
KATALÓG 
NÁRADIASLOBODU

ZAŽITE
PRI PRÁCI

18V 18V18V

EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

18V 18V18V



EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

NOVINKA

SLOBODA PRI PRÁCI?
OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV

Vŕtačka - 
skrutkovač 
CD-B0318E

Brúska 
uhlová
AG-L0118  

Vŕtačka s príklepom  
RH-L0118

Uťahovačka - 
skrutkovač  
CD-L0118

Brúska 
multifunkčná 
MT-L0118

Chvostová píla
RS-L0118

Okružná píla  
CS-L0418

Batéria lítiová 
2 Ah

Nabíjačka 
batérií

Batéria lítiová 
4 Ah

JEDNA 
BATÉRIA 

PRE VŠETKY 
ZARIADENIA

...UŽ OD 29€ ZA ZARIADENIE
Doporučená maloobchodná cena s DPH.

Priamočiara píla
S-L0118

Kosačka strunová
GT-L0118

VĎAKA SYSTÉMU JEDNEJ BATÉRIE PRE VŠETKY ZARIADENIA:
• šetríte svoje peniaze (stačí vám jedna-dve batérie pre viacero zariadení)
• šetríte životné prostredie • pracujete bezpečnejšie 
• pracujete pohodlnejšie - už žiadne predlžovačky a káble
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ18V 18V18V

Batéria lítiová BA-1840B, 4,0Ah  
pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN
batéria 4 Ah pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V príslušenstvo, balené v blistry 
15910002

Batéria lítiová BA-1820B, 2,0Ah  
pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN
batéria 2 Ah pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V príslušenstvo, balené v blistry 
15910001

Nabíjačka Li-ion batérií CH-1802A  
pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN
nabíjačka LI-ON batérií pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V batérie, 100-240 V, 60 W, nabíjací prúd  
2,3 A, balené v blistry, kompatibilná s Lítiovými 
batériami BA-1820B a BA-1840B,  
doba nabíjania pre BA-1820B - 60 min.,  
doba nabíjania pre BA1840B - 120 min.
15910000
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18V 18V18V

Rýchlosť rotácie 0-400 / 0-1100 ot./min.

Nastavenie krútiaceho momentu 19+1

Veľkosť skľučovadla max. 10 mm

LED svetlo

Ergonomické uchopenie

Pravá a ľavá rotácia

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

18 V, 2 rýchlostná uťahovačka  
(400 ot./1100 ot.) rady AKU 18V SYSTEM, 
ideálna uťahovačka a skrutkovač  
v jednom pre každého domáceho 
majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú 
výpomoc, skľučovadlo s bezkľúčovým 
rýchloupínaním vrtáku o priemere  
do 10 mm, uťahovací moment  

35 Nm, 19+1 nastavení sily  
uťahovacieho momentu, ľavý/pravý 
chod, vrátane kovového odnímateľného 
klipu pre pohodlné zavesenie pri práci, 
vstavané LED osvetlenie osvecuje 
pracovnú plochu pre väčšiu presnosť, 
komfortná rúčka SOFT GRIP  
pre to správne a bezpečné uchopenie, 

s indikátorom stavu batérie vstavanom 
priamo na kompatibilnej batérii, 
zariadenie je dodávané v plastovom 
ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu 
prácu a pohodlné prenášanie,  
je kompatibilné s Lítiovými batériami 
BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A

Uťahovačka - skrutkovač CD-L0118, AKU 18V SYSTEM PROKIN

Uťahovačka 
balenie neobsahuje  
batériu a nabíjačku

15910010

Uťahovačka 
STARTER KIT
balenie obsahuje aj batériu a nabíjačku
15910019
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

Rýchlosť otáčok 0-500 / 0-1800 ot./min.

Nastavenie krútiaceho momentu 19+1+1

Vysoký maximálny krútiaci moment 50 Nm

Veľkosť kovového skľučovadla max. 13 mm

Frekvencia príklepu 0-9000 / 0-32400 úderov/min.

Ergonomické uchopenie

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

BEZKARTÁČOVÝ  
MOTOR

TOP KVALITA

18 V uťahovačka s príklepom  
a s profesionálnym bezkartáčovým 
motorom rady AKU 18V SYSTEM,  
2 rýchlosti (0-500 ot./0-1800 ot.), ideálna 
pre každého domáceho majstra, ktorý 
potrebuje viac ako spoľahlivú výpomoc, 
kovové skľučovadlo s bezkľúčovým 
rýchloupínaním vrtáku o priemere  
do 13 mm, príklep 0-9000/0-32400 
úderov/min., uťahovací moment 50 Nm, 

19+1+1 nastavení sily uťahovacieho 
momentu, ľavý/pravý chod, vrátane 
kovového odnímateľného klipu  
pre pohodlné zavesenie pri práci,   
max. priemer vŕtania do dreva 32 mm, 
do ocele 13 mm, vstavané LED osvetlenie 
osvecuje pracovnú plochu pre väčšiu 
presnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP  
pre to správne a bezpečné uchopenie, 
s indikátorom stavu batérie vstavanom 

priamo na kompatibilnej batérii, 
zariadenie je dodávané v plastovom 
ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu 
prácu a pohodlné prenášanie,  
je kompatibilné s Lítiovými batériami  
BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje batérie 
a nabíjačku

15910011

Vŕtačka - skrutkovač CD-B0318E, bezkartáčový AKU 18V SYSTEM PROKIN s príklepom
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18V 18V18V

Rýchlosť rotácie 0-1500 ot./min.

Rýchloupínacie skľučovadlo SDS plus

Ergonomické uchopenie

Vŕtanie, vŕtanie s príklepom, príklep/sekanie

Energia príklepu 1,8 J

Frekvencia príklepu 0-5500 úderov/min.

Prídavná rukoväť, otočná o 360°

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

18V, vŕtačka s príklepom rady  AKU 18V 
SYSTEM, ideálna vŕtačka pre každého 
domáceho majstra, ktorý potrebuje 
spoľahlivú výpomoc a výkon pre ťažšie 
situácie, SDS+ uchytenie vrtákov, 
rýchlosť 0-1500 ot./min., počet úderov 
príklepu 0-5500 úderov/min., 3 režimy 
práce: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, 
sekanie so zablokovaným sekáčom  

v potrebnej polohe, priemer vŕtania  
do dreva/kovu/kameňa: 26 mm, 13 mm, 
20 mm, ľavý/pravý chod, vstavané  
LED osvetlenie osvecuje pracovnú 
plochu pre väčšiu presnosť, komfortná 
rúčka SOFT GRIP pre to správne  
a bezpečné uchopenie, s indikátorom 
stavu batérie vstavanom priamo  
na kompatibilnej batérii, zariadenie 

je dodávané v plastovom ochrannom 
kufríku pre pohodlnejšiu prácu  
a pohodlné prenášanie, je kompatibilné  
s Lítiovými batériami BA-1820B  
a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje  
batérie a nabíjačku!

15910030

Vŕtačka s príklepom RH-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

Bezpečnostný spínač

3 polohy pomocnej rukoväte

Max. rýchlosť otáčok 9500 ot./min.

Max. priemer kotúča 125 mm

Jednoduchý upevňovací systém krytu kotúča

Skrytý kľúč v prídavnej rukoväti

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

18V uhlová brúska AKU 18V SYSTEM, 
ideálna brúska pre každého domáceho 
majstra na bežné brúsenie a rezanie, 
max. otáčky 9500 ot./min., vrátane 
rúčky pre bezpečné uchopenie, ktorú  
je možné osadiť do troch rôznych polôh, 
kľúč je bezpečne uložený v tele rúčky 

pre rýchlejšiu výmenu kotúča, obsahuje 
bezpečnostný kryt s rýchloupínaním, 
komfortná rúčka SOFT GRIP  
pre to správne a bezpečné uchopenie, 
vhodná pre kotúče do priemeru 125 mm, 
s indikátorom stavu batérie vstavanom 
priamo na kompatibilnej batérii, 

zariadenie je dodávané v plastovom 
ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu 
prácu a pohodlné prenášanie,  
je kompatibilné s Lítiovými batériami  
BA-1820B a BA-1840B  
a rýchlonabíjačkou CH-1802A

Brúska uhlová AG-L0118, 125 mm AKU 18V SYSTEM PROKIN

Brúska uhlová 
STARTER KIT
balenie obsahuje aj batériu a nabíjačku
15910029

Brúska uhlová 
balenie neobsahuje  
batériu a nabíjačku

15910020
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18V 18V18V

Ergonomické uchopenie

Sklon rezu 0° - 50°

Imbusový systém

165 mm / 20 mm / 24T kotúč

Bezpečnostný kryt

Vodiaca hliníková lišta

18V okružná píla rady AKU 18V SYSTEM, 
ideálna píla pre každého domáceho 
majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú  
a presnú výpomoc, výkonný motor  
dodá až 3800 ot. pre hladký rez,  
priemer použitej čepele 165 mm, 
nastavenie náklonu 0-50°, maximálna 
hrúbka rezaného materiálu pri nastavení 

0° - 55 mm, pri nastavení 45° - 40 mm, 
hliníkový kryt čepele a prevodovky, 
zamykacie tlačidlo pre výmenu rezacieho 
kotúča, hliníková základňa s vodiacim 
pravítkom, komfortná rúčka SOFT GRIP 
pre to správne a bezpečné uchopenie, 
s indikátorom stavu batérie vstavanom 
priamo na kompatibilnej batérii, 

zariadenie je dodávané v kartónovej 
krabici s úchytom pre pohodlné 
prenášanie, balenie obsahuje kotúč  
na drevo 165x20 mm x 24z, zariadenie  
je kompatibilné s Lítiovými batériami 
BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje batérie 
a nabíjačku 15910050

Píla okružná CS-L0418 AKU 18V SYSTEM PROKIN

18V
s y s t e m

165mm 0°-50°
sklon

3 800
otáčok imbus

Systém
spínač
Bezp.
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

Ergonomické uchopenie

Frekvencia kmitu 0-2300/min.

Presné rezanie + 3 stupne orbitálneho rezu - predkmytu

Beznástrojový systém nastavenia uhla rezu -45° / +45°

Zdvih pílového plátku až 25 mm

Jednoduchá výmena rezacieho plátu pomocou rýchloupínacej hlavy

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

18V, priamočiara kmitacia píla rady AKU 
18V SYSTEM, ideálna pílka pre každého 
domáceho majstra, ktorý potrebuje 
spoľahlivú a presnú výpomoc, variabilné 
nastavenie rýchlosti 0-2300 ot., 
Maximálna hrúbka rezaného materiálu 
drevo/kov: 65 mm, 8 mm, hliníková 
základňa s nastaviteľným vodiacim 
pravítkom s možnosťou náklonu rezu  
o 45° a systémom rýchleho nastavenia, 

systém rýchlej výmeny čepele  
pre jednoduchšiu a rýchlejšiu 
manipuláciu, 3 rôzne nastavenia 
oscilácie čepele, vstavané LED 
osvetlenie osvecuje pracovnú plochu 
pre väčšiu presnosť, komfortná rúčka 
SOFT GRIP pre to správne a bezpečné 
uchopenie, s indikátorom stavu batérie 
vstavanom priamo na kompatibilnej 
batérii, zariadenie je dodávané  

v plastovom ochrannom kufríku 
pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné 
prenášanie, balenie osahuje 1 ks čepeľ 
na drevo, zariadenie je kompatibilné  
s Lítiovými batériami BA-1820B  
a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje  
batérie a nabíjačku

15910040

Píla priamočiara JS-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN
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18V 18V18V

Frekvencia posuvu 0-2800/min.

Dĺžka kmitu v reze 25,4 mm

Systém výmeny pílového listu bez nástrojov Bezpečnostný vypínač

18V chvostová píla rady AKU 18V 
SYSTEM, ideálna píla pre každého 
domáceho majstra, ktorý potrebuje 
spoľahlivú a presnú výpomoc, výkonný 
motor dodá až 2800 ot. pre hladký 
rez, variabilné nastavenie rýchlosti 
kmitu, dĺžka kmitu v reze 25,4 mm, 
jednoduchá výmena čepele bez použitia 

dodatočného náradia, hrúbka  
rezaného materiálu drevo/oceľ/plast:  
40/5/30 mm, blokovacie tlačidlo 
náhodného spustenia pre vyššiu 
bezpečnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP 
pre to správne a bezpečné uchopenie, 
s indikátorom stavu batérie vstavanom 
priamo na kompatibilnej batérii, 

zariadenie je dodávané v kartónovej 
krabici s úchytom pre pohodlné 
prenášanie, balenie osahuje 1 ks čepeľ 
na drevo, zariadenie je kompatibilné  
s Lítiovými batériami BA-1820B  
a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje  
batérie a nabíjačku 15910060

Píla chvostová RS-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

Rýchly systém pre výmenu nadstavcov bez dodatočného náradia

Variabilné nastavenie rýchlosti pomocou otočného ovládača

Rozsah oscilácie 11000 - 21000 ot./min.

Uhol kmitania 3,2°

Variabilné nastavenie orientácie pilového listu

18V multifunkčná brúska a píla v jednom 
rady AKU 18V SYSTEM, ideálna  
pre každého domáceho majstra,  
ktorý potrebuje spoľahlivú a variabilnú 
výpomoc, funguje na princípe oscilácie 
upevnenej čepele, uhol oscilácie  
až 3,2°, výkonný motor dodá až 11000 
-21000 ot. pre rýchly a presný rez, 
plynulá regulácia otáčok, jednoduchá 

výmena čepele bez použitia 
dodatočného náradia pomocou 
rýchloupínacieho systému, komfortná 
rúčka SOFT GRIP pre to správne  
a bezpečné uchopenie, s indikátorom 
stavu batérie vstavanom priamo  
na kompatibilnej batérii, zariadenie  
je dodávané v kartónovej krabici  
s úchytom pre pohodlné prenášanie, 

balenie obsahuje:  
1x upínaciu podložku pre brúsny  
papier, 1x brúsny papier, 1x reznú  
čepeľ, 1x kovovú škrabku, zariadenie  
je kompatibilné s Lítiovými batériami  
BA-1820B a BA-1840B  
a rýchlonabíjačkou CH-1802A,  
balenie neobsahuje  
batérie a nabíjačku

15910070

Brúska multifunkčná MT-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN
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18V 18V18V

Zamykacie tlačidlo, ochrana proti náhodnému zapnutiu

Nastaviteľná prídavná rukoväť

Nastaviteľný uhol rukoväte - až o 180°

Teleskopická rúčka

Nastaviteľný uhol hlavy umožňuje strih aj v ťažko dostupných miestach

Dorazové koliesko strihu

18V strunový vyžínač a kosačka  
v jednom rady  AKU 18V SYSTEM, 
ideálna  pre každého domáceho majstra 
a záhradkára, ktorý potrebuje spoľahlivú 
a  ľahkú výpomoc pri údržbe vegetácie, 
výkonný motor dodáva až 8500 ot./min., 
automatický podávač silónu zabezpečuje 
plynulú prácu bez prerušovania  
s priemerom sekania 300 mm, priemer 
použitého silónu 1,6 mm jednoduchá 

zmena uhla hlavy pri sklone terénu  
a taktiež zmena orientácie rukoväte  
pri vyžínaní kríkov, ľahká konštrukcia  
pre jednoduchú a menej namáhavú 
prácu, teleskopická rukoväť  
s jednoduchým posuvom, vrátane 
dištančného kolieska pre kosenie okrajov 
trávnika, komfortná rúčka SOFT GRIP 
pre to správne a bezpečné uchopenie, 
s indikátorom stavu batérie vstavanom 

priamo na kompatibilnej batérii, 
zariadenie je dodávané v kartónovej 
krabici s úchytom pre pohodlné 
prenášanie, zariadenie je kompatibilné  
s Lítiovými batériami BA-1820B  
a BA-1840B a rýchlonabíjačkou  
CH-1802A, balenie neobsahuje  
batérie a nabíjačku 

15910080

Kosačka strunová GT-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

15905001 ø 115x22,23 mm

15905002 ø 125x22,23 mm

15905003 ø 150x22,23 mm

15905004 ø 180x22,23 mm

15905005 ø 230x22,23 mm

15905011 ø 115x22,23 mm

15905012 ø 125x22,23 mm

15905013 ø 150x22,23 mm

15905014 ø 180x22,23 mm

15905015 ø 230x22,23 mm

15905021 ø 115x22,23 mm

15905022 ø 125x22,23 mm

15905023 ø 150x22,23 mm

15905024 ø 180x22,23 mm

15905025 ø 230x22,23 mm

Brúska uhlová 230 mm  
PROKIN SF7C224-T2
max. priemer kotúča 230 mm, výkon 2400 W,  
230 V/50 Hz, bočná rúčka
15904155

Brúska uhlová 125 mm PROKIN 9100D 
výkon 1020 W, 230 V /50 Hz, bočná rúčka, max. rýchlosť  
11000 ot/min., max. priemer kotúča 125 mm
15904150

Kotúč diamantový  
SEGMENT PROKIN
diamantový kotúč segment  
na mokré aj suché rezanie, vhodný  
na betón, kameň, tehlu, obklad

Kotúč diamantový  
TURBO PROKIN
diamantový kotúč turbo na mokré 
aj suché rezanie, vhodný na betón, 
kameň, tehlu, obklad

Kotúč diamantový 
plný PROKIN
otvor 22,2 mm, vhodný  
na dlažbu a keramiku, na mokré 
rezanie, priemer 115 mm

ĎALŠIE PRODUKTY Z RODINY PROKIN
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15904221 11x200 mm 10 ks

15904222 11x200 mm 1 kg

15904223 7x100 mm 10 ks

15904224 7x100 mm 0,5 kg

15905101 2x5 P10

15905102 3x4 P12

15905104 4x5 P20

15905106 5x6 P30

15905108 5x8 P40

15905110 6x10 P60

Pištoľ tavná 40W 
PROKIN FL-158B
s dekorom farebných škvŕn, 
priemer tavných tyčiniek 
11-11,2 mm, výkon 40 W, 
doba nahrievania 3-5 min., 
prietok tavenej hmoty  
8-14 g/min. 
15904201

Pištoľ tavná  
PROKIN FL-009A
akumulátorová, vhodná  
na priemer tyčiniek 7-7,2 mm, 
výkon 10 W, doba nahrievania  
3-6 min., prietok tavenej 
hmoty 8-10 g/min.,  
Aku 1800 mAh, 3,7 V 
15904210

Pištoľ tavná 80W  
PROKIN FL-188A
priemer tavných tyčiniek  
11-11,2 mm, výkon 80 W, doba  
nahrievania 3-5 min., prietok  
tavenej hmoty 14-16 g/min.
15904205

Hmoty tavné PROKIN
lepiace tyčinky do tavných pištolí  

Plachta krycia PE PROKIN
140g, kvalitná a pevná plachtovina z PE materiálu, 
laminovaná, s okami pre lepšie uchytenie,  
vhodná na prikrytie rôznych vecí v domácnosti, 
dopravných prostriedkov, dreva, na stanovanie,  
modrá farba, zo spodnej strany strieborná

18V 18V18V
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EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE

Uťahovačka - skrutkovač  
PROKIN AKU 12V  
SF8E12101-SFZ301
12 V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka 
a kufrík, vrták priemer 1,5-10 mm, 
váha 1,05 kg, LED osvetlenie,  
2x batéria Li-lon, 1,5 Ah, max. 
priemer vŕtania do dreva 26 mm, 
max. priemer vŕtania do ocele 
10 mm, max. priemer  
vŕtania do tehly  
8 mm, SF8E12101 
15904101

Vysávač na popol 
elektrický  
KL1101 800 W  
NEREZ PROKIN
materiál nádoby nerezový 
plech, menovitý príkon  
800 W, charakteristika 
napájania: 
220-240 V, 50 Hz,  
rozmery:  
31x31x36 cm,  
hmotnosť: 4 kg
15903115

Zváračka - invertor  
MMA-160A PROKIN
prúdový rozsah: 10-160 A, použiteľné priemery  
elektród 1,5-4 mm, hmotnosť: 3,5 kg, rozmery: 
25x17x12 cm, prierez káblov: 20 mm2, funkcie:  
HOT START - jednoduchšie zapálenie oblúka,  
ANTI-STICK - zváranie bez lepenia elektródy,  
STAND BY - automatické spustenie a vypnutie chladiča
15904160

Zváračka - invertor  
MMA-200- MINI-C PROKIN
prúdový rozsah 20-195 A, kvalitné káble s prierezom 25 mm2,  
funkcia HOT START pre jednoduchšie zapálenie oblúka,  
funkcia ANTI-STICK pre zváranie bez lepenia elektródy,  
funkcia STAND BY, okuliare  
súčasťou dodávky
15904200

KVALITNÉ KÁBLE  
S PRIEREZOM 25 mm2

KVALITNÉ KÁBLE  
S PRIEREZOM 20 mm2 15
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www.prokin.sk

Viac info a videá 
nájdete na:

BRATISLAVA - VAJNORY
NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

BRATISLAVA - PETRŽALKA
Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

KOŠICE - DO 24.12.2020
Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62

KOŠICE - OD 10.1.2021
OC Cassovia, Pri Prachárni 4

ŠUMPERK - ČR
Žerotínova, 787 01, +420 731 630 059POPRAD 

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX) 052/202 22 02

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

PREŠOV - DO 24.12.2020
Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

NITRA 
HomeBox oproti MÖBELIXU Bratislavská 35, 0902 900 596

TRENČÍN
Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

MARTIN
Pri TESCU, OC TURIEC, 0907 999 223

PÚCHOV
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

www.kinekus.sk
e-shop

NÁJDETE EXKLUZÍVNE V KINEKUSE A V PARTNERSKÝCH OBCHODOCH

od 2021 zmena adresy

www.kinekus.sk/partnerskeobchody

Dostupnosť jednotlivých tovarov môže byť na objednávku. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky môžu mať len ilustračný charakter. 


