek

 » kufr s pěnovou vycpávkou + barevná krabice

DX11 AKU
AKU Bezuhlíkový šroubovák

Napětí: 18 V

Velikost sklíčidla: 13 mm

Otáčky bez zatížení: 0–500 / 0–2000 o/min

Max. točivý moment: 65 Nm

Počet poloh spojky: 18 + 1

Max. vrtací výkon: Dřevo 40 / Kov 13 mm  

Váha stroje: 1,92 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor.

 » Vysoký točivý moment 65 Nm pro náročné aplikace.

 » Dvourychlostní převodovka.

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť.

 » Kovové sklíčidlo s jednou objímkou.

 » Automatická aretace vřetena.

 » Variabilní rychlost se zpětným chodem.

 » LED světlo.

Příslušenství: 

 » 2 ks 2.0Ah Li-ion akumulátor

 » 1 ks 4A nabíječka

 » 1 ks klip na opasek

 » kufr s pěnovou vycpávkou + barevná krabice
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AKU a elektrické nářadí

DX71 AKU
Velikost sklíčidla: 13 mm

Otáčky bez zatížení:  0–500 / 0–2000 o/min

Max. točivý moment: 65 Nm

Rychlostu úderu: 0–8000 / 0–32000 bpm

Vlastnosti produktu: 

 » Třírychlostní provedení.

 » Variabilní rychlost se zpětným chodem.

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť.

 » LED světlo s funkcí předsvícení pracovní plochy.

 » Pohodlná spona na opasek uvolní ruce pro více úkolů.

DX12K AKU
AKU 18V bezuhlíková sada 2v1 (příklepová vrtačka a příklepový šroubovák)

DX12 AKU
Velikost sklíčidla: 13 mm

Otáčky bez zatížení:  0–500 / 0–2000 o/min

Max. točivý moment: 65 Nm

Rychlostu úderu: 0–8000 / 0–32000 bpm

Vlastnosti produktu: 

 » Funkce příklepu.

 » Vysoký krouticí moment 65 Nm pro náročné použití.

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť.

 » Kovové sklíčidlo s jednou objímkou.

 » Variabilní otáčky se zpětným chodem.

Příslušenství: 

 » 2 ks 2.0Ah Li-ion akumulátor

 » 2 ks klip na opasek 

 » 1 ks 4A nabíječka

 » pouzdro s pěnovou vycpávkou + barevná krabice
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DX14 AKU
AKU 12V vrtací šroubovák

Napětí: 12 V

Velikost sklíčidla:  10 mm

Max. točivý moment: 30 Nm

Rychlost příklepu: 0–400 / 0–1500 o/min

Max vrtací výkon: Dřevo 20 / Kov 8 mm

Poloha krouticího momen-
tu: 

15 + 1   

Váha stroje: 1 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Kompaktní a lehký

 » Dvourychlostní převodovka

 » Variabilní rychlost se zpětným chodem

 » LED světlo

 » Automatická aretace vřetena

 » Měkká rukojeť

 » Jednopouzdrové sklíčidlo

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » LED indikátor kapacity baterie

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks 2,0Ah Li-ion akumulátoru  

 » 1 ks nabíječka

DX15 AKU
AKU 12V příklepová vrtačka

Napětí: 12 V

Velikost sklíčidla: 10 mm

Max. točivý moment: 30 Nm

Otáčky bez zatížení: 0–400 / 0–1500 o/min

Max vrtací výkon: Dřevo 20 / Kov 8 / Beton 8 mm

Počet poloh spojky: 21 + 1 + 1   

Váha stroje: 1,07 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Kompaktní a lehký

 » Dvourychlostní převodovka

 » Variabilní rychlost se zpětným chodem

 » Funkce příklepového vrtání

 » Automatická aretace vřetena

 » LED světlo

 » Jednopouzdrové sklíčidlo

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » LED indikátor kapacity baterie

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks 2,0Ah Li-ion akumulátor 

 » 1 ks nabíječka
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AKU a elektrické nářadí

DX26
Vrtací kladivo – 26mm

Max výkon: 800 W

Rychlost příklepu: 0–5300 bpm

Otáčky bez zatížení: 0–1200 o/min

Síla příklepu: 3 J

Max vrtací výkon: Dřevo 30 / Kov 13 / Beton 26 mm

Váha stroje: 3,2 kg 

Vlastnosti produktu: 

 » Spínač uzamčení

 » Kovový hloubkoměr

 » Zpětný chod

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Rychlovýměnný systém SDS-plus

 » 4 funkce: Vrtání, vrtání s příklepem, otáčení vrtáků, sekání

 » Připojení kabelu s kulovým kloubem pro plnou ochranu 
napájecího kabelu

Příslušenství: 

 » 1 ks pomocná rukojeť

 » BMC + Barevná krabice

 » 1 ks hloubkoměr

DX16
Příklepová vrtačka – 13mm

Max. výkon: 850 W

Velikost sklíčidla: 13 mm

Otáčky bez zatížení: 0–3000 o/min

Rychlost příklepu: 0–48000 bpm

Max vrtací výkon: Dřevo 35 / Kov 13 / Beton 20 mm 

Váha stroje: 2,45 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Spínač uzamčení

 » Kovový hloubkoměr

 » Zpětný chod

 » Hliníková převodovka

 » Přepínač rychlosti

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Kovové bezklíčové sklíčidlo

Příslušenství: 

 » 1 ks pomocná rukojeť

 » Barevná krabice

 » 1 ks kovový hloubkoměr
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DX35
Úhlová bruska – 230mm

Jmenovitý výkon: 2350 W

Velikost kotouče: 230 mm

Jmenovité otáčky: 6500 o/min

Závit vřetena: M14

Otvor kotouče: 22,2 mm

Váha stroje: 5,7 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Uzamčení vypínače / Rychlé nastavení ochranného krytu

 » Měkký start

 » Antivibrační pomocná rukojeť

 » Aretace vřetena

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Otočná zadní rukojeť / Měkká zadní rukojeť

 » Boční vypínač s ochranou proti náhodnému spuštění

 » Výměna externích uhlíkových kartáčů

 » Přípojka kabelu s kulovým kloubem pro plnou ochranu  
napájecího kabelu

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks rychlovýměnný kryt pro broušení

 » 1 ks klíč / 1 ks antivibrační pomocná rukojeť

DX27
SDS Vrtací kladivo – 32mm

Rychlostní výkon: 1500 W

Rychlost příklepu: 0–3700 bpm

Otáčky bez zatížení: 0–920 o/min

Síla příklepu: 5 J

Max vrtací výkon: Dřevo 40 / Kov 13 / Beton 32 mm

Váha stroje: 5,7 kg 

Vlastnosti produktu: 

 » Antivibrační hlavní rukojeť

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Spínač aretace

 » Variabilní regulace otáček

 » Systém rychlé výměny SDS-plus

 » 4 funkce: vrtání, vrtání s příklepem, otáčení bitů, sekáč

 » Převodovka z hořčíkové slitiny

 » Připojení kabelu s kulovým kloubem pro plnou ochranu 
napájecího kabelu

 » Kovový hloubkoměr

Příslušenství: 

 » 1 ks pomocná rukojeť

 » BMC+barevná krabice

 » 1 ks hloubkoměr
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AKU a elektrické nářadí

DX373
Úhlová bruska – 125 mm

Jmenovitý výkon: 750 W

Jmenovité napětí: 220-240V~50/60 Hz

Otáčky bez zatížení: 12000 rpm

Velikost kotouče: 125 mm

Závit vřetena: 5/8”–11 unc

Otvor kotouče: 22,2 mm 

Vlastnosti produktu: 

 » Štíhlý design těla pro pohodlné používání

 » Kompaktní a odolné pouzdro převodovky

 » Posuvný vypínač

 » Aretace vřetena

 » Automatické zastavení kartáče prodlužuje životnost motoru

 » Odnímatelná mřížka zabraňuje poškození nečistotami

Příslušenství: 

 » 1 ks kryt kotouče pro broušení 

 » 1 ks pomocná rukojeť 

 » 1 ks klíče

DX31B AKU
Bezuhlíková úhlová bruska – 115 mm

Napětí: 18 V

Velikost disku: 115 mm / 125 mm

Otáčky bez zatížení: 8500 o/min

Závit vřetena: M14

Otvor disku: 22,2 mm  

Váha stroje: 1,9 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor

 » Ochrana proti přetížení

 » Odolnost proti prachu se síťovými filtry

 » Štíhlý design těla s bezpečnostním spínačem  
pro pohodlné používání

 » Antivibrační pomocná rukojeť

 » Ochrana proti nechtěnému spuštění

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Rychlé nastavení ochranného krytu

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks brusný kryt

 » 1 ks pomocná rukojeť 

 » 1 ks klíč

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení
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DX37
Úhlová bruska – 115 mm

Jmenovitý výkon: 750 W

Otvor disku: 22,2 mm

Velikost hloubky: 115 mm

Závit vřetena: M14

Jmenovité otáčky: 12000 o/min

Váha stroje: 1,5 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Posuvný vypínač s ochranou proti náhodnému spuštění

 » Antivibrační pomocná rukojeť

 » Aretace vřetena

 » Rychlé nastavení ochranného krytu

 » Štíhlý design těla

 » Odnímatelná mřížka zabraňuje poškození nečistotami

 » Vylepšený ventilační systém pro rychlé ochlazení pracovní 
teploty motoru

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks Rychlovýměnný kryt pro řezání 

 » 1 ks Antivibrační pomocná rukojeť

 » 1 ks Rychlovýměnný kryt pro broušení 

 » 1 ks Klíč na klíče

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DX38
Leštička – 180 mm

Jmenovitý výkon: 1400 W

Váha stroje: 3,27 kg

Velikost hloubky: 180 mm

Závit vřetena: M14

Jmenovité otáčky: 1000-3000 o/min  

Vlastnosti produktu: 

 » Konstantní regulace otáček

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Aretace vřetena

 » Spínač aretace

 » Výměna externích uhlíkových kartáčů

 » Variabilní regulace otáček

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

 » 1 ks pomocná rukojeť 

 » 3 ks brusný papír zrnitosti 80 se suchým zipem

 » 1 ks šestihranný klíč 

 » 1 ks podložka se suchým zipem

 » 1 ks leštící podložka 

 » 1 ks voskovací podložka

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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DX46
Excentrická bruska – 125mm

Jmenovitý výkon: 400 W

Velikost základny: 120 mm

Otáčky bez zatížení: 5000–14000 o/min

Orbitální průměr: 2,5 mm

Váha stroje: 1,6 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » Patentovaný cyklónový sběrný box na prach

 » S funkcí brzdy

 » Systém odsávání prachu

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Prachotěsný spínač

 » Systém háčků a smyček

 » Variabilní regulace otáček

 » Připojení kabelu s kulovým kloubem pro plnou ochranu 
napájecího kabelu

Příslušenství: 

 » 1 ks cyklónový box na prach

 » 1 ks brusný papír zrnitosti 80 

 » 1 ks vakuový adaptér

DX42B AKU
Excentrická bruska

Napětí: 18 V

Velikost základny:  broušení 125 mm

Velikost základny: leštění 150 o/min

Otáčky bez zatížení: 3000–11000 mm

Průměr kotouče: 2,4 mm

Váha stroje: 1,4 kg 

Vlastnosti produktu: 

 » Funkce broušení a leštění 2 v 1

 » Systém háčků, smyček a upínání

 » Variabilní regulace otáček

 » Systém sběru prachu

 » On/Off vypínač

 » Brzdový systém kotoučů

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

Příslušenství: 

 » 1 ks prachový sáček

 » 3 ks brusný papír (60# / 80# / 120#)

 » 1 ks 150 mm leštící pěnový polštářek

 » Barevná krabice

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení
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DX59
Kotoučová pila

Jmenovitý výkon: 1400 W

Velikost kotouče: 185 mm

Otáčky bez zatížení: 5800 o/min

Kapacita úkosu: 0-45°

Max. řezný výkon: 45° 45 mm / 90° 65 mm

Váha stroje: 4,06 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » Zajištění vřetena

 » Vypínač blokování

 » Systém odsávání prachu

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Ocelová základna

 » Hliníkový horní kryt

Příslušenství: 

 » 1 ks šestihranný klíč

 » 1 ks paralelní vodítko 

 » 1 ks nástavec pro vysavač

 » 1 ks TCT kotouč 24T

DX48
Pásová bruska

Jmenovitý výkon: 950 W

Velikost pásu: 76*533 mm

Otáčky bez zatížení: 240–350 m/min

Velikost broušení: 76*130 mm

Váha stroje: 3,40 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » Nastavení systému centrování řemene

 » Systém sběru prachu

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Variabilní regulace otáček

 » Spínač aretace

 » Rychlá výměna řemene

Příslušenství: 

 » 1 ks prachový sáček

 » 1 ks brusný pás zrnitosti 80 

 » 1 ks adaptér pro vysavač  
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AKU a elektrické nářadí

DX53B AKU
Bezuhlíková okružní pila

Napětí: 18 V

Velikost čepele:  185 mm

Kapacita úkosu: 0–56°

Otáčky bez zatížení: 5500 o/min

Max. řezný výkon: 45° 46 mm / 90° 65 mm

Váha stroje: 3,7 kg 

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor

 » Aretace vřetena

 » Vypínač aretace

 » LED světlo

 » Úložný prostor pro šestihranný klíč

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Kovový hák na krokve

 » Ochrana proti přetížení a elektronická brzda

 » Základna z hořčíkové slitiny a hliníkový kryt pro pevnou 
a lehkou konstrukci

Příslušenství: 

 » 1 ks šestihranný klíč

 » 1 ks paralelní vodítko

 » 1 ks prachový adaptér

 » 1 ks 185 mm X24T TCT čepel

 » barevná krabice

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení

DX57
Přímočará pila

Jmenovitý výkon: 750 W

Délka přířezu: 26 mm

Otáčky bez zatížení: 800–3000 o/min

Úkosová kapacita: ± 45°

Max. řezný výkon: Dřevo 100 / Ocel 10 / Hliník 25 mm

Váha stroje: 3,10 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » Hliníková převodovka

 » Funkce kyvadla se 4 polohami

 » Spínač aretace

 » LED světlo

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Systém výměny nožů bez použití nářadí

 » Beznástrojové nastavení úkosu základny

Příslušenství: 

 » 1 ks adaptér pro hubici vysavače

 » 1 ks čepel na řezání dřeva

 » 1 ks paralelní vodítko
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DX51B AKU
Bezuhlíková přímočará pila

Napětí: 18 V

Délka přířezu: 26 mm

Otáčky bez zatížení: 0-3500 o/min

Kapacita úkosu: 0-45°

Max řezací výkon: Dřevo 120 / Ocel 10 / PVC 20 mm  

Váha stroje: 1,9 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor

 » Nastavení úkosu základny bez použití nářadí

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Vypínač s aretací zabraňuje náhodnému spuštění

 » Čtyřstupňové kyvadlové nastavení pro lepší účinnost řezání

 » Variabilní rychlost

 » Systém výměny pilového kotouče bez použití nářadí

 » Nastavitelná základna SDS pro úhlové řezání

Příslušenství: 

 » 1 ks čepel na dřevo

 » 1 ks paralelní vedení

 » 1 ks prachový adaptér

 » 1 pc kryt základny

 » barevná krabice

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení

DX89
Horní fréza

Jmenovitý výkon: 2100 W

Velikost kleštin: 1/2 & 3/8 & 1/4“

Otáčky bez zatížení: 11500-28000 o/min

Max. hloubka: 60 mm

Váha stroje: 4,30 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » Pozvolný start

 » Mikronastavení hloubky

 » Aretace vřetena

 » Regulace konstantních otáček

 » Měkká rukojeť, hliníková základna

 » Přednastavený hloubkový doraz s 8 polohami

 » Ergonomický design

 » Otvor pro odsávání prachu

 » Variabilní rychlost / Vypínač s aretací

Příslušenství: 

 » 1 ks středový kolík / 1 ks klíč / 1 ks podložka pod frézu

 » 1 ks paralelní vodítko / 3 ks kleštin

 » 1 ks nástavec pro odsávání prachu

 » 2 ks vodící pouzdro (30 mm/16 mm) 
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AKU a elektrické nářadí

DX61B AKU
AKU DAB Rádio na pracoviště s bluetooth

Napětí: 18 V

Hlasitost: 2×5 W

Frekvenční pokrytí DAB: 174.928 – 239.2000 MHz

Frekvenční pokrytí FM: 87.5-108 MHz

Výstup portu USB: 5V 1.0 A

Odolnost proti prachu: IP54

Váha stroje: 4,5 Kg

Typ balení: Barevná krabice

Vlastnosti produktu: 

 » Pevné a odolné proti nárazu

 » Vstup Aux

 » Napájecí výstup USB pro nabíjení mobilního telefonu

 » Bluetooth

 » Měkká anténa

 » Rukojeť pro snadné přenášení

 » Digitální vysílání zvuku (DAB)

 » Kvalitní displej LCD

 » FM / DAB (funkce Auto Tue a paměť na 5 stanic)

Příslušenství: 

 » 1 ks AC síťový adaptér

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DX87
Horkovzdušná pistole s digitálním displejem

Jmenovitý výkon: 2000 W

Teplotní rozsah: 50–600°C

Rychlost proudění vzduchu: I 300 / II 500 L/min

Váha stroje: 0,91 kg

Typ balení: Barevná krabice 

Vlastnosti produktu: 

 » D–rukojeť

 » LCD displej

 » Led světlo

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » 2 polohy proudění vzduchu

 » Plynulé nastavení teploty

 » Vestavěný podpůrný pracovní stojan 

 » Přípojka kabelu s kulovým kloubem pro plnou ochranu  
napájecího kabelu

Příslušenství: 

 » 1 ks škrabka

 » 1 ks ochranná tryska na sklo 

 » 1 ks plochá tryska

 » 1 ks koncentrační tryska

 » 1 ks háková tryska
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DXC4
Rychlonabíječka

Napětí nabíječky: 100–240V~50/60 Hz

Výstupní napětí: 220–240v~50/60 V

Výstupní proud: 4.0 A

Příkon: 95 W

Doba nabíjení: 2.0 Ah (DXB2) 30 min
4.0 Ah (DXB2) 60 min

Váha stroje: 0,40 kg 

Vlastnosti produktu: 

 » Indikátor nabíjení

 » 30minutové nabíjení 2,0Ah akumulátoru

 » 60min nabíjení 4,0Ah akumulátoru

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

DX63B AKU
Bodové světlo

Napětí: 18 V

Nastavitelný úhel: Otáčení –10 °~ 95 °

Jas: 160 / 500 Im  

Vlastnosti produktu: 

 » Vypínač s 2 úrovněmi nastavení světelného toku

 » LED světlo

 » Magnetický držák

 » Popruh na zápěstí

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Integrovaný háček pro volné ruce

 » Nastavitelná otočná pracovní hlava

Příslušenství: 

 » 1 ks tryska 

 » 2 ks tryska s hlubokým otvorem

 » Barevná krabice

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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AKU a elektrické nářadíLET’S DO THE WORK™

DXB2
Li-ion akumulátor

Napětí: 18 V

Kapacita baterie: Li-ion 2,0 Ah

Hmotnost: 0,37 Kg

Vlastnosti produktu: 

 » Vestavěný indikátor kapacity baterie

 » Kontrolka LED s 5 úrovněmi

 » Li-ion akumulátor

 » Posuvný akumulátor

Příslušenství: 

 » Barevná krabice

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DX91B AKU
Staveništní a zahradní fukar

Napětí: 18 W

Rychlost proudění vzduchu: 1,6 / 2,2 / 2,8 m3 /min

Otáčky bez zatížení: Stupeň 1 / 11000 o/min
Stupeň 2 / 15000 o/min
Stupeň 3 / 18000 o/min

Vlastnosti produktu: 

 » Výkonný s vyváženým výkonem průtoku vzduchu  
a objemovým průtokem vzduchu

 » Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

 » Kryt z ABS s nadlisovaným povrchem z TPE

 » Pouze funkce dmychadla

 » Více příslušenství pro všestranné a flexibilní použití

Příslušenství: 

 » 1 ks tryska 

 » 2 ks tryska s hlubokým otvorem

 » 1 ks Prodlužovací trubka, barevná krabice

 » 1 ks Prachový kryt

 » akumulátor a nabíječka není součástí balení

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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DXB4
Li-ion akumulátor

Napětí: 18 V

Kapacita baterie: Li-ion 4,0 Ah

Hmotnost: 0,65 Kg

Vlastnosti produktu: 

 » Indikátor kapacity baterie

 » 5 úrovní LED osvětlení

 » Li-ion baterie

 » Posuvná baterie

Příslušenství: 

 » Barevná krabice
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Elektro příslušenství

DA04901
Sada CAT vrtáků do zdiva na tvrdé povrchy

Příslušenství: 

 » CAT Hard Surface Masonry Drill 8pc Set 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
a 10 mm

 » Vyrobeno z tělesa 40Cr YG8C Tipwith European BC30 
Copper Brazed Tip.

 » Frézované a pískované

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
DA01902
Sada šroubovacích bitů

Příslušenství: 

 » 32 × 25 mm bitů (5 × bity Philips (PH1, 3 × PH2 a PH3) 

 » 5 × bity PZdriv (PZ1, 3 × PZ2 a PZ3)

 » 4 × šestihranné bity (3, 4, 5 a 6 mm)

 » 4 × bity S (3, 4, 5 a 6 mm)

 » 8 × TX bity (10, 15, 20, 20, 25, 27, 30 a 40 mm) 

 » 7 × TH bity (10, 15, 20, 25, 27, 30 a 40 mm)

 » 6 ks 50 mm bitů (PH2, PZ2, SL5. 5,TX15, TX20 a TX25)

 »  2 ks 89 mm bitů (PH2, PZ2)

 » 3 ks 48 mm magnetických maticových šroubováků  
(7, 8 a 10 mm)

 » 1 ks 60 mm magnetického držáku bitů

 » 1 ks nástrčného adaptéru o délce 3/8”– 2–9/16”.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DA03903
Sada sekáčů SDS 3 ks

Příslušenství: 

 » Dláto 20 mm, dláto 40 mm a špičaté dláto.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DA01007
CAT Impact držák magnetických bitů 65 mm

Příslušenství: 

 » Držák rázových bitů CAT se sklíčidlem a držákem šroubů

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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DA01901
Sada šroubovacích bitů

Příslušenství: 

 » Ocel S2

 » Černý povlak

 » Barevný kroužek

 » 10 × PZ (2 x PZ#1, 6 × PZ#2 a 2 × PZ#3)

 » 10 × Phillips (2×PH1, 6 × PH2 a 2 × PH3)

 » 4 × SL bity (3, 4, 5 a 6 mm)

 » 6 × TX (T15, T20, T25,T27,T30 a T40)

 » 1 × ¼” šestihranný bit a rychlovýměnný uzamykatelný 
magnetický držák bitů.

DA02901
CAT HSS vrtáky 16 ks sada MEDIUM CASE 

Příslušenství: 

 » Sada vrtáků CAT HSS 16 ks M2 

 » Plně broušený titanový povlak 1,1,5,2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 
4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10 mm

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DA01903
Smíšená sada 201 ks BMC Case

Příslušenství: 

 » 23 ks vrtáků s černým oxidem

 » 6 ks vrtáků s Bradovým hrotem

 » 6 ks vrtáků do zdiva

 » 4 ks vrtáků do dřeva

 » 12 ks hmoždinek

 » 12 ks šroubů do dřeva

 » 70 ks 25 mm šroubovacích bitů

 » 40 ks 50 mm šroubovacích bitů

 » 2 ks zarážek vrtáků

 » 10 ks šroubováků na matice

 » 1 ks hledač šroubů

 » 2 ks imbusových klíčů

 » 1 ks magnetického držáku hrotů

 » 1 ks zápustného bitu

 » 1 ks držáku rychlospojky

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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LET’S DO THE WORK™ Zahradní AKU nářadí

DG220 AKU
Bezkartáčové nůžky na živý plot 18V 24” 

Příslušenství: 

 » 4.0Ah baterie + 4A nabíječka

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DG210 AKU
Bezuhlíková sekačka na trávu 18V 13”

Příslušenství: 

 » 4.0Ah baterie + 4A nabíječka

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DG230 AKU
Bezkartáčová řetězová pila 18V

Napětí: 18 V

Rychlost řetězu: 7,9 m/s

Délka lišty: 30 cm  

Hmotnost stroje: 4,65 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčová řetězová pila 18V

 » Silný bezkartáčový motor pro 10krát delší životnost,  
vyšší účinnost a delší dobu provozu.

 » Automatické mazání řetězu s kontrolkou hladiny oleje

 » Rychlá brzda řetězu a automatická ochrana proti zpětnému 
rázu pro větší bezpečnost

 » Světelný indikátor vysokého zatížení poskytuje zpětnou 
vazbu o výkonu a době provozu při náročných činostech

 » Napínání řetězu bez použití nářadí

 » Kompaktní a lehká konstrukce

Příslušenství: 

 » 1 ks 4,0Ah Li-ion akumulátor

 » 1 ks 4A nabíječka

 » 1 ks řetěz a lišta

 » 1 ks ochranný kryt čepele
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DG231 AKU
AKU Bezkartáčová mini řetězová pila 18V

Napětí: 18V

Rychlost řetězu: 10 m/s

Délka lišty: 12 cm  

Rozteč řetězu: 7,6 cm

Velikost řetězu: 1,1 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Bezkartáčový motor poskytuje vyšší výkon,  
delší dobu chodu a delší životnost.

 » Kompaktní a lehká konstrukce s výkonným motorem  
pro prořezávání, odstraňování větví a kácení stromů.

 » Systém výměny a napínání řetězu bez použití nářadí.

 » Automatický olejový systém

 » Max. řezný výkon 12 cm

 » Bezpečné řezání. Horní bezpečnostní kryt vás chrání  
před poraněním rukou při řezání

 » Dvojitý vypínač Lock-off pro bezpečnost

Příslušenství: 

 » 1 ks 4,0Ah Li-ion akumulátor

 » 1 ks 4A nabíječka

 » 1 ks 5” řetěz

 » 1 ks 5” tyč

 » 1 ks mazací olej (40 ml)

 » 1 ks ochranný kryt čepele

 » 1 ks sada nářadí (šroub)
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Tlakový čistič

Elektrický tlakový čistič Cat® 135

Tlakový čistič
Patentované pístové čerpadlo – Elektrický tlakový čistič 
CAT® s tlakem až 135 barů, který nastavuje nový standard 
v oboru tlakových myček, je poháněn patentovaným 
5pístovým čerpadlem, které generuje nejvyšší průtok vody 
ze všech elektrických tlakových myček. Vysoký průtok 
a vysoký tlak zajišťují vynikající čisticí výkon.

Síla tlaku – Zaměřili jsme se na nejvyšší pracovní průtok vody 
a pracovní tlak, abychom dosáhli maximální optimalizované 
síly pro nejrychlejší a nejúčinnější čištění. Jiné tlakové myčky 
na trhu se honí za vysokým tlakem na úkor průtoku vody, což 
má za následek nízký čisticí výkon a dlouhou dobu práce.

Odolné součásti a konstrukce – Celokovová sestava 
pistole, hadice z pravé pryže a bezúdržbový motor zajišťují 
spolehlivý výkon po celou dobu efektivní životnosti. Kompaktní 
design s promyšlenými organizačními prvky zajišťuje snadné 
nastavení, používání a skladování.

Komplexní záruka na výrobek a důvěra – Záruka 2 roky  
na celé zařízení a příslušenství.

135-VE54
Tlakový čistič

Napětí zátěže: 120 V / 60 Hz

Jmenovitý proud: 13A

Nejvyšší tlak: 135 barů

Pracovní tlak: 76 barů

Maximální průtok: 7,57 I/min 

Sestava pistole: 14 cm

Stříkací trysky: 24,5 kg

Napájecí kabel: 10,6 m

Hadice: Gumová 6 m

Motor: 1800 W

Čerpadlo: 5pístové

Spínač: LED

Úložný prostor: Pro všechny součásti

Vlastnosti produktu: 

 » 4 univerzální stříkací nástavce (0,15,25,40) pro lehké, 
střední a těžké čištění  

 » Pěnový rozprašovač o objemu 600 ml k odstranění  
nečistot a špíny  

 » Výkonný 13ampérový motor a 5pístové čerpadlo generují  
až 135 barů/7,57 litrů za minutu pro maximální čisticí výkon

 » 6 metrů dlouhá vysokotlaká hadice z pravé gumy, 10,6 metrů 
dlouhý elektrický kabel s ochranou GFCI    

 » Kovová pistole, úložný prostor pro veškeré příslušenství, 
čisticí jehla 

 » Kovová pistole s mosaznou tryskou 

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022



39



40

Tlakové čističeLET’S DO THE WORK™

Společnost Cat® zkonstruovala novou generaci tlakových
čističů, které nastavují nový standard v oblasti úklidu.

Profesionální
tlakové čističe

Optimalizace jedinečného designu a technologických  
vymožeností vytváří nový standard v oboru tlakových čističů. 
Tato produktová řada nese odkaz společnosti Caterpillar® 
díky použití robustních materiálů v kombinaci s praktickými 
inovacemi a ergonomickým designem, který se řídí nejlepšími 
poznatky a zpětnou vazbou od spotřebitelů ve své třídě. 

Tlakové čističe Cat® jsou dostatečně silné pro nejnáročnější 
práce a jsou optimalizovány pro rychlé a účinné čištění.  
Na rozdíl od jiných strojů s uměle navýšenými (ale nepoužitelnými) 
hodnotami v barech se zaměřujeme na vyšší průtok vody  
s dostatečným tlakem pro zvládnutí i té nejnáročnější práce. 

Naše čerpadlo vyráběné na CNC strojích se opotřebovává  
o 20 % méně na jeden píst a má o 30 % nižší vibrace, což vede  
ke stabilnějšímu a tiššímu výkonu.

Na rozdíl od čerpadel jiných výrobců jsou naše bezúdržbové 
motory kalibrovány tak, aby běžely s maximálním výkonem, 
což prodlužuje životnost motoru a zabraňuje vypínání pojistek. 
Rychlé nastavení, intuitivní použití, snadné odkládání 
a praktická přeprava – přesně to, co potřebujete k práci. Síla 
a vysoký průtokový výkon v kompaktním provedení. Žádná 
zbytečná kolečka, rukojeti ani kartáče, které se mohou zlomit 
nebo opotřebovat.

PROVOZNÍ ČERPADLO TRIPLEX      PO 
DOBU VÍCE NEŽ 500 HODIN

TG–13

TG–14

JEDINÉ AXIÁLNÍ ČERPADLO S VÝKONEM NAD 
3000 PSI (207 BARŮ) A 11,4 L/MIN (3,0 G/MIN).
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TG–13
Cat® Vysokotlaký čistič, 220 bar

Max tlak: 220 bar / 3190 PSI

Max průtok: 11,4 l/min / 3,0 GMP

Příslušenství: 1,0 m / 40 ’’ 
Kovový postřikovač + pistole 

Tlaková hadice: 15,24 m / 50’ PU
PVC + Syntetická guma

Motor: 224 cc

Čerpadlo: Patentované 5pístové mosazné
čerpadlo Piston Brass Pump 

Hmotnost: 36,3 kg / lb 

Nástavce: Kovové stříkací trysky, 5 ks 
(0°, 15°, 25°, 40° a mýdlo)

Vlastnosti produktu: 

 » Patentovaná technologie 5pístového mosazného čerpadla

 » Nejlepší příslušenství ve své třídě pro snadné čištění

TG–14
Cat® Vysokotlaký čistič, 290 bar

Max tlak: 290 bar / 4200 PSI

Max průtok: 15,1 l/min / 4,0 GMP

Příslušenství: 1,3 m / 51 ’’ 
Kovový postřikovač + pistole

Tlaková hadice: 9,14 m / 30 PU
Ocelová pletená pryž

Motor: 420 cc

Čerpadlo: Triplex mosazné čerpadlo 

Hmotnost: 65,7 kg / lb 

Nástavce: Kovové stříkací trysky, 5 ks 
(0°, 15°, 25°, 40° a mýdlo)

Vlastnosti produktu: 

 » Vysoce výkonná komerční tlaková myčka

 » Nejlepší příslušenství ve své třídě pro rychlé a účinné čištění

 » Triplexní čerpadlo v provozu více než 500 hodin

 » Axiální čerpadlo s mosaznou hlavou pro zvýšenou odolnost
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Světla

Světla Cat® jsou vysoce kvalitní ruční osvětlovací produkty 
se špičkovou technologií, které splňují nejvyšší profesionální 
standardy. Všechna naše světla jsou vybavena nejnovější 
technologií LED a materiály průmyslové kvality.

Světla

CT7100
Alkalická LED svítilna kolem krku

Doba svícení: Až 5 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 30 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: v balení 2 × AA  

Materiál: ABS Plast & Nylon

Rozměry: 8.7” V × 5.3 ”Š × 0.91 ”H

Hmotnost: 226 g

Vlastnosti produktu: 

 » Ovládání světel nezávisle na sobě

 » Pro volné ruce na práci

 » Pohodlně spočívá na krku

 » Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům

200
LUMENŮ

VYSOKÝ

CT7105
Dobíjecí LED svítilna kolem krku

Doba svícení: Až 9 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 25 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 × 3.7v/600mAh 801550  

Materiál: ABS Plast & Nylon

Rozměry: 8.7” V × 5.3” Š × 0.91 ”H

Hmotnost: 226 g

Vlastnosti produktu: 

 » Ovládání světel nezávisle na sobě

 » Pro volné ruce na práci

 » Pohodlně spočívá na krku

 » Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům

300
LUMENŮ

VYSOKÝ
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CT12520
HIGH-POWER LED Taktická svítilna

Doba svícení: Až 2,5 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 80 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 x AA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 5.9” V × 0.90” Průměr

Hmotnost: 113 g

Vlastnosti produktu: 

 » Naše výkonná taktická svítilna CT12520 s LED diodami na-
bízí světelný výkon 200 lumenů s dosvitem 80 metrů. Světlo 
je vyrobeno z odolného hliníku a má zadní vypínač odolný 
proti povětrnostním vlivům.

 » Spínač odolný proti povětrnostním vlivům

 » Hliníková konstrukce

CT2500
Zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 3 hod.,  
Nízký: až 8 hodin

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: až 100 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 5.9” D x 1,5” Průměr

Hmotnost: 200 g

Vlastnosti produktu: 

 » Taktické zaostřovací světlo CT2500 s kompaktní konstrukcí 
z odolného hliníku nabízí vysoké a nízké nastavení. Funkce 
zaostřování umožňuje uživateli nastavit paprsek pro pokrytí 
široké oblasti nebo velké vzdálenosti.

 » Zaostřovací paprsek

 » 3-polohový přepínač: vysoký / nízký / stroboskop 

200
LUMENŮ

150
LUMENŮ

NÍZKÝ

300
LUMENŮ

VYSOKÝ



LET’S DO THE WORK™

44

Světla

CT2205
Dobíjecí zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 45 min., 
Nízký: až 20 hodin

Typ LED: CREE®

Vzdálenost paprsku: až 80 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 × AA NH  

Materiál: Hliník

Rozměry: 7.0” V × 1,2” Průměr

Hmotnost: 163 g

Vlastnosti produktu: 

 » Stmívatelné zaostřovací taktické světlo je vybaveno naší novou 
funkcí stmívání, která umožňuje uživateli nastavit intenzitu 
světla na požadovanou úroveň osvětlení. Zaměřitelný paprsek 
nabízí jak bodové svícení na velkou vzdálenost,  
tak široké plošné pokrytí.

 » Jedinečná funkce stmívání 

 » Indikátor úrovně nabití baterie 

 » Nabíjecí kabel USB v balení 

 » Chráněný nabíjecí port USB 

 » Hliníková konstrukce 

CT24530
Zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 6 hod., 
Nízký: až 48 hodin

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: až 300 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 9 × AA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 11” D × 2” Průměr

Hmotnost: 646 g

Vlastnosti produktu: 

 » Taktické světlo CT24530 se zaostřováním je vybaveno naší 
novou funkcí stmívání, která umožňuje uživateli nastavit  
si intenzitu světla na požadovanou úroveň osvětlení.  
Zaostřitelný bodový paprsek nabízí pokrytí na velkou 
vzdálenost i širokou oblast.

 » Jedinečná funkce stmívání 

 » Hliníková konstrukce 

1200
LUMENŮ

200
LUMENŮ3 HODINY
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CT24565
Dobíjecí zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 1,5 hod., Nízký: až 17 
hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 150 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 1× 18650-2200 mAh  

Materiál: Hliník

Rozměry: 6.4” D × 1.75” Průměr

Hmotnost: 235 g

CT2115
Dobíjecí zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 2,5 hod., Nízký: až 20 
hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 300 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 1 × 26650-4500 mAh  

Materiál: Hliník

Rozměry: 7.5” D × 1.75” Průměr

Hmotnost: 349 g

40
LUMENŮ

NÍZKÝ

700
LUMENŮ

VYSOKÝ

4 HODINY

80
LUMENŮ

NÍZKÝ

1200
LUMENŮ

VYSOKÝ

8 HODIN

Dobíjecí zaostřovací taktické svítilny: 

Dobíjecí taktická světla se zaostřením nabízejí naši jedinečnou 
funkci stmívatelného spínače, která umožňuje uživateli nastavit 
intenzitu světla na požadovanou úroveň. 

Pomocí funkce zaostřování můžete nastavit paprsek pro po-
krytí velké vzdálenosti nebo široké oblasti. Ke každému světlu 
je přiložen univerzální nabíjecí kabel USB.

Světelné indikátory stavu nabití baterie umožňují rychlou 
kontrolu stavu nabití. Tato světla také nabízejí odchozí USB 
nabíjení jiných zařízení.

Vlastnosti: 

 » Jedinečná funkce stmívání 

 » Indikátor úrovně nabití baterie

 » Nabíjecí kabel USB v balení 

 » Chráněný nabíjecí port USB

 » Příchozí & odchozí nabíjení přes USB
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Světla

CT2505
Dobíjecí zaostřovací taktická svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 2 hod., Nízký: až 28 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost paprsku: 120 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 1 × 18650-2200 mAh  

Materiál: Hliník

Rozměry: 6.25” D × 1.5” Průměr

Hmotnost: 208 g

30
LUMENŮ

NÍZKÝ

550
LUMENŮ

VYSOKÝ

4 HODINY

CT2210
Kapesní svítilna velikosti pera

Doba svícení: Až 3,5 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

30 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 x AAA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 5” D × 0.625” Průměr

Hmotnost: 63 g

Vlastnosti produktu: 

 » Kapesní svítilna CT2210 se může pochlubit štíhlým, kom-
paktním designem s vysoce výkonnou LED diodou, která 
generuje světelný tok 100 lumenů. Model CT2210 je odolný 
proti vodě a nárazům, je vyroben z robustního hliníku a má 
tlačítkový spínač odolný proti povětrnostním vlivům, který 
zajišťuje spolehlivý výkon v nepříznivých podmínkách.

 » Kompaktní design / Spínač odolný proti povětrnostním vlivům 
/ Ocelový kapesní klip 

250
LUMENŮ

ROZPTÝLENÉ

300
LUMENŮ

BODOVÉ

CT3410
Taktická svítilna se dvěma paprsky

Doba svícení: Vysoký: až 2 hod., Nízký: až 3 hod.

Typ LED: SMD, High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

Až 135 metrů LED, až 15 metrů 
SMD

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 4.5” V × 1.25” Průměr

Vlastnosti produktu: 

 » CT3410 Taktická svítilna se dvěma paprsky je světlo  
se dvěma funkcemi. Světlo vypouští 300 lumenů světla 
v horní části a 250 lumenů světla na panelu z boku. Kryt 
vyroben z letadlového hliníku s odolností proti povětrnostním 
vlivům, díky tomu není nic, co by toto robustní světlo 
nezvládlo. Díky magnetické základně a kapesnímu klipu 
rovněž umožňuje svítit bez použití rukou.

 » Magnetická základna / Hliníková konstrukce / Kompaktní 
design / Kapesní klip

100
LUMENŮ
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CT5110
Hliníková kapesní bodová svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 2,5 hod., Nízký: až 5,5 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

27 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 x AAA  

Maretiál: Hliník

Rozměry: 4” V × 1.55” Š × 1” H 

Hmotnost: 249 g

Vlastnosti produktu: 

 » CT5110 vyzařuje brilantní světlo v robustním hliníkovém 
pouzdru. Dostatečně malé a elegantní, aby se vešel do kapsy. 
Může se pochlubit univerzálním pružinovým klipem a silnou 
magnetickou základnou pro pohodlné držení v ruce. Svítilna 
CT5110, poskytuje 250 lumenů při vysokém výkonu  
a 120 lumenů při nízkém výkonu. Vydrží svítit až 5,5 hodiny 
na tři baterie AAA (jsou součástí balení) a poskytuje jasné 
světlo kdekoli a kdykoli potřebujete.
 » Kapesní klip 
 » Magnetická základna 

 » Kompaktní design 

120
LUMENŮ

NÍZKÝ

250
LUMENŮ

VYSOKÝ

CT5115
Dobíjecí hliníková kapesní bodová svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 3 hod., Nízký: až 6 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

25 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3.7V Li-lon  

Maretiál: Hliník

Rozměry: 4” V × 1.25” Š × 1” H 

Hmotnost: 204 g

Vlastnosti produktu: 

 » CT5115 je dobíjecí verze hliníkové kapesní bodové svítilny, 
poskytuje 200 lumenů při vysokém a 100 lumenů při nízkém 
výkonu. Kromě funkcí CT5110 má chráněný port pro nabíjení, 
kontrolku nabíjení a obsahuje nabíjecí kabel micro-USB. 
Svítilna CT5115 vydrží svítit tam, kde ji potřebujete,  
až 6 hodin na plné nabití.

 » Nabíjecí kabel USB v balení 

 » Chráněný nabíjecí port 

 » Indikátor nabíjení 

 » Kapesní klip / Magnetická základna / Kompaktní design 

100
LUMENŮ

NÍZKÝ

200
LUMENŮ

VYSOKÝ

3,5 HODINY
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Světla

CT5120
Kapesní bodové světlo

Doba svícení: Vysoký: až 3 hod., Nízký: až 7,5 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

20 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 4.5” V × 2” Š × 1.5” H 

Hmotnost: 158 g

Vlastnosti produktu: 

 » Kapesní bodové světlo CT5120 září 220 lumenů při vysokém 
výkonu a 110 lumenů při nízkém výkonu. Díky robustním 
gumovým nárazníkům a s kapesním klipem je vhodné  
pro jakoukoliv situaci. Světlo je odolné proti nárazu i vodě.

 » Ochranné pogumované nárazníky 

 » Kapesní klip 

CT CTRACK
Výkonná LED svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 1,5 hod., Nízký: až 3 hod.

Typ LED: High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

20 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 5” D × 1.5” Průměr 

Hmotnost: 104 g

Vlastnosti produktu: 

 » Díky krytu spínače odolnému proti povětrnostním vlivům 
a robustnímu tělu z ABS je CTRACK ideální pro práci 
v jakýkoliv podmínkách. Vysoce výkonná technologie  
LED svítilny má tři možnosti osvětlení, které nabízejí  
optimální výkon v každé situaci.

 » 3polohový přepínač: Vysoký / nízký / stroboskop 

 » Kryt vypínače odolný proti povětrnostním vlivům 

110
LUMENŮ

NÍZKÝ

220
LUMENŮ

VYSOKÝ

150
LUMENŮ

NÍZKÝ

300
LUMENŮ

VYSOKÝ
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CT1000 + CT1200
Pracovní LED svítilny

Doba svícení: Až 7 hod.

Typ LED: COB

Vzdálenost 
paprsku:

25 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 6.25” V × 0.75” Š × 1.25” H 

Hmotnost: 158 g

Vlastnosti produktu: 

 » Pracovní LED světla CT1000/1200 jsou vybavena techno-
logií COB LED a poskytují světelný výkon 175 lumenů. Díky 
robustnímu, voděodolnému tělu z ABS a efektu záplavového 
světla mohou tato světla jasně osvětlit širokou oblast. Díky 
magnetické základně a zadnímu kapesnímu klipu jsou tato 
světla ideální pro venkovní použití, práci v dílně a na mnoho 
jiných použití.

 » COB LED 

 » Magnetická základna 

 » Tělo ABS 

 » Zadní kapesní klip 

175
LUMENŮ

CT5130
Multifunkční svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 3 hod., Nízký: až 6 hod.

Typ LED: COB

Vzdálenost 
paprsku:

25 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 3” V × 2” Š × 1.5” H

Hmotnost: 100 g

Vlastnosti produktu: 

 » Multifunkční svítilna CT5130 je mimořádně všestranné, 
robustní, kompaktní světlo. Je vybaveno technologií COB  
a generuje 250 lumenů světelného výkonu. Díky robustnímu 
tělu z ABS plastu a záplavovému paprsku dokáže toto světlo 
osvětlit širokou oblast. Díky magnetu, kapesnímu klipu, 
nastavitelnému popruhu a elastické čelence je toto světlo 
ideální pro práci v dílně, jízdu na kole nebo na výletě.

 » Technologie COB 

 » Dvojí funkce světla & čelovky

 » Nastavitelný gumový popruh

 » Volitelná čelenka v balení / Kapesní klip / Zadní magnety

125
LUMENŮ

NÍZKÝ

250
LUMENŮ

VYSOKÝ

NEDOBÍJECÍ
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Světla

CT3110
Alkalická výsuvná pracovní svítilna

Doba svícení: Rozptylené: až 3,5 hod.,  
Paprsek: až 3,25 hod.

Typ LED: COB, High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

Až 55 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: Li-lon – 3,7 V / 1200 mAh  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 7” (10.5” vysunuté) L × 1.3” Š × 1” H 

Hmotnost: 77 g

Vlastnosti produktu: 

 » Výsuvná pracovní svítidla CT3110/3115 vytváří 170 lumenů 
světla při nastavení na rozptyl a 150 lumenů v paprsku. Tato 
robusní a všestranná světla lze použít jako baterku nebo je 
lze uplatnit jako pracovní světlo. Silná magnetická základ-
na umožňuje svítit bez použití rukou. Tenký design světel 
umožňuje snadné přenášení a skladování.

 » Magnetická základna 

 » Výsuvný design 

CT3115
Dobíjecí výsuvná pracovní svítilna

Doba svícení: Rozptylené: až 4 hod., Paprsek: až 6 hod.

Typ LED: COB, High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

Až 50 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 7” (10.5” vysunuté) L × 1.3” Š × 1” H 

Hmotnost: 77 g

Vlastnosti produktu: 

 » Výsuvná pracovní svítidla CT3110/3115 vytváří 170 lumenů 
světla při nastavení na rozptyl a 150 lumenů v paprsku. Tato 
robusní a všestranná světla lze použít jako baterku nebo je 
lze uplatnit jako pracovní světlo. Silná magnetická základ-
na umožňuje svítit bez použití rukou. Tenký design světel 
umožňuje snadné přenášení a skladování.

 » Magnetická základna 

 » Výsuvný design 

150
LUMENŮ

PAPRSEK

170
LUMENŮ

ROZPTÝLENÉ

2,5 HODINY
150
LUMENŮ

PAPRSEK

170
LUMENŮ

ROZPTÝLENÉ

NEDOBÍJECÍ
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Světla

CT3125EU
Dobíjecí pracovní svítilna

Doba svícení: Až 6 hod.

Typ LED: COB

Vzdálenost 
paprsku:

22 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: Li-lon – 3,7 V / 2200 mAh  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 12.25” V × 2” Š × 1.75” H 

Hmotnost: 317 g

Vlastnosti produktu: 

 » Pracovní svítilna CT3125EU je spolehlivým společníkem  
při práci v každodenních situacích. Opřete ji nebo zavěsíte 
pomocí otočného háku, takže ji můžete použít téměř kdekoliv.  
Robustní plášť z ABS je odolný proti stříkající vodě a nárazům. 
S dobou provozu až 6 hodin a světelným výkonem 500 lumenů 
při vysokém výkonu je toto světlo nepřekonatelné.

 » Otočný háček 

 » Indikátor nabití baterie 

250
LUMENŮ

NÍZKÝ

500
LUMENŮ

VYSOKÝ

3,5 HODINY

CT1205
Dobíjecí tenká svítilna

Doba svícení: Až 6 hod.

Typ LED: COB

Vzdálenost 
paprsku:

22 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: Li-lon – 3,7 V / 2200 mAh  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 12.25” V × 2” Š × 1.75” H 

Hmotnost: 317 g

Vlastnosti produktu: 

 » Pro svítidlo CT1205 není žádné místo příliš úzké a dokazuje, 
že dobré věci přicházejí v malém provedení. Toto odolné 
světlo lze dobíjet pomocí přiloženého kabelu micro-USB.  
Díky štíhlému provedení se snadno skladuje. Magnetický 
kapesní klip umožňuje svítit bez použití rukou.

 » Magnetický kapesní klip 

 » Kompaktní design 

100
LUMENŮ

PAPRSEK

170
LUMENŮ

ROZPTÝLENÉ

3,3 HODINY
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CT6510
Užitková svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 6 hod., Nízký: až 15 hod.

Typ LED: CREE® + High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

200 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 4 × AA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 4.5” V × 2.25” Průměr 

Hmotnost: 317 g

Vlastnosti produktu: 

 » Užitkové světlo CT6510 se může pochlubit horním světlem 
o výkonu 100 lumenů, které skvěle funguje jako ruční 
svítilna. Tělo svítilny se vysouvá a mění se v boční svítilnu 
se světelným tokem 200 lumenů, která snadno osvítí velký 
prostor. Poskytuje až 15 hodin provozu na 4 Baterie AA 
(v balení).

 » Základna je magnetická a obsahuje zapuštěné háčky 
pro snadné a všestranné svícení bez použití rukou. Toto 
kompaktní a praktické světlo, které je ideální pro práci 
i zábavu, se vejde do kufříku na nářadí, batohu nebo 
přihrádky – je po ruce vždy, když ho potřebujete.

 » Kapesní klip

 » Magnetická základna

 » Kompaktní design

100
LUMENŮ

PAPRSEK

200
LUMENŮ

LUCERNA

CT6515
Dobíjecí užitková svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 6 hod., Nízký: až 12 hod.

Typ LED: CREE® + High-Power

Vzdálenost 
paprsku:

 Až 200 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 × 18500 – 3,7 V / 3200 mAh  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 4.5” V × 2.25” Průměr 

Hmotnost: 317 g

Vlastnosti produktu: 

 » Lehké, kompaktní a nabíjecí užitkové svítidlo CT6515 s mno-
ha funkcemi je ideální pro každého, kdo je na cestách. Vrchní 
světlo se 115 lumeny funguje jako ruční svítilna. Tělo se 
vysouvá a mění na svítilnu se světelným tokem 225 lumenů. 
Svícení bez použití rukou je snadné díky magnetické základně 
nebo zapuštěným háčkům. CT6515 má ukazatel úrovně nabití 
baterie a vestavěný nabíjecí kabel USB, který se omotá 
a schová, dokud ho nepotřebujete. 

 » V neposlední řadě toto malé světlo nabízí výstupní nabíjecí 
port USB, aby byla vaše kompatibilní elektronická zařízení 
nabitá a připravená k použití, kdykoli je budete potřebovat.

 » Dvě funkce: paprsek a lucerna 

 » Integrovaný nabíjecí kabel USB 

 » Indikátor úrovně nabití baterie 

 » Magnetická základna 

 » Zapuštěné háčky 

100
LUMENŮ

NÍZKÝ

200
LUMENŮ

VYSOKÝ

6 HODIN
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Světla

CT6520
Miniaturní užitková svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 6 hod., Nízký: až 10 hod.

Typ LED: SMD

Vzdálenost 
paprsku:

15 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 2” V × 2.25” Průměr 

Hmotnost: 77 g

Vlastnosti produktu: 

 » Světlo CT6520 je sice malé, ale obsahuje některé velmi 
šikovné funkce. Toto světlo se může pochlubit svítivostí  
150 lumenů, čímž překonává své kompaktní rozměry. 
Mimořádně silná magnetická základna a zapuštěné sklopné 
háčky poskytují neomezenou všestrannost bez použití rukou. 
Díky velikosti ideální do kabelky, batohu, schránky na nářadí 
nebo přihrádky je světlo vždy po ruce, když ho potřebujete.

 » Magnetická základna

 » Zapuštěné háčky

 » 3polohový přepínač

60
LUMENŮ

NÍZKÝ

150
LUMENŮ

VYSOKÝ

CT6525
Dobíjecí miniaturní užitková svítilna

Doba svícení: Vysoký: až 7 hod., Nízký: až 14 hod.

Typ LED: SMD

Vzdálenost 
paprsku:

15 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: Polymer – 3,7 V / 3300 mAh  

Materiál: Hliník / ABS Plast

Rozměry: 3” V × 2.25” Průměr 

Hmotnost: 498 g

Vlastnosti produktu: 

 » Dobíjecí miniaturní užitkové světlo CT6525 je nabité 
užitečnými funkcemi. Toto světlo poskytuje 200 lumenů 
při vysokém výkonu a 100 lumenů při nízkém výkonu, čímž 
překonává své kompaktní rozměry. Robustní magnetická 
základna a zapuštěné skládací háčky poskytují všestranné 
uplatnění bez použití rukou. Díky dobíjecí lithium-polymerové 
baterii a USB, který je připojen v praktické drážce, poskytne 
světlo až 14 hodin světla – výkonný zdroj v dlani!

 » Integrovaný nabíjecí kabel USB 

 » Chráněný vstupní/výstupní nabíjecí port USB 

 » Indikátor úrovně nabití baterie / Magnetická základna /       
Zapuštěné háčky / 3polohový přepínač

100
LUMENŮ

NÍZKÝ

200
LUMENŮ

VYSOKÝ

6 HODIN
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CT4205
Dobíjecí zaostřovací čelovka

Doba svícení: Až 15 hod.

Typ LED: CREE® 

Vzdálenost 
paprsku:

Až 120 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 4 × 26650 – 3,7 V / 4000 mAh  

Materiál: Hliník

Rozměry: 3.5” V × 3.75” Š × 3.75” H

Hmotnost: 244 g

Vlastnosti produktu: 

 » Dobíjecí zaostřovací čelovka CT4205 poskytuje spolehlivé 
pohodlí volných rukou. Toto výkonné a odolné světlo, které 
se může pochlubit LED žárovkou CREE®, má třípolohový 
přepínač. Díky nastavitelné úhlové hlavici a funkci pro 
zaostření tento světlomet dává světlo všude, kde to 
potřebujete. Obsahuje nastavitelný popruh pro pohodlné 
nošení, světlo je vyrobené z hliníku letecké třídy.

 » Třípolohový spínač: vysoký / nízký / stroboskop 

 » Zadní výstražné světlo 

 » Nastavitelný úhel světelné hlavy 

 » USB nabíjecí kabel v balení 

380
LUMENŮ6 HODIN

CT4305
Dobíjecí zaostřovací čelovka

Doba svícení: Až 8 hod.

Typ LED: High-Power 

Vzdálenost 
paprsku:

150 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 2 × 18650 – 3,7 V / 4400 mAh  

Materiál: Hliník

Rozměry: 1.85” V × 2.28” Š × 1” H

Hmotnost: 213 g

Vlastnosti produktu: 

 » Dobíjecí zaostřovací čelovka CT4305 poskytuje spolehlivost 
a pohodlí pro každou situaci, kde se vyplatí mít volné ruce. 
Tato výkonná a robustní 800 lumenová LED svítilna umožňuje 
zaostřit paprsek přesně tam, kde ho potřebujete. Obsahuje 
nastavitelný popruh pro pohodlné nošení, světlo je vyrobené 
z hliníku letecké třídy.

 » Zaostřovací paprsek 

 » Nastavitelný úhel světelné hlavy 

 » Třípolohový přepínač: vysoký / nízký / stroboskop 

 » Zadní výstražné světlo: Flash & Steady 

400
LUMENŮ

NÍZKÝ

800
LUMENŮ

VYSOKÝ

6 HODIN
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Světla

CT4120
Multifunkčí čelovka

Doba svícení: Až 5 hod.

Typ LED: High-Power & COB 

Vzdálenost 
paprsku:

Až 40 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 1.75” V × 2.5” Š × 1.75” H

Hmotnost: 213 g

Vlastnosti produktu: 

 » Multifunkční čelová svítilna CT4120 nabízí řešení pro 
širokou škálu světelných potřeb. Je extrémně lehká a má 
tři nastavitelné elastické popruhy pro pohodlné nošení. 
Stisknutím předního tlačítka napájení můžete přepínat mezi 
jednotlivými funkcemi světla: bodové světlo o světelném toku 
250 lumenů, záplavové světlo o světelném toku 120 lumenů 
a červený LED paprsek pro noční vidění. Čelovka nabízí zadní 
blikačku, která zajišťuje bezpečnost při nočních výletech.

 » Funkce – Přímý paprsek – široký světelný paprsek – slabší 
červený paprsek – zadní červený blikač 

 » Nastavitelný úhel světelné hlavy

120
LUMENŮ

ROZPTÝLENÉ

250
LUMENŮ

PAPRSEK

CT4200
Zaostřovací čelovka

Doba svícení: Až 7 hod.

Typ LED: CREE® 

Vzdálenost 
paprsku:

Až 120 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 3 × AAA  

Materiál: Hliník

Rozměry: 3.0” V × 2.5” Š × 2.5” H

Hmotnost: 163 g

Vlastnosti produktu: 

 » Zaostřovací čelovka CT4200 je dokonalou volbou hands-free 
(volných rukou), která umožňuje úplnou mobilitu v jakékoli 
situaci. Toto výkonné a robustní světlo má třípolohový 
přepínač a nastavitelný úhel světelné hlavy, která dokáže 
zaostřit, kam je potřeba. Je vyrobena z leteckého hliníku 
a vydrží i ty nejnáročnější pracovní podmínky.

 » Třípolohový spínač: Vysoký / nízký / stroboskop 

 » Nastavitelný úhel světelné hlavy 

220
LUMENŮ
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CT3550EU
Pracovní světlo

Typ LED: COB 

Vzdálenost 
paprsku:

70 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: AC 120 V, 60 Hz, 0,35 A, 30 W  

Materiál: Hliník / ABS Plast

Rozměry: 9” V × 6.6” Š × 2.75” H

Hmotnost: 1,3 kg

3000
LUMENŮ

Vlastnosti produktu: 

 » Stacionární pracovní světlo se může pochlubit robustním 
a odolným hliníkovým tělem a ochranou rámu, aby odolalo 
i těm nejnáročnějším pracovištím. COB LED dioda produkuje 
3000 lumenů, což je dostatek světla i pro ty nejnáročnější 
situace. Rukojeť zajišťuje snadné přenášení a slouží jako 
nastavitelný stojan pro snadné umístění světla tam,  
kde je potřeba.

 » Protiskluzová rukojeť 

 » Nastavitelný úhel světla 

 » Robustní ochrana rámu 

 » Odolná hliníková konstrukce 

 » Vypínač napájení odolný proti povětrnostním vlivům 

 » 1,8 m dlouhý napájecí kabel 
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Světla

CT3515EU
Dobíjecí stacionární pracovní světlo

Doba svícení: Až 6,5 hod.

Typ LED: High-Power 

Vzdálenost 
paprsku:

53 metrů

Impact rating: 2 metry

Baterie: 11.1V 2200MaH Li-Ion  

Materiál: Hliník/ABS Plast

Rozměry: 4.8” V × 6.6” Š × 1.58” H

Hmotnost: 825 g

Vlastnosti produktu: 

 » Toto dobíjecí stacionární pracovní světlo vydává světlo, které 
osvětlí jakoukoli pracovní oblast. Toto opravdu odolné světlo 
vyrobené z konstrukčního hliníku s nárazníkovými kryty 
a chladičem zvládne vše, co na něj příroda nachystá. Díky 
dobíjencí lithium-iontové baterii je velká šance, že se vyčerpáte 
dříve než baterie. Pro protiskluzovou opěrku není žádný úhel 
příliš nepohodlný, štíhlý design vám umožní světlo uložit i do 
těch nejtěsnějších míst. Výstupní nabíjecí port USB pohodlně 
umožňuje nabíjení mnoha osobních zařízení USB.

 » Nastavitelné držadlo/stojan

 » Indikátor stavu nabití baterie

 » Ochrana rámu

 » Chráněný nabíjecí port

550
LUMENŮ

NÍZKÝ

1100
LUMENŮ

VYSOKÝ

CT3530EU
Stacionární pracovní světlo

Typ LED: COB 

Vzdálenost 
paprsku:

70 metrů

Impact rating: 2 metry

Materiál: Hliník/ABS Plast

Rozměry: 7” V × 10” Š × 2.15” H

Hmotnost: 1 kg

Vlastnosti produktu: 

 » Stacionární pracovní světlo s odolným hliníkovým tělem, 
chladičem a ochranou rámu poskytuje jasný obraz, osvítí 
jakémkoli pracoviště. Snadno přenosné díky rukojetí, která 
slouží i jako nastavitelný stojan. Toto spolehlivé pracovní světlo 
je napájeno kabelem a je vždy připraveno k použití.

 » Nastavitelné držadlo/stojan

 » Ochrana rámu

3000
LUMENŮ6,5 HODINY
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CT3540
Alkalické pracovní světlo 

Doba svícení: Až 5 hod.

Typ LED: COB 

Vzdálenost 
paprsku:

15 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: 4 × AA  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 5.25” V × 4” Š × 1.50” H

Hmotnost: 299 g

Vlastnosti produktu: 

 » Kompaktní a výkonná pracovní světla CT3540/3545 LED 
s technologií COB poskytují maximální světelný výkon  
500 lumenů. Nastavitelná rukojeť slouží jako stojan, takže 
ji lze snadno nastavit do správné polohy. Připevněte světlo 
k jakémukoli železnému povrchu pomocí silného zadního 
magnetu pro spolehlivé svícení bez použití rukou v mnoha 
situacích. Díky malým a kompaktním rozměrům lze tato 
světla snadno uložit do zásuvky, konzoly nebo skříňky 
s nářadím. Model CT3540 obsahuje 4 baterie AA a model 
CT3545 obsahuje nabíjecí kabel micro-USB.

 » Magnetická zadní strana 

 » Robustní ochrana rámu 

 » Ratcheting Handle/Stand 

CT3545
Dobíjecí pracovní světlo 

Doba svícení: Až 6 hod.

Typ LED: COB 

Vzdálenost 
paprsku:

15 metrů

Impact rating: 1 metr

Baterie: Li-ion 2200 mAh / 3,7 V  

Materiál: ABS Plast

Rozměry: 5.25” V × 4” Š × 1.50” H

Hmotnost: 254 g

250
LUMENŮ

NÍZKÝ

500
LUMENŮ

VYSOKÝ

250
LUMENŮ

NÍZKÝ

500
LUMENŮ

VYSOKÝ

3,5 HODINY
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Multinářadí a nože

Sady multinářadí a nožů

240125IG
CAT velká dárková sada nářadí

4palcový (10 cm) zavírací nůž

 » Skládací nůž CAT mnoho zmůže i přes svou nízkou váhu. Je to lehký, výkonný nízkoprofilový nástroj. Hliníkové a výřezové rukojeti 
G10 nabízejí houževnaté uchopení, zatímco čepel z nerezové oceli 3Cr13MoV prořízne téměř vše. Díky výřezu pro palec je otevření 
čepele rychlou operací pro jednu ruku a integrovaný otvírák lahví usnadňuje oslavu konce pracovního dne.

Multifunkční kleště/nůž 9v1 XL

 » Multifunkční nářadí 9v1 XL se nepodobá žádnému víceúčelovému nástroji, který jste kdy viděli nebo vlastnili. Je VELKÝ a je 
vybaven 10 cm dlouhou čepelí, která má sílu a odhodlání fungovat jako skutečný nůž. Poloozubená čepel snadno prořezává 
dřevo, hadici, lano, šňůru a další. Hlava kleští v plné velikosti zvládne i ty nejnáročnější úkoly: uchopení, držení a kroucení bez 
deformace. V kombinaci s 8 dalšími nástroji pro každodenní použití, včetně důležitého otvíráku na láhve, neexistuje žádný jiný 
nástroj podobný tomuto.

Multifunkční klíčenka

 » Tento praktický nástroj se připevní na klíče a nabídne vám důležitý otvírák lahví, čepel šroubováku a má dokonce vestavěnou LED 
svítilnu pro nalezení klíčové dírky a víček lahví ve tmě.
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Sady multinářadí a nožů 240126IZ
Dárková sada – multifunkční nástroj,  
nůž a otvírák

Skvělý nápad na dárek

 » Každý, kdo má rád velké žluté stroje CAT a kvalitní nářadí, 
bude nadšený z této skvělé krabicové sady multifunkčního 
nářadí a zavíracího nože CAT.

Kvalitní konstrukce

 » Nože a multifunkční nářadí CAT jsou výrobky špičkové 
kvality se špičkovou technologií, která splňuje nejvyšší 
profesionální standardy. Všechny naše nože a multifunkční 
nástroje se vyznačují prvotřídními materiály a konstrukcí.

Užitečné nástroje

 » Tato praktická sada obsahuje velký multifunkční nástroj 
13v1, tenký skeletový nůž, který je lehký, elegantní a ostrý, 
a ostrý zavírací nůž.

Pěkná prezentace

 » Díky barevné krabičce je tato sada vhodná jako dárek. Stačí 
na ni přilepit velkou žlutou mašli, aby byl vzhled kompletní.

Oficiální licencovaný CATERPILLAR výrobek

 » Tato praktická sada obsahuje velký multifunkční nástroj 
13v1, tenký skeletový nůž, který je lehký, elegantní a ostrý, 
a ostrý zavírací nůž.

CT980047IG
Zavírací nůž

Délka čepele: 7,4 cm

Celková délka: 18 cm

Délka zavřeného nože: 10,4 cm

Hmotnost: 95 g

CT980298
Zavírací nůž

Délka čepele: 6 cm

Celková délka: 15,5 cm

Délka zavřeného nože: 8,5 cm

Hmotnost: 45 g

CT980048
Multi – tool 13v1

Délka čepele: 16 cm

Celková délka: 10,5 cm

Velikost krabice: 4,4 × 21,6 × 17,8 cm

Hmotnost: 285 g

ZAVÍRACÍ NŮŽ

ZAVÍRACÍ NŮŽ
S DROP POINT ŠPIČKOU
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Multinářadí a nože

240358IG
CAT dárková sada s nožem a multifunkčním 
nástrojem

 » Sada obsahuje multifunkční nářadí 10v1, které obsahuje 
nůž s vroubkovaným ostřím z nerezové oceli s pojistkou, 
pilku, šroubováky s drážkou a křížový šroubovák, univerzální 
dlouhé kleště se zabudovanými krimpovacími kleštěmi 
a štípačkami drátů, pilník, otvírák na lahve a rozbíječ skla.

 » Dárková sada obsahuje také spolehlivý zavírací 
nůž s kapkovitým ostřím z nerezové oceli 
o délce 8 cm s pohodlnou rukojetí z PP /TRP 
a užitečný nouzový rozbíječ skla. Nůž je vybaven klipem  
na karabinu i kapesním klipem pro dvě možnosti nošení. Tuto 
skvělou dárkovou sadu doplňuje odolný obal pro pohodlné 
nošení jakéhokoliv nástroje na pásku kalhot. Dárková sada  
je dodáváná v pěkné dárkové krabičce v barvě Caterpillar.

240364IG
CAT 11v1 dárková sada nářadí

 » Je to ideální dárek pro každého, kdo miluje velké žluté 
stroje Caterpillar, a pro každého, kdo rád používá kvalitní 
nářadí. Tato dárková sada 2 kusů multifunkčního nářadí 
s 31 funkcemi je to pravé! Sada obsahuje velký multifunkční 
nástroj 11v1 s rozkládacími dlouhými a běžnými kleštěmi, 
se zabudovaným štípačem drátů, nůž z nerezové oceli 
s bezpečnostní pojistkou a částečně vroubkovaným ostřím, 
praktický štěrbinový šroubovák, otvírák na lahve, držák bitů 
9 v 1 s 9 bity, bity, šídlo a rozbíječ skla EMERGENCY.

 » Tento velký multifunkční nástroj se ukládá do vlastního 
pouzdra zavěšeného na opasek. Součástí dárkové sady 
je také užitečný multifunkční nástroj s karabinou na klíče 
se samostatnými štěrbinovými a křížovými šroubováky, 
ostřím na řezání provázků, páčidlem, vytahovačem hřebíků, 
otvírákem na lahve a několika klíči různých velikostí, včetně 
8 mm a 6 mm. Tyto dva kvalitní nástroje jsou dodávány 
v pěkné barevné dárkové krabici.

 » 11v1 obsahuje dlouhé a běžné kleště, štípací kleště, nůž 
s pojistkou proti pádu a vroubkovanými zuby, otvírák na 
láhve, držák bitů 9v1 s 9 bity, dvojici bitů, šídlo a rozbíječ 
skla EMERGENCY, doplněný úložným pouzdrem na opasku; 
bity zahrnují 5/32 palce, 3/16 palce, 7/32 palce, 1/4 palce, 
Phillips 0, 1, 2, čtyřhran S1 a S2.

 » Multifunkční klíčenka – ostří na řezání provázků, páčidlo, 
vytahovač hřebíků, klíč 8 mm, klíč 6 mm, další velikosti 
klíčů 3 mm, 5 mm, 9 mm, 10 mm, samostatné šroubováky 
s drážkou a křížové šroubováky, otvírák na lahve, karabina 
a klíčenka.
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MULTIFUNČKNÍ NÁSTROJ
Celková délka: 16,2 cm

Délka v zavřeném stavu:  10,4 cm

Hmotnost: 280 g

Popis: 

Pod pláštěm z dvoubarevného eloxovaného hliníku se skrývá 
multifunkční řešení pro práci, zábavu, pobyt venku, automobil, 
loď a obytný vůz. Třináct užitečných nástrojů je uloženo 
v lehkém hliníkovém šasí. Tyto nástroje z nerezové oceli 
odolávají korozi, zatímco nastavitelné šrouby vám umožní  
vše dotáhnout podle potřeby. Nástroje se skládají do rukojeti 
pro kompaktní uložení mezi jednotlivými použitími.

Nástroje zahrnují: 

 » Kleště dlouhými čelistmi

 » Kleště

 » Štípací kleště na dráty

 » Otvírák na láhve

 » Vroubkovaný nůž

 » Šroubováky s drážkou malou a střední

 » Křížový šroubovák phillips

 » Nůž

 » Pilníky s jednoduchým a dvojitým řezem

 » Otvírák na konzervy

 » Pila

980269I
Sada – multitool a zavírací nůž

ZAVÍRACÍ NŮŽ CAT 125 mm
Celková délka: 12,7 cm

Délka čepele:  5 cm

Délka v zavřeném stavu: 7,3 cm

Hmotnost: 40 g

Popis: 

Když záleží na velikosti a hmotnosti, sáhněte po tomto středně 
velkém, ultralehkém EDC zavíracím noži. Robustní čepel typu 
drop-point je tuhá a ostrá. Texturovaná rukojeť z materiálu 
G-10 nabízí dostatek úchopu, je opatřena vroubkováním na 
horní hraně, drážkou na prsty a záštitou. Rukojeť je připevněna 
k rámu z nerezové oceli a spojena s odolnou čepelí drop point 
z nerezové oceli s pískovanou povrchovou úpravou. Tento 
univerzální nůž střední velikosti, malý, ale efektivní, budete 
moci hojně používat v práci i při zábavě.

Vlastnosti: 

 » Čepel z nerezové oceli 5cr15 s pískovanou  
povrchovou úpravou

 » Odolná rukojeť z kompozitního materiálu G10  
s vysokou přilnavostí

 » Pevný a tuhý rám z nerezové oceli

 » Zářez na nehet

 » Uzamykatelná vložka

 » Kapesní klip

 » Poutko na šňůrku
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Multinářadí a nože

240192IG
CAT mini dárková sada nářadí

5palcový (12,7 cm) zavírací nůž

 » Tam, kde jsou důležité malé rozměry, stane se tento robustní a ostrý nůž nepostradatelným doplňkem. Rukojeť G-10 poskytuje 
lepší úchop s horním okrajem a drážkou pro prsty. Rukojeť je připevněna k rámu z nerezové oceli a připojena k robustní čepeli 
z nerezové oceli 5Cr15. Malý, ale výkonný, univerzální nůž se stane vaším každodenním společníkem pro jakoukoli práci,  
která by tento nástroj vyžadovala.

Multifunkční kleště 12 v 1

 » Tento multifunkční nástroj nejenže skvěle vypadá, ale pod eloxovaným hliníkovým zevnějškem se skrývá multifunkční řešení  
pro práci, outdoorové aktivity, auta, lodě a rekreaci. Dvanáct užitečných nástrojů v odlehčeném hliníkovém krytu. Tyto nerezové 
nástroje jsou odolné proti korozi a nastavitelné montážní šrouby umožňují v případě potřeby vše utáhnout. Kompaktní nástroj 
vhodný pro uchovávání doma nebo nošení v kapse.

Multifunkční klíčenka

 » S pomocí tohoto multifunkčního nástroje, který je připojen k vašim klíčům, najdete otvírák a zabudovaná LED svítilna bude  
užitečná v nejrůznějších situacích.
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980256I
Multitool 16v1

Materiál: Nerezová ocel 2CR13

Celková délka: 17,78 cm

Délka v zavřeném stavu: 11,43 cm

Hmotnost: 285 g 

Specifikace: 

 » Zámky vložek pro ostřejší nástroje (čepele nožů/pily)

 » Zesílené hlavice kleští

Příslušenství: 

 » Kleště s dlouhými čelistmi

 » Kleště

 » Štípací kleště na dráty

 » Pilka

 » Otvírák na konzervy

 » Otvírák na láhve

 » Pravítko

 » Vroubkovaný nůž

 » Šroubovák s drážkou

 » Multiklíč

 » Odizolovací kleště na více drátů

 » Štípací kleště na kůži

 » Adaptér na bity

 » Pilník na nehty/kov

 » Rozbíječ skla

 » Dva přesné bity v úložném prostoru

980526I
Multitool 10v1 s pouzdrem

Materiál: Nerezová ocel 3CR13 

Celková délka: 26,30 cm

Délka v zavřeném stavu: 14 cm

Délka čepele nože 7,6 cm

Hmotnost: 295 g 

Specifikace: 

 » S luxusním pevným pouzdrem s pěnovým polstrováním  
pro skladování

Příslušenství: 

 » Dlouhé kleště

 » Štípací kleště na dráty

 » Krimpovací kleště

 » Zubatý nůž

 » Pila

 » Pilník

 » Otvírák na láhve

 » Křížový šroubovák phillips

 » Šroubovák s drážkou

 » Rozbíječ skla
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Multinářadí a nože

CT980045

Popis: 

Tento multifunkční XL nůž je velký a má čepel o délce  
10 cm, s plnou funkcí skutečného nože. Poloozubená čepel 
snadno prořezává dřevo, hadici, lano, šňůru a další.

Hlava kleští v plné velikosti zvládne i ty nejnáročnější úkoly: 
uchopení, držení a zkroucení bez deformace. V kombinaci  
s 8 dalšími nástroji pro každodenní použití, včetně důležitého 
otvíráku na láhve, neexistuje žádný jiný nástroj, jako je 
multifunkční nástroj XL 9 v 1.

Specifikace: 

 » Dlouhé kleště

 » Štípačka drátu

 » Krimpovací kleště

 » Velký nůž

 » Otvírák na láhve

 » Křížový šroubovák

 » Plochý šroubovák

 » Pila a pilník s jedním řezem

 » Nylonové úložné pouzdro

CT980021
Multifunkční kleště 13v1

Celková délka: 16,2 cm

Délka čepele: 10,8 cm

Hmotnost: 244 g

Popis: 

Tento multifunkční nástroj CAT® s 13 funkcemi je vybaven 
kleštěmi s dlouhými čelistmi, štípačkou drátu, otvírákem  
na láhve, velkým / středním / malým drážkovaným 
šroubovákem, zamykatelným velkým nožem, pilníkem s jedním 
řezem, pilníkem s dvojitým řezem, otvírákem na konzervy, 
uzamykatelným vroubkovaným nožem a velkým nožem.

Příslušenství: 

 » 7Cr17MoV 3 palce Čepel z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou Sandblast

 » Odolná kompozitní rukojeť G10

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip

CT980021
Multifunkční nůž XL 9 v 1
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CT980265
Kapesní nůž s karabinou

Celková délka: 13,3 cm

Délka čepele: 5,4 cm

Délka v zavřeném stavu: 7,6 cm

Hmotnost: 45 g

Příslušenství: 

 » Čepel z nerezové oceli 3Cr13MoV s černým povrchem

 » Silný, lehký hliník a skeletový rám G10

 » Otvor pro palec

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip

CT980125
Zavírací nůž

Celková délka: 19 cm

Délka čepele: 7,6 cm

Délka v zavřeném stavu: 11,4 cm

Hmotnost: 140 g

Příslušenství: 

 » 7Cr17MoV 3 palce Čepel z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou Sandblast

 » Odolná kompozitní rukojeť G10

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip

CT980016
Zavírací nůž

Celková délka: 17,8 cm

Délka čepele: 7,6 cm

Délka v zavřeném stavu: 10,1 cm

Hmotnost: 100 g

Příslušenství: 

 » Čepel z nerezové oceli 7Cr17MoV s povrchovou úpravou 
z nitridu titanu

 » Lehká anodizovaná hliníková rukojeť

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip

CT980011
Zavírací nůž

Celková délka: 16,8 cm

Délka čepele: 6,6 cm

Délka v zavřeném stavu: 10,1 cm

Hmotnost: 94 g

Příslušenství: 

 » Nerezová zoubkovaná čepel s pískovaným povrchem

 » Anodizovaná hliníková rukojeť s povrchovou úpravou úchopu

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip
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Multinářadí a nože

CT980012
Zavírací nůž

Celková délka: 20,3 cm

Délka čepele: 8,2 cm

Délka v zavřeném stavu: 12 cm

Hmotnost: 141 g

Příslušenství: 

 » Čepel z nerezové oceli 7Cr17MoV s černým  
saténovým povrchem

 » Řezačka bezpečnostních pásů

 » Karbidový rozbíječ na sklo

 » Rukojeť G10

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

CT980047
Zavírací nůž

Celková délka: 18 cm

Délka čepele: 7,6 cm

Délka v zavřeném stavu: 10,4 cm

Hmotnost: 95 g

Příslušenství: 

 » 7Cr17MoV nerezová ocel Tanto Blade s povrchovou  
úpravou Sandblast

 » Anodizovaná hliníková rukojeť s povrchovou úpravou úchopu

 » Silný, tuhý rám z nerezové oceli

 » Uzamykací vložka

 » Kapesní klip



71



LET’S DO THE WORK™

72

Rukavice

Ochranné pracovní pomůcky Cat® jsou funkční, odolné a pohodlné. 
Jsou navrženy tak, aby fungovaly v nejnáročnějších podmínkách  
na staveništi i mimo něj.

Rukavice 
a ochranné 
pomůcky

Již více než 100 let je společnost Caterpillar® známá  
po celém světě pro odolnost, dokonalost, výkonnost a poctivost 
svých produktů. Pracovní pomůcky Cat® tyto vlastnosti 
zahrnují a nově definují výstroj moderního pracovníka.

Trvalý výkon, bezkonkurenční kvalita a technické inovace jsou 
hnací silou pracovních pomůcek, které navrhujeme. Pracovní 
pomůcky Cat® Workwear odvádějí dobrou práci.
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CAT012211
Rukavice s polstrovanou dlaní 
a nastavitelným zápěstím

Popis: 

 » Odolné mechanické rukavice ze syntetické kůže s polstro-
vanou dlaní. Lehká, voděodolná syntetická kůže, polstrování 
v oblastech s vysokým opotřebením pro zvýšení životnosti 
rukavic. Neoprenová manžeta se stahovacím páskem pro 
snadné nasazování

 » Pružný hřbet ze spandexu/neoprenu/nylonu s texturovaným 
neoprenovým páskem na kloubech, zesílený palec snižuje 
oděr a opotřebení 

 » Odolné, ale pružné a snadno se udržují. Velikost M, L, J

CAT018000
Rukavice s provázkovým úpletem odolným 
proříznutí úrovně 3

Popis: 

 » Extra odolný plášť HPPE/polyester/spandex

 » Dlaň a prsty potažené polyuretanem

 » Nastavitelný pásek na zápěstí

 » Extra odolný s vynikající hmatovou citlivostí

 » Velikost M, L, J

CAT015400
Prodyšné bavlněné rukavice

Popis: 

 » Černý prodyšný bavlněný žerzej bez podšívky

 » Dlaň s mikrotečkami z PVC pro lepší úchop

 » Střih Gunn, pletené zápěstí pro přiléhavý střih

 » Logo vyšité na hřbetu každé ruky

 » Velikost L

CAT012230
Rukavice s vysoce odolnou syntetickou dlaní 
se silikonovým gripem

Popis: 

 » Dlaň ze syntetické kůže se silikonovým vzorkem

 » Tvarovaná ochrana kloubů proti nárazu

 » Nastavitelné zapínání na zápěstí, Velikost M, L, XL, 2XL

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Rukavice

CAT017400
Rukavice s černou latexovou dlaní

Popis: 

 » Prodyšný úplet z poly/bavlny

 » Texturovaný latexový povlak na dlani a prstech

 » Prodloužené zápěstí

 » Pomáhá chránit před propíchnutím, pořezáním a odřením

 » Přiléhavý a pružný střih s vynikajícím úchopem

 » Velikost M, L, J

CAT017419
Rukavice s nitrilem potaženou  
vzorkovanou dlaní

Popis: 

 » Prodyšný nylonový plášť

 » V nitrilu a tečkovaná dlaň

 » Prodloužený úplet na zápěstí

 » Velikost L, XL, 2XL

CAT012212
Prodyšné bavlněné rukavice  
s nastavitelným zápěstím

Popis: 

 » Lehká syntetická kůže

 » Odolná, lehká dlaň a konečky prstů ze syntetické kůže

 » Zesílený palec pro odolnost proti oděru

 » Neoprenová manžeta s nastavitelným zapínáním na háčky 
a smyčky, Velikost M, L, J

CAT012240
Dotykové rukavice

Popis: 

 » Panely pro ovládání dotykové obrazovky  
na ukazováčku a palci

 » Tvarovaná ochrana kloubů a prstů

 » Spandexová zadní strana

 » Otevřená manžeta s pružným lemováním zápěstí

 » Velikost M, L, XL

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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CAT012205
Prémiové rukavice z jelení kůže

Popis: 

 » Prémiová jelení kůže na dlani a ukazováčku

 » Gelové polstrování dlaně pro ochranu proti  
nárazům a vibracím

 » Prodyšný hřbet z poly/spandexu se natahuje s pohybem ruky

 » Křídlový palec a střižené elastické zápěstí  
pro přiléhavé držení
 »  Gumová nášivka s logem na manžetě každé ruky, kvalita 
kůže: prvotřídní

 » Velikost M, L, J

CAT012215
Rukavice s polstrovanou dlaní se síťovinou  
na hřbetu a nastavitelným zápěstím 

Popis: 

 » Dlaň ze syntetické kůže, polstrování v oblasti vysokého 
opotřebení, zvýšená ochrana

 » Žlutý hřbet z poly/spandexu pro vynikající přizpůsobení 
a pohodlí

 » Horní část ze síťoviny pro lepší ventilaci při vysokých 
teplotách

 » Nastavitelný pásek na zápěstí pro bezpečné uchycení

 » Velikost M, L, J

CAT012206
Půlprsté rukavice z jelení kůže

Popis: 

 » Polstrovaná dlaň pro ochranu proti nárazům a vibracím

 » Půlpalcová dlaň a ukazovák z prémiové jelení kůže

 » Křídlový palec a střižené elastické zápěstí  
pro přiléhavé nošení

 » Gumová nášivka s logem CAT na každé manžetě, kvalita 
kůže: prvotřídní, Velikost M, L, J

CAT017416
Rukavice se žlutou nylonovou dlaní  
potaženou nitrilem 

Popis: 

 » Dlaň a prsty potažené nitrilem s pěnovými buňkami. 
Navrženy tak, aby zachytávaly vlhkost. Výjimečná přilnavost 
při použití za mokra. Nastavitelný háček a smyčka  
na zápěstí pro zajištění bezpečného uchycení

 » Vynikající pohyblivost a pružnost. Tvarově přiléhavý 
nylonový plášť, otevřená zadní část pro větší pohodlí. 
Velikost M, L, J 

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Rukavice

CAT018050
Rukavice s povrchovou úpravou dlaně  
proti proříznutí

Popis: 

 » Extra odolný plášť HPPE/polyester/spandex

 » Dlaň a prsty potažené polyuretanem

 » Nastavitelný pásek na zápěstí

 » Extra odolný s vynikající hmatovou citlivostí

 » Velikost M, L, XL

CAT017418
Fluorescenční rukavice s úpletem

Popis: 

 » Prémiový polyesterový plášť s fluorescencí

 » Texturovaná dlaň a prsty potažené latexem

 » Prodloužený úplet na zápěstí

 » Velikost M, L, XL, 2XL

CAT017417
Fluorescenční rukavice s dlaní  
potaženou latexem

Popis: 

 » Fluorescenční provázkový úplet s kartáčovaným  
akrylovým vnitřkem

 » Černá texturovaná latexem potažená dlaň a prsty

 » Nastavitelné zápěstí s úpravou proti vniknutí nečistot  
zajišťuje bezpečné uchycení

 » Vyrobeny tak, aby odolávaly nízkým teplotám

 » Velikost M, L, J

CAT017411
Fluorescenční rukavice s podšívkou

Popis: 

 » Latexová povrchová úprava s 3/4 ponořením

 » Kartáčovaný akryl pro větší teplo

 » Pletené zápěstí

 » Velikost M, L, XL

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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CAT012250
Fluorescenční dotykové rukavice

Popis: 

 » Panely pro ovládání dotykové obrazovky na ukazováčku a palci

 » Tvarovaná ochrana kloubů a prstů

 » Spandexová zadní strana

 » Otevřená manžeta s pružným lemováním zápěstí

 » Velikost M, L, XL

CAT012214
Fluorescenční rukavice s polstrovanou dlaní  
a nastavitelným zápěstím 

Popis: 

 » Dlaň ze syntetické kůže, polstrovaná v oblastech s vysokým 
opotřebením

 » Zelená zadní strana z poly/spandexu, výjimečně padnoucí, 
pohodlná, fluorescenční

 » Reflexní páska na kloubech/koncích prstů pro lepší viditelnost

 » Nastavitelný pásek na zápěstí pro bezpečné uchycení

 » Velikost M, L, J 

CAT012224
Fluorescenční dotykové rukavice

Popis: 

 » Panely pro ovládání dotykové obrazovky na konečcích prstů

 » Nastavitelné zápěstí

 » Odolná polstrovaná dlaň

 » Dvojité prošití v oblastech s vysokým opotřebením

 » Velikost M, L, XL, 2XL 

CAT012214
Reflexní rukavice 

Popis: 

 » Dlaň ze syntetické kůže, polstrovaná v oblastech s vysokým 
opotřebením

 » Zelený poly/spandex na hřbetu, výjimečný střih,  
pohodlné, reflexní

 » Reflexní páska na kloubech / koncích prstů pro lepší  
viditelnost

 » Nastavitelný řemínek na zápěstí pro bezpečné uchycení

 » Velikost M, L 

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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CAT013201
Kožené rukavice

Popis: 

 » Šedá dlaň s podšívkou ze štípané kůže

 » Kožený ukazováček, špičky prstů a klouby  
s koženým páskem

 » Provedení Gunn cut s palcem křídla

 » Elastické řasení zápěstí pro pohodlné nošení

 » Logo CAT vytištěné na pogumované bezpečnostní manžetě

 » Velikost L

Rukavice

CAT6000
Fluorescenční rukavice se syntetickou dlaní  
a neoprénovou manžetou

Popis: 

 » Dlaň ze syntetické kůže s PVC tečkami

 » Polstrovaná zadní strana z poly/spandexu s vysokou 
viditelností

 » Reflexní pásek na kloubech

 » Tvarovaná ochrana kloubů proti nárazu

 » Šito aramidovou nití odolnou proti proříznutí a teplu, 
laminovaná manžeta z neoprénu/nylonu/polyesteru

 » Velikost L, XL, 2XL, 3XL

CAT012250
Reflexní dotykové rukavice

Popis: 

 » Panely pro ovládání dotykové obrazovky na ukazováčku a palci

 » Lisovaná ochrana kloubů a prstů

 » Spandex na hřbetu rukavice

 » Otevírací manžeta s řaseným elastickým zápěstím

 » Velikost L, XL 

CAT012213
Neoprénové rukavice s polstrovanou dlaní 
a nastavitelným zápěstím

Popis: 

 » Neoprénové rukavice pohodlného střihu s dlaní  
ze syntetické kůže. Ergonomicky předtvarované prsty  
pro dlouhodobé pohodlí při nošení. Reflexní lemování 
zvyšuje viditelnost. Silikonové úchyty prstů zajišťují 
přilnavost a odolnost. Nastavitelné zapínání na háčky 
a smyčky pro dokonalé padnutí

 » Zesílený palec snižuje oděr a opotřebení

 » Lehké pro celodenní nošení; polstrovaná dlaň tlumí vibrace

 » Velikost M, L, J

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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CAT012201
Rukavice z vepřovice

Popis: 

 » Dlaně a konečky prstů z vepřovice

 » Polstrovaná dlaň

 » Nastavitelné zápěstí

 » Fluorescenční zelený spandexový hřbet

 » Velikost M, L, J 

CAT012202
Půlprsté rukavice z vepřovice

Popis: 

 » Černá dlaň z vepřovice. Prodyšná zadní strana z poly/
spandexu se natahuje s pohybem ruky. Těsně přiléhá 
a poskytuje vynikající pohodlí. Dvojité prošití na místech 
s vysokým opotřebením pro větší odolnost. Pružné  
i po opakovaném praní.

 » Palcový klín pro pohodlí a pohyblivost

 » Elastická manžeta se zapínáním na háčky a smyčky

 » Velikost M, L, J

CAT017415
Zahradnické rukavice

Popis: 

 » Prodyšné polyesterové pletené rukavice

 » Dvojitě potažená žlutá a černá latexová dlaň a prsty

 » Nastavitelné zápěstí se suchým zipem pro bezpečné  
uchycení

 » Pomáhá chránit před pořezáním, odřením a proražením

 » Texturovaná latexová dlaň a prst poskytují vynikající  
přilnavost

 » Velikost L

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Helmy

CAT019670
Ochranná přilba bílá

Popis: 

 » Schváleno ANSI a certifikováno CE

 » Nárazy pohlcující polypropylenový plášť

 » Nastavitelné zavěšení s ráčnou zajišťuje těsné uchycení

 » Nastavitelný/odnímatelný podbradní pásek

 » *Schváleno pro distribuci v Evropě 

CAT019671
Ochranná přilba žlutá

Popis: 

 » Schváleno ANSI a certifikováno CE

 » Nárazy pohlcující polypropylenový plášť

 » Nastavitelné zavěšení s ráčnou zajišťuje těsné uchycení

 » Nastavitelný/odnímatelný podbradní pásek

 » *Schváleno pro distribuci v Evropě 

CAT019665
Ochranná přilba bílá s ventilací

Popis: 

 » Schváleno ANSI a certifikováno CE

 » Nárazy pohlcující skořepina z ABS s průhledným okrajem

 » Průhledná konstrukce okraje nabízí uživateli širší  
zorný prostor

 » Boky s drážkami pro uložení příslušenství

 » Čtyřbodové ráčnové zavěšení pro tlumení nárazů,  
nastavitelný odnímatelný pásek pod bradu

CAT019666
Ochranná přilba žlutá s ventilací

Popis: 

 » Schváleno ANSI a certifikováno CE

 » Nárazy pohlcující skořepina z ABS s průhledným okrajem

 » Průhledná konstrukce okraje nabízí uživateli širší  
zorný prostor

 » Boky s drážkami pro uložení příslušenství

 » Čtyřbodové ráčnové zavěšení pro tlumení nárazů. 
Nastavitelný/odnímatelný pásek pod bradu

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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CAT019630
Bezpečnostní přilba bílá

Popis: 

 » Plášť z polyetylenu s vysokou hustotou

 » Nastavitelné zavěšení a pásek pod bradou  
pro bezpečné uchycení

 » Boční větrací otvory pro větší pohodlí při vysokých 
teplotách

 » *Schváleno pro distribuci v Evropě 

CAT019631 
Bezpečnostní přilba žlutá

Popis: 

 » Plášť z polyetylenu s vysokou hustotou

 » Nastavitelné zavěšení a pásek pod bradou  
pro bezpečné uchycení

 » Boční větrací otvory pro větší pohodlí  
při vysokých teplotách

 » *Schváleno pro distribuci v Evropě 

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Brašny

Navrženy a zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky 
profesionálů, Cat® nabízí maximální pevnost, trvanlivost  
a odolnost proti vlhkosti.

Brašny a batohy 
na nářadí

Brašny a batohy na nářadí Cat® jsou navrženy a zkonstruovány 
tak, aby splňovaly požadavky profesionálů a kutilů. Jsou 
vyrobeny z robustního, voděodolného polyesteru, který zajišťuje 
maximální pevnost a odolnost při minimální hmotnosti. Mezi 
profesionální prvky patří silné prošívání a prošívání v kritických 
zátěžových bodech, pohodlné polstrované rukojeti, odolné 

zipy č. 10 s gumovými taháčky a prodlouženými šňůrkami, 
robustní ramenní popruhy a zesílené nebo tvarované spodní 
panely. Nářadí zůstává uspořádáno ve vyztužených kapsách 
a přihrádkách. Žlutý vnitřek Cat nabízí maximální viditelnost 
pro nalezení nářadí a vybavení.
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GP–65041
Brašna na nářadí

Délka: 46 cm

Výška: 27,5 cm

Šířka: 27 cm

Objem: 28 L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 1,42 kg  

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 10 vnějších kapes

 » 10 vnitřních kapes

 » Velká otevřená hlavní přihrádka pro snadný  
přístup dovnitř

 » Rukojeť z popruhu

 » Nekroutící se D–kroužek s odnímatelným  
ramenním popruhem

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

980663I
Širokoúhlá brašna na nářadí – 500 mm

Šířka: 28 cm

Výška: 28 cm

Vlastnosti: 

 » Cat® 20” Tech brašna s širokým otvorem má otevřený, 
nepřeplněný vnitřní prostor pro maximální kapacitu. Je 
vyrobena z odolného polyesterového úpletu 1200D pro 
maximální pevnost, trvanlivost a odolnost proti vlhkosti.

 » Vysoce viditelné vnitřní stěny vám pomohou rychle najít 
nářadí a díly, zatímco vstřikované dno tašky odolává 
vlhkosti, prohýbání, trhání a oděru. Dvanáct vnějších kapes 
nabízí praktický úložný prostor pro nejčastěji používané 
nářadí, měřidla a vybavení. Naložte ji a přenášejte pomocí 
vyztužených rukojetí nebo si připevněte polstrovaný ramenní 
popruh pro uvolnění rukou.

Popis: 

 » Široký otvor pro snadné umístění nářadí a přístup k němu.

 » 12 vnějších kapes pro okamžitý přístup k nářadí a vybavení

 » 18 elastických smyček ve vnitřní části pro perfektní  
pořádek v nářadí

 » Vnitřní stěny ve žluté barvě Cat® s vysokou viditelností 
usnadňují hledání nářadí a dílů

 » 1200D prémiová polyesterová vazba pro pevnost a odolnost

 » Silně prošité švy odolávají třepení, trhání a oděru

 » Připevnění na kritických místech namáhání, jako jsou 
přepážky kapes a dráhy zipů

 » Vstřikováním tvarovaný spodní panel odolává  
vlhkosti a oděru

 » Zesílená držadla pro přenášení s gumovými objímkami  
pro větší pohodlí

 » Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

 » Uzamykatelné samoreparační nadrozměrné zipy  
č. 10 pro rychlé a snadné otevírání a zavírání.
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Brašny

980661I
Brašna na nářadí 980661l – 330 mm

Šířka: 20 cm

Výška: 20 cm

Vlastnosti: 

 » Brašna na nářadí Cat® 13” (330 mm) se širokým otevíráním 
má otevřený, praktický vnitřní prostor pro maximální  
kapacitu.

 » Dobře viditelná vnitřní část vám pomůže rychle najít nářadí 
a díly. Vyztužené dno tašky odolává vlhkosti, prohýbání, 
trhání a oděru. Tři vnější kapsy nabízejí praktický úložný 
prostor pro nejčastěji používané nářadí, měřidla a vybavení.

Popis: 

 » Široký otvor pro snadné umístění nářadí a přístup k němu.

 » 3 vnější kapsy pro okamžitý přístup k nářadí a vybavení

 » Vnitřní prostor ve žluté barvě Cat® s vysokou viditelností 
usnadňuje hledání nářadí a dílů

 » 600D polyesterová tkanina pro pevnost a odolnost

 » Silně prošité švy odolné proti roztřepení, roztržení a oděru

 » Silnější upevnění na kritických místech namáhání, jako jsou 
přepážky kapes a dráhy zipů

 » Vyztužený spodní panel odolává vlhkosti a oděru

 » Pryžové nárazníky chrání rohy před nárazy a odřením

 » Vyztužená držadla pro přenášení odolávají prohýbání a trhání

 » Samoreparační nadrozměrný zip č. 10 pro rychlé a snadné 
otevírání a zavírání

GP–65045
Skládací otevřená brašna na nářadí

Délka: 38 cm

Výška: 25,5 cm

Šířka: 18 cm

Objem: 12 L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 0,95 kg  

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 16 vnějších kapes

 » Uvnitř 7 poutek

 » Velká otevřená přihrádka pro snadný přístup dovnitř

 » Kovová rukojeť umožňuje vysoké zatížení

 » Jednoduché skladování – skládací

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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GP–6504916
Brašna na nářadí s pevným dnem

Délka: 35,5 cm

Výška: 40,5 cm

Šířka: 21 cm

Objem: 25 L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 1,67 kg  

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 18 vnějších kapes

 » 12 vnitřních kapes

 » Popruhy pro uložení dalšího příslušenství

 » Velká otevřená hlavní přihrádka se zapínáním na zip  
pro snadný přístup ke všem nástrojům uvnitř

 » Pevné dno

 » Odnímatelný a nastavitelný popruh přes rameno  
s ramenní podložkou 

 » Držák – kovový klip ×2

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

GP–65046
Otevřená brašna na nářadí

Délka: 48 cm

Výška: 28 cm

Šířka: 23 cm

Objem: 26 L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 2,64 kg  

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 16 vnějších kapes (včetně 1 kapsy na pilu)

 » 14 vnitřních kapes

 » Popruh na suchý zip pro uložení rozměrnějšího nářadí v boční 
horní části

 » Velká otevřená hlavní přihrádka pro snadný  
přístup dovnitř

 » Popruhy pro uložení dalšího příslušenství

 » Kovová trubková těžká rukojeť pro snadnější přenášení

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Brašny

980664I
Taška na nářadí s ocelovou rukojetí – 400 mm

Šířka: 40 cm

Výška: 40 cm × 21 cm × (26,5 cm bez rukojeti), 
35 cm 

Hmotnost: 1,5 kg

Vlastnosti: 

 » Vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám při tvrdé 
práci profesionálních řemeslníků.

 » Navržena s ohledem na vaše pohodlí, protože nošení 
většího množství nářadí s menší únavou zvyšuje efektivitu 
a produktivitu.

 » Brašny a batohy na nářadí Cat jsou navrženy pro maximální 
efektivitu. Budete se méně vracet do auta pro chybějící 
nářadí a strávíte méně času tříděním přeplněných brašen, 
abyste našli potřebné nářadí.

 » Vzhled a styl brašen a batohů na nářadí Cat s vyšitým 
logem, červenými táhly zipů, žlutým lemováním a jasně 
žlutým vnitřkem si zamilujete.

Popis: 

 » 10 vnějších kapes

 » polstrovanný ramenní popruh

 » 16 elastických smyček pro dokonale uspořádáné nářadí

 » kapsa na suchý zip

 » polstrovaná ocelová rukojeť

 » 4 vnitřní kapsy

 » 5× ochranné podpěrky

 » kontrastní vnitřek pro vysokou viditelnost

GP–65038
Batoh na nářadí

Hloubka: 18 cm

Výška: 43 cm

Šířka: 30,5 cm

Objem: 21 L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 1,75 kg  

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » Vnější kapsy a vestavěný nástěnný organizér na nářadí

 » 19 vnitřních kapes (včetně vyjímatelného nástěnného 
organizéru na nářadí a pouzdra na notebook)

 » Vestavěný kryt proti dešti uvnitř horní kapsy se zapínáním 
na suchý zip

 » Držák měřicí pásky v boční vnější kapse

 » Zadní pouzdro na teleskopický držák

 » Plyšové polstrované zádové popruhy Komfort Plus a extra 
silné pěnové polstrování poskytují bederní oporu

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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980197N
Profesionální batoh na nářadí – 460 mm

Šířka: 24,5 cm

Výška: 37,5 cm

Hloubka: 47 cm

Hmotnost: 2,3 kg

Popis: 

 » 28 vnitřních kapes pro bezpečné uložení, včetně 5 extra 
hlubokých kapes na dlouhé šroubováky.

 » Polstrovaná přihrádka na notebook

 » Velká přední kapsa s rychloupínacími uzávěry pro uložení 
prutů na ryby, kabelů nebo elektrického nářadí

 » Vnější kapsa z tvrdého materiálu na elektroniku nebo brýle

 » 16 elastických poutek na nářadí a 2 nastavitelné odolné 
popruhy s háčky a smyčkami

 » Klip na měřicí pásmo

 » Odvětrané a polstrované zádové polštářky a nastavitelné 
ramenní popruhy pro vyváženou, pohodlnou chůzi či lezení

 » Zesílené rukojeti s gumovými návleky usnadňují přenášení 
a zavěšení batohu i v otevřeném stavu 

 » Žluté stěny kapes s vysokou viditelností Cat® usnadňují 
hledání nářadí a dílů

 » Vnější plášť z polyesterové příze 1680D pro pevnost  
a odolnost

 » Silné prošité švy odolávají třepení, trhání a oděru

 » Pruhové lepení v kritických místech namáhání, jako jsou 
přepážky kapes a dráhy zipů

 » Tvarovaný spodní panel odolává vlhkosti a oděru

 » Uzamykatelné samoreparační zipy nadměrné velikosti č. 10 
po celém obvodu pro rychlé a snadné otevírání a zavírání.

Vlastnosti: 

 » Tento profesionální batoh má 31 kapes a 2 vnitřní přihrádky 
pro dokonalé uložení nářadí a vybavení. Je vyroben  
z prvotřídní polyesterové příze 1680D pro maximální 
pevnost, trvanlivost a odolnost proti vlhkosti. 

 » 2 oddělené vnitřní přihrádky usnadňují organizaci nářadí 
a vybavení a jsou vybaveny polstrovanou přihrádkou pro 
uložení notebooku nebo tabletu.

 » Vstřikované dno batohu odolává vlhkosti, prohýbání, trhání 
a oděru a pomáhá udržet batoh ve vzpřímené poloze,  
když jej položíte. 

 » Naložený batoh budete nosit bezpečně a pohodlně díky 
silnému polstrování zádového panelu a polstrovaným 
nastavitelným ramenním popruhům. Všechny polštářky jsou 
zakončeny prodyšnou síťovinou pro lepší větrání. 
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Brašny

980665I
Profesionální batoh na nářadí – 430 mm

Šířka: 33 cm

Výška: 42 cm

Hloubka: 20 cm

Hmotnost: 1,8 kg

Vlastnosti: 

 » 2 vnější kapsy a 45 vnitřních kapes pro bezpečné uložení, 
včetně 7 extra hlubokých kapes na dlouhé šroubováky. 

 » 36 elastických poutek na nářadí

 » Odvětrané a polstrované zádové polštářky a nastavitelné 
hrudní a ramenní popruhy pro vyváženou, pohodlnou chůzi 
a lezení

 » Zesílené rukojeti s gumovými návleky usnadňují přenášení 
a zavěšení batohu i v otevřeném stavu 

 » Žluté vnitřní stěny s vysokou viditelností Cat® usnadňují 
hledání nářadí a dílů

 » Vnější plášť z polyesterové příze 1680D pro pevnost  
a odolnost

 » Silné prošité švy odolávají roztřepení, roztržení a oděru

 » Ochranné pruhy v kritických místech namáhání, jako jsou 
přepážky kapes a dráhy zipů

 » Spodní panel s ochrannými patkami odolává vlhkosti a oděru

 » Uzamykatelné samoreparační zipy nadměrné velikosti č. 10 
po celém obvodu pro rychlé a snadné otevírání a zavírání.

Vlastnosti: 

 » Cat® 17”. Pro Tool Backpack má 47 kapes a 4 vnitřní 
přihrádky pro dokonalé uložení nářadí a vybavení.  
Je vyroben z prvotřídní polyesterové příze 1680D pro 
maximální pevnost, trvanlivost a odolnost proti vlhkosti. 

 » 4 oddělené vnitřní přihrádky usnadňují organizaci nářadí 
a vybavení a jsou vybaveny stěnami s vysokou viditelností, 
které vám pomohou rychleji najít nářadí a díly.

 » Naložený batoh budete nosit bezpečně a pohodlně díky 
silnému polstrování zádového panelu a polstrovaným  
nastavitelným ramenním popruhům. Všechny polštářky  
jsou překryty prodyšnou síťovinou pro lepší ventilaci. 
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980568I
Pracovní bederní pás pro kutily

Šířka: 27 cm

Výška: 31 cm

Vlastnosti: 

 » Držák na metr

 » Smyčka na nástroje

 » Karabina

 » 1 velká a 4 menší vnější kapsy

 » Kovové očko na kladivo

 » Nastavitelná šířka pasu s rychloupínací přezkou

 » 4 elastické smyčky

GP–65052
Pracovní bederní pás se třemi kapsami

Hloubka: 30,5 cm

Výška: 23 cm

Šířka: 7,5 cm

Objem: N/A L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 1,2 kg

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 15 úložných kapes

 » Polstrovaný popruh s kovovou sponou na kolíky

 »  Vhodný pro velikost pasu 29’’ – 46’’

 » Popruhová poutka pro uchycení kladiva a měřicího pásma 

 » Popruh s rychloupínacím klipem pro zavěšení pásma

 » Rozměry pouzdra: 2× velké – 23 × 7,5 × 30,5 cm,            
1× malé – 13 × 7,5 × 30,5 cm

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Brašny

GP– 65055
Víceúčelový pracovní pás s pěti kapsami

Hloubka: 23 cm

Výška: 20 cm

Šířka: 7,5 cm

Objem: N/A L

Materiál: Polyester / PVC

Hmotnost: 0,24 kg

Vlastnosti: 

 » Vyrobeno z polyesteru 600D s PVC podkladovou tkaninou

 » 5 úložných kapes

 » Držáky na nářadí

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

980564I
Tesařská brašna na opasek

Vlastnosti: 

 » Odkládací přihrádka na příslušenství

 » Hlavní kapsa

 » 4 vnější kapsy

 » Obroučka pro kladivo

 » Držák na metr

 » Spona na opasek

 » Poutko na opasek

 » Karabina s D kroužkem
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LET’S DO THE WORK™ Hodinky

Hodinky Cat® jsou vhodným 
doplňkem pro dobrodruhy, přičemž 
velký důraz je kladen na ležérní 
a působivý design hodinek  
a filozofii značky.

Hodinky

Značka Cat® byla vždy symbolem odolnosti tváří v tvář extrémním 
okolnostem. Stroje Caterpillar vynikají v nehostinných situacích, 
odolávají horku, chladu, tlaku, špíně a všemu, co se jim při práci  
a v přírodě může přihodit.

Nyní jsme vytvořili speciální hodinky Cat® Watch, které můžou hrdě 
pokračovat v tomto dědictví, ať už jste kdekoli, v přírodě, v zasedací 
místnosti nebo u vás doma. 

Výroba hodinek je náročná na přesnost. Společnost Caterpillar®  
se naučila být přesná během století výroby obrovských strojů 
schopných plnit obtížné úkoly, jejichž optimální výkon závisel na těch 
nejmenších součástkách. Nikdy svět nezklamaly. 

Vyrábět přístroje, které odolávají extrémním podmínkám, máme 
v krvi. Naše značka se objevuje na všech kontinentech a v každém 
prostředí a utváří svět. Nyní ji můžete mít na svém zápěstí, zatímco 
vy utváříte ten svůj.
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Hodinky

AJ.141.11.127
Cat® Watch – Tokyo Černá/žlutá  
+ nerezová ocel

Strojek: 3HD Citizen 2317–20 a

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Hnědá kůže

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm

Tloušťka pouzdra: 12 mm

Popis produktu: 

 » Kolekce Tokyo vystihuje energii a všudypřítomnost elektřiny 
typickou pro japonská města. Tato kolekce je vhodná  
pro ultramoderní, vzletné a cílevědomé lidi.

 » Každé hodinky mají svůj jedinečný šmrnc. Pouzdro 
z nerezové oceli ve tvaru polštářku zdobí čtyři technické 
šrouby na všech čtyřech hranách, které dotvářejí moderní 
vícevrstvý 3D ciferník, jehož součástí je ukazatel data.

AJ.141.11.121
Cat® Watch – Tokyo Černá + nerezová ocel

Strojek: 3HD Citizen 2317–20 a

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Hnědá kůže

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm 

Tloušťka pouzdra: 12 mm

Popis produktu: 

 » Kolekce Tokyo vystihuje energii a všudypřítomnost elektřiny 
typickou pro japonská města. Tato kolekce je vhodná  
pro ultramoderní, vzletné a cílevědomé lidi.

 » Každé hodinky mají svůj jedinečný šmrnc. Pouzdro 
z nerezové oceli ve tvaru polštářku zdobí čtyři technické 
šrouby na všech čtyřech hranách, které dotvářejí moderní 
vícevrstvý 3D ciferník, jehož součástí je ukazatel data.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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AJ.161.21.127
Cat® Watch – Tokyo Černá/ žlutá 
+ černý silikon

Strojek: 3HD Citizen 2317–20 a

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Hnědá kůže

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm

Tloušťka pouzdra: 12 mm

Popis produktu: 

 » Kolekce Tokyo vystihuje energii a všudypřítomnost elektřiny 
typickou pro japonská města. Tato kolekce je vhodná  
pro ultramoderní, vzletné a cílevědomé lidi.

 » Každé hodinky mají svůj jedinečný šmrnc. Pouzdro 
z nerezové oceli ve tvaru polštářku zdobí čtyři technické 
šrouby na všech čtyřech hranách dotvářející moderní 
vícevrstvý 3D ciferník, jehož součástí je ukazatel data.

AJ.191.35.129
Cat® Watch – Tokyo Brown/Rose Gold  
+ Brown

Strojek: 3HD Citizen 2317–20 a

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Hnědá kůže

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm

Tloušťka pouzdra: 12 mm

Popis produktu: 

 » Kolekce Tokyo vystihuje energii a všudypřítomnost elektřiny 
typickou pro japonská města. Tato kolekce je vhodná  
pro ultramoderní, vzletné a cílevědomé lidi.

 » Každé hodinky mají svůj jedinečný šmrnc. Pouzdro 
z nerezové oceli ve tvaru polštářku zdobí čtyři technické 
šrouby na všech čtyřech hranách dotvářející moderní 
vícevrstvý 3D ciferník, jehož součástí je ukazatel data.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Hodinky

AK.149.11.127
Cat® Watch – Hodinky Sail Multi černá/žlutá 
+ nerezová ocel

Strojek: Multi: TMI VX9M

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Nerezová ocel

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 46 mm

Tloušťka pouzdra: 11 mm

Popis produktu: 

 » To jsou perfektní víceúčelové hodinky a skvěle hodí pro 
muže, který se ve svém každodenním životě pohybuje od 
práce až například po sportovní plachtění. Klasický design 
má všechny přísné tvarové vlastnosti, které značku Cat® 
staví na první místo na mapě odolného stylu.

LK.171.27.117
Cat® Watch – Special Ops 1 Černá žlutá  
+ žlutá

Strojek: 3HD: Miyota 2315

Materiál: ABS plast

Materiál řemínku: Silikon

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm

Tloušťka pouzdra: 14 mm

Popis produktu: 

 » Hodinky Cat® Special Ops1 jsou odolné díky pouzdru 
z uhlíkových vláken, silikonovému řemínku a vysoce svítivým 
indexům. Jsou lehké, přizpůsobivé a připravené  
na jakoukoli operaci.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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LJ.160.21.721
Hodinky Cat® – Insignia žlutá/černá  
+ černá/žlutá

Strojek: 3H: Epsom Y121F1

Materiál: ABS plast

Materiál řemínku: Dvojitý silikon / Vstřikovaná barva 

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Akrylátové

Průměr pouzdra: 43 mm

Tloušťka pouzdra: 11,6 mm

Popis produktu: 

 » Hodinky Cat® Insignia jsou lehké. Poskytují špičkový 
design a vysokou funkčnost, která je pro aktivní životní styl 
klíčová.

 » Ať už je vaším sportem lezení po skalách nebo lyžování, 
hodinky Insignia jsou tu s vámi. Jejich barevný design 
a dynamické funkce se hodí pro každé dobrodružství.

LJ.130.23.323
Hodinky Cat® – Insignia zelená + zelená/šedá

Strojek: 3H: Epsom Y121F1

Materiál: ABS plast

Materiál řemínku: Dvojitý silikon / Vstřikovaná barva

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Akrylátové

Průměr pouzdra: 43 mm

Tloušťka pouzdra: 11,6 mm

Popis produktu: 

 » Hodinky Cat® Insignia jsou lehké. Poskytují špičkový design 
a vysokou funkčnost, která je pro aktivní životní  
styl klíčová.

 » Ať už je vaším sportem lezení po skalách nebo lyžování, 
hodinky Insignia jsou tu s vámi. Jejich barevný design 
a dynamické funkce se hodí pro každé dobrodružství.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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Hodinky

MC.155.21.137
Cat® Watch – Basecamp černá/žlutá + černá

Strojek: 22020

Materiál: ABS plast

Materiál řemínku: Silikon

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: PMMA

Průměr pouzdra: 47 mm

Tloušťka pouzdra: 16 mm

Popis produktu: 

 » Funkční hodinky pro dobrodruhy a cestovatele. Hodinky 
Basecamp Cat® obsahují ukazatel dne/data, stopky, dva 
budíky, chronometr a světový čas; to vše v lehkém pouzdře 
z ABS s analogovými vteřinovými, minutovými a hodinovými 
ručičkami. 

 » Měkký silikonový řemínek je potištěn designem z umělé 
tkaniny s mřížkou.

NP.161.35.139
Hodinky Cat® – Utility černé/růžově zlaté  
+ hnědé

Strojek: 3HD: Citizen 2315

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Hnědá kůže

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 44 mm

Tloušťka pouzdra: 11,1 mm

Popis produktu: 

 » Kolekce Utility se vyznačuje pečlivě zpracovanými 
minimalistickými ciferníky s odolným rámečkem  
z nerezové oceli.

 » Řemínky jsou z nerezové oceli nebo kůže s detaily urbánních 
cvočků a kontrastním prošíváním.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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PY.141.11.127
Hodinky Cat® – Slider černá/žlutá  
+ nerezová ocel

Strojek: 3HD: Citizen 2315

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Nerezová ocel

Voděodolnost: 100 m

Sklíčko: Minerální

Průměr pouzdra: 43 mm

Tloušťka pouzdra: 11 mm

Popis produktu: 

 » Hledáte víceúčelové hodinky? Hodinky Slider jsou ideální 
volbou pro muže, který se ve svém každodenním životě 
pohybuje od práce k zábavě. Čistý design má všechny 
klasické prvky, které staví značku Cat® do popředí, na mapu 
nadčasového stylu.

SJ.141.11.131
Hodinky Cat® – Shockmaster Evo SS černá  
+ nerezová ocel

Strojek: 3HD: Citizen 2315

Materiál: Nerezová ocel

Materiál řemínku: Nerezová ocel

Voděodolnost: 200 m šroubovací korunka

Sklíčko: Speciální tvrzené minerální sklo

Průměr pouzdra: 46,5 mm 

Tloušťka pouzdra: 13 mm

Popis produktu: 

 » Nejnovější hodinky Shockmaster byly navrženy pro větší 
odolnost proti nárazům s nárazuvzdorným pouzdrem 
a zapouzdřeným strojkem.

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022

DOSTUPNOSTPRODUKTUPODZIM 2022
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LET’S DO THE WORK™ Mobilní příslušenství

Mobilní příslušenství Cat® nastavuje nový standard pro výkon,
výdrž, odolnost a spolehlivost.

Mobilní
příslušenství

Již více než 100 let buduje společnost Caterpillar® světovou 
infrastrukturu a ve spolupráci s nezávislými prodejci 
podporuje pozitivní a udržitelné změny na všech kontinentech. 
Společnost Caterpillar® je technologickým lídrem a největším 
světovým výrobcem stavebních a důlních zařízení, dieselových 
a benzinových motorů a průmyslových plynových turbín.

Společnost Caterpillar® vyvíjí inovativní a nové špičkové 
technologie pro své výrobky. Stejný princip je uplatňován 
i v případě Cat® Mobile Accessory Lifestyle.

Naše mobilní příslušenství je vyrobeno z nejkvalitnějších 
materiálů a je vyvinuto tak, aby splňovalo přísné požadavky 
bez kompromisů. Nabízí špičkový design a vysokou funkčnost  
se solidním výkonem v různých aktivních situacích. 

Společnost Caterpillar® je synonymem spolehlivosti, odolnosti 
a špičkové technologie již od roku 1904.
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Mobilní příslušenství

CAT–PWRPACKV2
Rozšiřující baterie s USB 
10 000 mAh / 3,4 A

Příkon: NA V

Výkon: 3,4 A

Porty: 2 × USB 

Vlastnosti produktu: 

 » Kapacita baterie 10 000 mAh

 » Výstup 2,4 A na port (celkem 3,4 A při nabíjení 2 zařízení)

 » Dobíjecí lithium-polymerová baterie

 » Dva podsvícené porty USB

 » Technologie inteligentního čipu Adaptech™ zabraňuje 
přebíjení

 » Všestranně odolná ochrana proti nárazům

 » LED indikátor stavu

 » Nabíjecí kabel Micro USB součástí balení

CAT–2USB–EU
Duální síťový adaptér pro USB EU
Adaptér 3,4 A – 12 ks v balení

Příkon: 220 V

Výkon: 3,4 A

Porty: 2 × USB

Vlastnosti produktu: 

 » Duální síťový adaptér USB EU

 » Celkový výstupní proud 3,4 A

 » Rychlé nabíjení 1 tabletu + 1 telefonu nebo 2 telefonů

 » Žlutě podsvícené porty pro bezproblémové připojení

 » Robustní TPE nad plísní

 » Sklápěcí hroty

 » Inteligentní čip Adaptech™ zabraňuje přebíjení

 » Certifikát ETL

 » Obsahuje žluté silikonové krytky portů
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CAT–DC2USB–BLK
Duální autoadaptér pro stejnosměrný proud 
3,4 A

Příkon: 12 V

Výkon: 3,4 A

Porty: 2 × USB 

Vlastnosti produktu: 

 » Duální adaptér USB na stejnosměrný proud do vozidla

 » Celkový výstupní proud 3,4 A

 » Rychlé nabíjení 1 tabletu + 1 telefonu nebo 2 telefonů

 » Žlutě podsvícené porty pro bezproblémové připojení

 » Robustní TPE nad plísní

 » Inteligentní čip Adaptech™ zabraňuje přebíjení

 » Obsahuje žluté silikonové krytky portů

 » Kartáčované kovové připojovací body

 » Maloobchodní balení

CAT–DC3USB–BLK
Trojitý autoadaptér pro stejnosměrný proud 
7,2 A

Příkon: 12 V

Výkon: 7,2 A

Porty: 3 × USB 

Vlastnosti produktu: 

 » Trojitý adaptér USB na stejnosměrný proud do vozidla

 » Celkový výstupní proud 7,2 A

 » Dostatečný výkon pro rychlé nabití 3 tabletů

 » Žlutě podsvícené porty pro bezproblémové připojení

 » Robustní TPE nad plísní

 » Inteligentní čip Adaptech™ zabraňuje přebíjení

 » Obsahuje žluté silikonové krytky portů

 » Kartáčované kovové připojovací body

 » Maloobchodní balení
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Mobilní příslušenství

CAT–PC–MICRO
Datový kabel micro USB, USB  
– 15 ks ve stojanu 

CAT–USB–M
Datový kabel micro USB, USB – 3 m 

CAT–PC–ACL
Datový USB kabel s konektorem Lightning 
–15 ks ve stojanu 

CAT–USB–ACL
Datový USB kabel s konektorem 
Lightning – 3 m
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CAT–PC–USBC
Datový kabel s konektorem USB–C – 15 ks 
ve stojanu 

CAT–USB–USBC
Datový kabel s konektorem USB–C – 3 m

CAT–PC–AUX
AUX kabel, Jack 3,5 mm – 15 ks ve stojanu 

CAT–AUX–BLK
Reflektivní AUX audio kabel – 3 m
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LET’S DO THE WORK™ Prodejní stojany

CAT–TD DISPLAY
Prodejní stojan Cat®

Materiál: Lakovaný kov

Doba montáže: až 60 ks

Doba montáže: cca 25 min 

Rozměry: cca 80 × 120 × 230 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Možnost integrovaného osvětlení

 » Včetně 7 dvojitých háčků a 3 jednoduchých háčků

 » Gumová kolečka pro snadné přemisťování

 » Snadná a rychlá montáž

 » Dodává se ve 4 kartónových krabicích
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CAT–SWD1146
Oboustranný prodejní stojan Cat®

Materiál: Kov, práškové lakování

Doba montáže: cca 15 min 

Rozměry: cca 50 × 68 × 178 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Na kolečkách pro snadné přemisťování

 » Snadná a rychlá montáž

 » Možnost uložení mnoha SKU

CAT–SWD1075
Oboustranný prodejní stojan Cat®

Materiál: Kov, práškové lakování

Doba montáže: až 24 min 

Rozměry: cca 44 × 44 × 67 cm

Vlastnosti produktu: 

 » Rozměry s háčky a horním logem

 » Včetně 8 háčků

 » Otočný

 » Snadná a rychlá montáž
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