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LICZY SIĘ  
NIEZAWODNOŚĆ.
Od  wschodu słońca do  momentu odłożenia narzędzi. Nasz nowy i  udoskonalony 
akumulator litowo-jonowy 18V STANLEY® FATMAX® V20 zapewnia wszystkie osiągi, 
jakich potrzebujesz, by solidnie pracować przez cały dzień...i jeszcze dłużej. 
Bo liczy się niezawodność.

PROFESJONALNE OGNIWA 
AKUMULATOROWE 
Nasze nowe i udoskonalone akumulatory 
składają się z ogniw akumulatorowych 
Samsung typu 18650 o niższej impedancji 
zapewniającej większą moc.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI 
TEMPERATURAMI 
Akumulatory V20 są zabezpieczone przed 
rozładowaniem w skrajnych temperaturach, 
od -30°C do +75°C.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY 
MONTAŻ 
Akumulatory są wytwarzane 
w zautomatyzowanej linii montażowej 
w sterylnych warunkach, co podnosi 
jakość wykonania i zwiększa 
niezawodność.

INTENSYWNIE TESTOWANE 
Nasze akumulatory przechodzą surowe 
testy pod kątem zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, odporności 
na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, 
w ramach prób certyfikacyjnych.
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Dostępne są różne pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję 
najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone 
we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne 
monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych 
akumulatorów 18V V20 o pojemności 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych 
elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.

2,0Ah

Duża pojemność, długi 
czas pracy i niewielkie 

rozmiary.

4,0Ah

Duża pojemność, 
bardzo długi czas 

pracy.

6,0Ah

Maksymalna moc 
przez dłuższy czas.

KOMPLETNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY 18V
STANLEY® FATMAX® V20

UDOSKONALONA 
TECHNOLOGIA 
AKUMULATOROWA.
Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest 
całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi 
w asortymencie.  Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu 
pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest 
gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie. 
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PROFESJONALNE OSIĄGI
NARZĘDZI.
Nowe i udoskonalone profesjonalne narzędzia, jeszcze bardziej dopracowane i zdolne 
do pokonywania wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ
Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. 
Zakres temperatury roboczej do 95°C.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM
Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS
Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich 
wydajność narzędzia. Tylko z silnikami bezszczotkowymi.

UDOSKONALONE SILNIKI
Silniki klasy profesjonalnej  w celu poprawy osiągów i wydłużenia trwałości.

PRZEŁĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH
Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

INTENSYWNIE TESTOWANE
Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, 
aby zawsze spełniały wymogi powierzonego im zadania.

KONSTRUKCJA KLASY PROFESJONALNEJ
Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów 
i dłuższe cykle pracy.

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi 
bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną 
w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu 
szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami 
szczotkowymi.

TECHNOLOGIA

WIĘKSZA MOC
Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne 
tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.

DŁUŻSZY CZAS PRACY
Zastosowanie bezstykowego sterownika 
elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, 
że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki 
czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem 
o tej samej pojemności.

KOMPAKTOWY SILNIK
Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki 
mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są 
łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.

Bezszczotkowy

Bezszczotkowy

PRACY

Bezszczotkowy
KOMPAKTOWY

SILNIK
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KOSIARKI PODKASZARKI

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 
I SEKATORY

DMUCHAWY MYJKI CIŚNIENIOWE

PIŁY 
ŁAŃCUCHOWE

KOMPLETNY SYSTEM 
BEZPRZEWODOWY.
Skorzystaj z kompletnego systemu elektronarzędzi zasilanego nową generacją 
trwałych, wymiennych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych. 
Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości bezprzewodowe narzędzia 
ogrodowe: zaczynając od podkaszarek i kosiarek do trawy, poprzez nożyce do żywopłotu, 
sekatory, piły łańcuchowe kończąc na dmuchawach i myjkach ciśnieniowych. 
System obejmuje także wiele narzędzi warsztatowych do wkręcania, wiercenia, 
piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.
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NR KATALOGOWY OPIS Akumulator Typ ładowarki  Adapter
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K SFMCB202-XJ Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah 1 x 2,0Ah - -

SFMCB204-XJ Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah 1 x 4,0Ah - -

SFMCB206-XJ Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah 1 x 6,0Ah - -

SFMCB14-QW Szybka ładowarka 18V 4,0Ah - Jedno gniazdo

SFMCB24-QW Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah - Dwa gniazda -

SFMCB12D2-QW Zestaw startowy 18V 2,0Ah 2 x 2,0Ah - Jedno gniazdo

SFMCB14M1-QW Zestaw startowy 18V 4,0Ah 1 x 4,0Ah 1 x 4,0Ah Jedno gniazdo -

SFMCB100-XJ Adapter akumulatora 18V - - 1x

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 rodzaje ładowarek, dzięki 
temu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi. 
Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji 
zawiera tabela na stronie obok.

AKUMULATORY 
I ŁADOWARKI

ŁADOWARKI 18V STANLEY® FATMAX® V20

ADAPTER 18V STANLEY® FATMAX® V20

PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V  
STANLEY® FATMAX® V20

•  Dostępne 3 pojemności akumulatorów, zarówno oddzielnie, 
jak i jako część zestawu startowego.

SFMCB14-QW
• Ładuje akumulator 2,0Ah w czasie do 30 minut SFMCB24-QW.
• Pozwala na jednocześnie ładowanie dwóch akumulatorów
• Ładuje 2 akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4,0Ah 

w czasie 30 minut.
• Wyposażona w gniazdo USB do ładowania telefonów, 

tabletów itp.

• Dopasowuje akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® 
V20 2,0Ah do użytku w starszych elektronarzędziach 
bezprzewodowych 18V STANLEY® FATMAX®.

Kod produktu Pojemność

SFMCB202-XJ 2,0Ah

SFMCB204-XJ 4,0Ah

SFMCB206-XJ 6,0Ah

Kod produktu Gniazda ładowania

SFMCB14-QW x1

SFMCB24-QW x2

Kod produktu Zgodność

SFMCB100-XJ 2,0Ah

AKUMULATORY 18V STANLEY® 
FATMAX® V20
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Kod produktu Narzędzie Powierzchnia 
koszenia Akumulator Wyposażenie

SFMCMWS251M-QW Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l. do 800 m2 2 x 4 Ah ładowarka 2A

SFMCMWS251B-XJ Kosiarka do trawy  2x18V, kosz 55 l. do 800 m2 bez akumul.

Kosiarki do trawy to jedne z najbardziej popularnych i przydatnych narzędzi używanych w ogrodzie lub na 
działce. Za ich pomocą sprawnie i dokładnie skrócisz murawę na pożądaną długość, tak żeby Twój ogród 
wyglądał schludnie i atrakcyjnie.

KOSIARKI DO TRAWY

Kod produktu Narzędzie Powierzchnia 
koszenia Akumulator Wyposażenie

SFMCMW2651M-QW Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 40 l. do 750 m2 2 x 4Ah ładowarka 2A

• Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy 
czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność 
narzędzia.

• Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie 
w trudno dostępnych miejscach.

• Funkcja 3 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem, 
zbieraniem do kosza lub wyrzutem bocznym.

• Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas 
użytkowania.

• Duży kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
• Solidna i trwały składany uchwytu umożliwia łatwy transport 

i przechowywanie.
• Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.

• Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas 
pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.

• Tylne koła napędzane silnikiem wspomagają koszenie i zmniejszają 
zmęczenie podczas pracy.

• Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno  
dostępnych miejscach.

• Funkcja 2 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem i zbieraniem 
do kosza.

• Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.
• Duży 55 litrowy kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
• Solidny i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport  

i przechowywanie.
• Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.

BEZSZCZOTKOWE KOSIARKI DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20 
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Szybkie i skuteczne ścinanie trawy wokół drzewek, w pobliżu płotów, ścieżek i w innych 
trudnodostępnych miejscach.

PODKASZARKI 
ŻYŁKOWE

• Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas 
pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.

• Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.
• Uderzeniowy system podawania żyłki QUICKWIND™ zapewnia automatyczne 

podawanie żyłki łatwe wydłużenie żyłki tnącej, gdy tylko nastąpi jej skrócenie 
lub uszkodzenie.

• Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.
• Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy 

podkaszarki do wykonywanego zadania.
• Lekka konstrukcja o wadze 2,9 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy 

i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.
• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania 

kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack 
(wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20 

Kod produktu Narzędzie Średnica żyłki Szerokość 
koszenia Akumulator Wyposażenie

SFMCSTB933M-QW Podkaszarka żyłkowa 18V 2,0 mm 33 cm 1 x 4 Ah ładowarka 2A

SFMCSTB933B-XJ Podkaszarka żyłkowa 18V 2,0 mm 33 cm bez akumul.
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• Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.
• Mechanizm automatycznego podawania żyłki zapewnia ciągłość pracy.
• Po przekręceniu rury teleskopowej o 90 stopni, możemy przycinać 

trawę przy krawężnikach. 
• Podkaszarka ma jeden tylko wystający „wąs” żyłki.
• Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą 

moc cięcia.
• Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy 

podkaszarki do wykonywanego zadania.
• Lekka konstrukcja o wadze 2,4 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy 

i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.
• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne 

monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania 

kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack 
(wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20 

Kod produktu Narzędzie Średnica żyłki Szerokość 
koszenia Akumulator Wyposażenie

SFMCST933M1-QW Podkaszarka żyłkowa 18V 1,6 mm 33 cm 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCST933B-XJ Podkaszarka żyłkowa 18V 1,6 mm 33 cm bez akumul.
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Lekkie i poręczne piły akumulatorowe, w odróżnieniu od ciężkich pił spalinowych, czy elektrycznych pił 
zasilanych z gniazdka sprawdzą się zarówno na niewielkich działkach jak i w rozległych ogrodach. 
Dzięki nim będziemy mogli bez problemu ściąć grubsze konary i gałęzie nawet tam gdzie jest utrudniony 
dostęp albo brakuje zasilania.

PIŁY 
ŁAŃCUCHOWE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Długość  
prowadnicy Akumulator Wyposażenie

SFMCCS630M1-QW Piła łańcuchowa 18V 30 cm 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCCS630B-XJ Piła łańcuchowa 18V 30 cm bez akumul.

• Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 7,7 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.
• Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1 s od momentu wyłączenia 

piły.
• Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.
• Poziomica pęcherzykowa zapewniająca dokładne, precyzyjne i równe cięcie.
• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie 

poziomu naładowania akumulatora.
• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny 

z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system 
do przechowywania).
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PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Długość  
prowadnicy Akumulator Wyposażenie

SFMCPS620M1-QW Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V 20 cm 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCPS620B-XJ Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V 20 cm bez akumul.

• Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie 
trudno dostępnych gałęzi.

• Regulowany wysięgnik (do 4,5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych 
gałęzi z poziomu gruntu.

• Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie 
w trudno dostępnych miejscach.

• Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.
• Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.
• Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.
• Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora 

umożliwia wygodne monitorowanie poziomu 
naładowania akumulatora.

• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego 
przechowywania kompatybilny z systemem 
ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, 
adaptowalny system do przechowywania).
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To podstawowe narzędzia do cięcia, które powinny znaleźć się w każdym ogrodzie oraz na działce. Umożliwiają 
pielęgnację wszystkich rodzajów nasadzeń – zarówno drzew, krzewów, jak i kwiatów. Pomogą ukształtować 
żywopłot, możesz je wykorzystać zarówno do amatorskiej pracy w swoim ogródku, jaki i profesjonalnego 
formowania krzewów ozdobnych.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
I SEKATORY

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU  18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Długość  
brzeszczotu Akumulator Wyposażenie

SFMCHT855M1-QW Nożyce do żywopłotu V20 55 cm 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCHT855B-XJ Nożyce do żywopłotu V20 55 cm bez akumul.

• 55-centymetrowy brzeszczot ze stali hartowanej z podwójnymi ostrzami wycinanymi laserowo 
zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.

• Funkcja Power Saw™ zapewnia większą moc, gdy jej potrzebujesz, aby szybko i łatwo ciąć 
gałęzie o grubości do 35 mm.

• Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
• Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie 

operatora.
• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu 

naładowania akumulatora.
• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem 

ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).
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SEKATOR AKUMULATOROWY 18V STANLEY® FATMAX® V20NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU Z WYSIĘGNIKIEM 18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Grubość gałęzi Akumulator Wyposażenie

SFMCPP32M1-QW Sekator ogrodowy V20 do 32 mm 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCPP32B-XJ Sekator ogrodowy V20 do 32 mm bez akumul.
Kod produktu Narzędzie Długość  

brzeszczotu Akumulator Wyposażenie

SFMCPH845M1-QW Nożyce do żywopłotu z wysięgnikiem V20 45 cm 1 x 4Ah ładowarka 2A

• Łatwe przycinanie gałązek drzew i krzewów oraz pomoc w pielęgnacji 
innych roślin.

• Wystarczająca moc do cięcia mokrych i suchych gałęzi o grubości do 32 mm 
• Przyjazny dla rąk i stawów: elektryczne zasilanie minimalizuje obciążenie 

rąk i stawów w porównaniu z sekatorem ręcznym.
• Wysoki komfort użytkowania dzięki ergonomicznej konstrukcji, 

niewielkiemu ciężarowi i gumowym, uformowanym powierzchniom 
chwytnym.

• Beznarzędziowy montaż ostrzy umożliwia ich dokładne czyszczenie, ułatwia 
konserwację  i szybką wymianę.

• Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah umożliwiający wykonanie 
do 500 cięć na jednym ładowaniu.

• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne 
monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

• Brzeszczot o długości 45 cm wykonany z hartowanej stali zapewnia 
precyzyjne cięcie i długą żywotność.

• Regulowany wysięgnik (do 3,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych 
gałęzi z poziomu gruntu.

• Obracana w zakresie 180° głowica i 5 regulowanych pozycji cięcia 
zapewniają wszechstronność, zwiększoną wydajność, komfort i kontrolę.

• Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w obsłudze konstrukcja 
o wadze 4,1 kg zmniejsza zmęczenie operatora.

• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne 
monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego 
przechowywania kompatybilny z systemem 
ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, 
adaptowalny system do przechowywania).
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Swoboda stosowania bezprzewodowych urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego. 
Mogą być używane wszędzie, nawet tam gdzie nie ma dostępu do wody. 
Wystarczy wiadro wypełnione wodą.

MYJKI 
CIŚNIENIOWE

MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Akumulator Wyposażenie

SFMCPC93M1-QW Myjka ciśnieniowa V20 1 x 4Ah

ładowarka 2A, długa lanca z szybkozłączką, dysza 
5w1, zbiornik na środek czyszczący z dyszą, wąż 
zasilający 6 m z przyłączem, szybkozłączka do węża 
ogrodowego, wiadro 20 l, szczotka, siatka na dodat-
kowe wyposażenie

SFMCPC93B-XJ Myjka ciśnieniowa V20 bez akumul.

• Podłączenie do typowego węża ogrodowego umożliwia pobieranie wody 
z sieci wodociągowej, a także z pojemnika na wodę, jeziora, rzeki lub basenu.

• 5 różnych ustawień strumienia pozwala dobrać odpowiednią intensywność 
i kształt strumienia w zależności do potrzeb.

• Regulacja ciśnienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie prędkości silnika 
umożliwia dobór ciśnienia w zależności od potrzeb (24 bar wysoka prędkość / 
13 bar niska prędkość).

• Rękojeść owijana z uchwytem wykonanym w technologii overmould zwiększa 
komfort pracy.

• Lekka i przenośna, ułatwiająca czyszczenie w miejscach gdzie nie ma dostępu 
do prądu i wody z sieci wodociągowej.

• Wymienne lance. Lanca standardowa 57 cm odpowiednia do większości prac, 
lanca krótka 16 cm do podlewania (dostępna jako oddzielne akcesorium)

• Akumulator 4.0Ah zapewnia 25 minut pracy.
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Dmuchawa ogrodowa to urządzenie, które przyda się w każdym gospodarstwie domowym. 
Już nie musisz trudzić się ręcznym zbieraniem liści przy pomocy grabi. Korzystając z dmuchawy, 
w znacznie krótszym czasie poradzisz sobie z oczyszczeniem ścieżki i trawnika. 

DMUCHAWY 
OGRODOWE

DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

Kod produktu Narzędzie Prędkość 
powietrza Akumulator

SFMCBL01B-XJ Dmuchawa akumulatorowa V20 170 km/h bez akumul.

• Wysokowydajny silnik i wentylator osiowy nadaje 
wydmuchiwanemu powietrzu prędkość do 80 m/s. 

• Przełącznik wyboru 3 prędkości i płynna regulacja prędkości 
w przycisku zapewniają precyzyjną kontrolę prędkości.

• Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja 
o wadze 6 kg.

• Przełącznik blokady zmniejsza zmęczenie palca na spuście.
• Zintegrowany hak do zawieszania do bezpiecznego przechowywania  

kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack 
(wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).
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BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20 POZNAJ NASZĄ OFERTĘ AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI WARSZTATOWYCH 
obejmującą wiele narzędzi do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, 
sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.   

Kod produktu Narzędzie Prędkość 
powietrza Akumulator Wyposażenie

SFMCBL7M1-QW Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20 160 km/h 1 x 4Ah ładowarka 2A

SFMCBL7B-XJ Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20 160 km/h bez akumul.

• Kompaktowy, bezszczotkowy silnika zapewnia lepszą wydajność energetyczną 
przez co wydłuża czas pracy i ogranicza jednocześnie konieczność konserwacji.

• Konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia wydatek powietrza do 9,9 m³/min 
i prędkość 160 km/h, aby szybko i skutecznie usuwać liście i śmieci z ogrodu.

• Tryb Boost umożliwia usuwanie ciężkich zanieczyszczeń za naciśnięciem 
przycisku.

• Zmienna prędkość to maksymalizacja wydajności pracy i lepsza kontrola dzięki 
możliwości doboru parametrów najbardziej odpowiedniej do danego zadania.

• Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 3,6 kg.
• Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie 

poziomu naładowania akumulatora.
• Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania 

kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, 
adaptowalny system do przechowywania).

WIERCENIE PIŁOWANIE

SPRZĄTANIE

OŚWIETLENIE

SZLIFOWANIE
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