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Młotowiertarka SDS plus Młotowiertarka SDS plus  

Wiertarko-wkrętarka 

YT-82770 Zestaw (bateria 3 Ah)
• 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
• silnik komutatorowy
• optymalny zakres wiercenia 6-12 mm
•	 maks.	średnica	wiercenia	w	betonie:	18	mm
• lekka, idealna do wiercenia seryjnego

YT-82772 Narzędzie
• 3 funkcje: wiercenie, wiercenie  
 udarowe, podkuwanie
• optymalny zakres  
 wiercenia 6-16 mm
•	 maks.	średnica	wiercenia	 
 w betonie: 24 mm
• mocne podkuwanie  
	 o	dużej	sile

maks. 
moment 
obr. (Nm)

udar silnik bateria 

YT-82780 40 4-polowy 2 Ah
YT-82781 40 4-polowy -
YT-82782 40 4-polowy Mabuchi 2 Ah
YT-82783 40 4-polowy Mabuchi -
YT-82784 40 4-polowy Mabuchi 2 x 3 Ah
YT-82786 40 √ 4-polowy 2 Ah
YT-82787 40 √ 4-polowy -
YT-82788 40 √ 4-polowy Mabuchi 2 Ah
YT-82789 40 √ 4-polowy Mabuchi -

YT-82780 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82781 Narzędzie
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

YT-82782 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82783 Narzędzie
YT-82784 Zestaw (2 baterie 3 Ah)
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

YT-82786 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82787 Narzędzie	
•	 3	funkcje:	wkręcanie,	wiercenie,	 
 wiercenie udarowe
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

YT-82788 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82789 Narzędzie
•	 3	funkcje:	wkręcanie,	wiercenie,	 
 wiercenie udarowe
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

SYSTEM 18 V

SYSTEM 18 V

Seria	narzędzi	akumulatorowych	YATO	18	V	zapewnia	 
funkcjonalność,	bezpieczeństwo	i	wydajność	pracy.	

Profesjonalizm
Doskonałe	parametry	 
i	nowoczesna	konstrukcja	narzędzi

Elastyczność
Systemowa bateria  
o	4	pojemnościach

Wybór
Kilkadziesiąt	narzędzi	dopasowanych	 
do	rosnących	potrzeb	użytkownika

wytrzymały	gumowany	 
korpus z poliamidu 
wzmocnionego	włóknem	
szklanym

dostępność	narzędzi	jako	
korpusy i w zestawach  
z bateriami

precyzyjny 4-stopniowy  
wskaźnik	naładowania	 
baterii

zabezpieczenie przeciw 
przegrzaniu ogniw baterii

antypoślizgowa	 
rękojeść

ergonomiczny  
kształt

metalowa obudowa  
przekładni	o	twardości	 
zębów	53-56	HRC
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Wkrętarka bezszczotkowa

Klucz udarowy

Klucz udarowy  
bezszczotkowy

Wkrętarka udarowa 
bezszczotkowa

YT-82794 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82795 Narzędzie
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

YT-82804 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82805	Narzędzie	
•	 konstrukcja	przekładni	generuje	wysoki	moment	obrotowy	 
	 i	częstotliwość	udaru,	umożliwiając	optymalne	odkręcanie	 
	 zardzewiałych	śrub	i	wkrętów	
•	 precyzyjna	regulacja	prędkości	obrotowej
•	 przełącznik	obrotów	prawo/lewo
• 4-polowy silnik
• metalowy zaczep na pasek
• w zestawie nasadki 17, 19, 21 i 22 mm

YT-82806 Zestaw (bateria 3 Ah) 
YT-828061	Narzędzie
YT-82807	Zestaw	narzędzi	udarowych
•	 wysoki	moment	obrotowy	z	3-stopniową	regulacją	(400,	550	i	700	Nm)
•	 maksymalny	moment	zrywający	700	Nm
•	 konstrukcja	przekładni	generuje	wysoki	moment	obrotowy	 
	 i	częstotliwość	udaru,	umożliwiając	optymalne	odkręcanie	 
	 uszkodzonych	śrub	i	wkrętów	
•	 pełna	moc	narzędzia	przy	użyciu	nasadek	CrMo	1/2”	 
	 (ich	konstrukcja	i	parametry	pozwalają	osiągnąć	maksymalną	 
 moc klucza)
•	 płynna	regulacja	prędkości	obrotowej
•	 przełącznik	obrotów	prawo/lewo
• metalowy zaczep na pasek

YT-82796 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82797 Narzędzie
•	 3	funkcje:	wkręcanie,	wiercenie,	wiercenie	udarowe
•	 2-biegowa	przekładnia
•	 lampka	LED	oświetlająca	miejsce	pracy
• funkcja szybkiego zatrzymania
• metalowy zaczep na pasek

Zakrętarka 
udarowa

Zakrętarka udarowa
bezszczotkowa

YT-82800 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82801	Narzędzie
•	 udar	styczny	umożliwia	łatwe	i	szybkie	wkręcanie	wkrętów	w	twarde	 
 płyty	OSB	i	sprawne	wykręcanie	wkrętów	(nawet	z	uszkodzonym	łbem)
•	 sześciokątny	uchwyt	przystosowany	do	standardowych	 
	 bitów	i	wierteł
•	 optymalnie	wyważona	i	kompaktowa
• metalowy zaczep na pasek

YT-82802  
Zestaw  
(bateria 3 Ah)
•	 udar	styczny	umożliwia	łatwe	 
	 i	szybkie	wkręcanie	wkrętów	 
	 w	twarde	płyty	OSB	i	sprawne	 
	 wykręcanie	wkrętów	(nawet	z	uszkodzonym	łbem)
•	 doskonała	do	seryjnych	prac	montażowych
•	 wysoki	moment	obrotowy	z	3-stopniową	regulacją	(150,	200	i	250	Nm)	
•	 płynna	regulacja	prędkości	obrotowej	
•	 możliwość	mocowania	nasadek	1/2”	lub	bitów	i	wierteł	 
	 (za	pomocą	dołączonej	przejściówki)	
• kompaktowa
• metalowy zaczep na pasek
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Odkurzacz

Opalarka

YT-85680	Narzędzie	
• silnik komutatorowy
•	 łatwe	wciąganie	opiłków,	drobnego	żwiru,	okruchów
•	 dokładna	filtracja	zanieczyszczeń
•	 filtr	materiałowy	z	możliwością	czyszczenia	i	prania
•	 długi	czas	pracy	na	1	ładowaniu,	np.	ok.	40	minut	na	baterii	4	Ah
•	 2	rury	proste	umożliwiają	odkurzanie	w	pozycji	wyprostowanej
•	 w	zestawie	ssawki	do	płaszczyzn,	tapicerki	i	szczelinowa

YT-82922	Narzędzie	
•	 orbitalny	ruch	głowicy	zapobiega	powstawaniu	hologramów	 
 i przyspiesza rozprowadzanie pasty polerskiej oraz wosku 
•	 mimośrodowy	i	obrotowy	ruch	głowicy	 
 w zakresie 6 mm
•	 w	zestawie	nakładka	materiałowa	na	pad	oraz	tzw.	baranek

YT-82920 Zestaw (bateria 3 Ah) 
•	 orbitalny	ruch	głowicy	zapobiega	powstawaniu	hologramów	 
 i przyspiesza rozprowadzanie pasty polerskiej oraz wosku
•	 mimośrodowy	ruch	tarczy	polerskiej	 
 w zakresie 16 mm
•	 tarcza	150	mm	jest	idealna	do	dużych	powierzchni	karoserii
•	 w	zestawie	3	gąbki	polerskie YT-82826 Zestaw (bateria 2 Ah) 

YT-82827	Narzędzie	
YT-82828 Zestaw (2 baterie 3 Ah) 
•	 niski	poziom	wibracji	przy	wysokiej	prędkości	obrotowej
•	 mechaniczne	sprzęgło	bezpieczeństwa	chroni	 
 przed zaklinowaniem tarczy w materiale
•	 wygodny	włącznik	typu	„Lock	off”	i	uchwyt	boczny
• kompaktowa
•	 blokada	wrzeciona	ułatwiająca	wymianę	tarczy
•	 doskonała	do	cięcia

YT-82829 Zestaw (bateria 3 Ah) 
YT-828291	Narzędzie
•	 system	łagodnego	rozruchu	
•	 precyzyjna	regulacja	prędkości	obrotowej	
• wysoki moment obrotowy wrzeciona
•	 sprzęgło	przeciążeniowe	chroni	przed	wstecznym	 
 momentem obrotowym (automatyczne zatrzymanie  
 podczas zakleszczenia tarczy)
•	 blokada	włącznika
•	 chrapy	zabezpieczone	przed	pyłem	
• wygodny uchwyt boczny
•	 doskonała	do	cięcia	i	szlifowania

Pistolet  
do pompowania

Polerka mimośrodowa  
bezszczotkowa

Polerka  
mimośrodowa  
bezszczotkowa

Szlifierka kątowa 

Szlifierka kątowa  
bezszczotkowa

YT-82894 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82895	Narzędzie	
• kompaktowy i mocny
• mobilny – przydatny  
	 w	garażu	i	w	terenie

YT-82285	Narzędzie	
•	 prędkość	nadmuchu:	100	l/min
• klasa izolacji: III
•	 stopień	ochrony:	IP20
• w zestawie dodatkowe dysze
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YT-82822 Zestaw 
(bateria 2 Ah) 
YT-82823	Narzędzie	
•	 beznarzędziowa	wymiana	brzeszczotów
•	 3-stopniowa	regulacja	podcinania:	do	cięcia	szybkiego	na	wprost	 
	 (pozycje	1-3)	lub	do	cięcia	po	okręgu	(pozycja	0)
•	 niski	poziom	drgań
•	 system	wydmuchu	pyłu
•	 trwała	i	równa	stopa	odchylana	w	obie	strony	o	45°
•	 niezastąpiona	przy	pracach	stolarskich	i	dekarskich

YT-82814 Zestaw  
(bateria 2 Ah) 
YT-82815	Narzędzie	
•	 beznarzędziowa	 
 wymiana  
	 brzeszczotów	
• precyzyjna regulacja  
	 prędkości	posuwu
• swoboda pracy w trudno  
	 dostępnych	miejscach
• zdejmowana stopa
•	 lekka	i	poręczna
•	 doskonała	do	cięcia	grubych	gałęzi	 
	 i	pni	drzew	do	150	mm	(np.	brzeszczotem	YT-33920)	 
	 oraz	elementów	metalowych	(brzeszczotami	BiM,	np.	YT-33930)

YT-82818 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82819	Narzędzie	
•	 łatwe	i	bezpieczne	cięcie,	szlifowanie	i	usuwanie	powłok	
• regulacja oscylacji eliminuje odpryskiwanie laminatu i pylenie
•	 prosta	regulacja	mocy	dostosowana	do	materiału	
•	 brzeszczot	mocowany	pod	różnym	kątem	dla	optymalizacji	 
	 jakości	i	szybkości	cięcia

YT-82888 Zestaw  
(bateria 4 Ah) 
YT-82889	Narzędzie	
• precyzyjne dozowanie masy
• mechanizm automatycznego  
	 cofania	tłoka	zabezpiecza	 
	 przed	stratą	materiału	 
 i przypadkowym pobrudzeniem  
 powierzchni
•	 metalowe	łoże	i	stalowy	tłok
•	 idealny	do	bardzo	gęstych	mas	(kleje,	kotwy	chemiczne)

YT-82810 Zestaw  
(bateria 2 Ah) 
YT-82811	Narzędzie	
•	 beznarzędziowa,	precyzyjna	regulacja	 
	 kąta	nachylenia	i	głębokości	cięcia
•	 zintegrowany	system	odprowadzania	pyłu	
•	 lekka	i	poręczna

Wyrzynarka 

Piła szablasta

Wielofunkcyjne narzędzie 
oscylacyjne 

Pistolet do silikonu  
i kleju 

Pilarka tarczowa 

YT-82816 Zestaw (bateria 4 Ah) 
YT-82817	Narzędzie	
• metalowa podstawa z precyzyjnym  
	 ustawieniem	kąta	cięcia	w	pionie	i	poziomie
• boczne wysuwane wsporniki  
	 do	cięcia	podłużnych	elementów
•	 laserowy	wskaźnik	linii	cięcia
•	 łożyskowy	posuw	tarczy	tnącej
•	 uchylna	osłona	tarczy	zintegrowana	z	włącznikiem
•	 czytelna	podziałka	kątowa	
•	 możliwość	stosowania	worka	na	wióry	 
	 lub	podłączenia	odkurzacza
• kompaktowe wymiary i uchwyt transportowy 
•	 niezastąpiona	przy	pracach	 
 stolarskich i ciesielskich
•	 w	zestawie	worek	na	wióry	i	tarcza	185	mm

Ukośnica
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YT-82751	Narzędzie	
•	 dedykowana	do	dużych	płaskich	powierzchni
• zakres oscylacji 2 mm
•	 przyłącze	do	odsysania	pyłu
•	 możliwość	mocowania	papieru	na	rzep	z	arkusza	lub	z	rolki

YT-82753	Narzędzie	
•	 ruch	orbitalny	i	obrotowy	zapewnia	szybkie	usuwanie	powłok
•	 precyzyjna	regulacja	prędkości	obrotowej	
• wysokowydajna
•	 zwarta	obudowa	ułatwia	docisk	do	obrabianej	powierzchni

YT-82933	Narzędzie	
• II biegi
• uchwyt transportowy
•	 regulacja	kąta	w	zakresie	360°
• odporny na zapylenie
•	 wytrzymała	obudowa
• zasilany akumulatorem lub z sieci
•	 długi	czas	pracy	na	1	ładowaniu

YT-82854	Narzędzie	
•	 temperatura	robocza:	200˚C
•	 krótki	czas	nagrzewania:	15	s
•	 dysza	wylotowa	z	zaworkiem	przeciwdziałającym	kapaniu	kleju
•	 trwały	i	wygodny	przycisk	spustowy
•	 obudowa	dyszy	zapewnia	bezpieczne	użytkowanie

YT-82880 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82881	Narzędzie	
•	 płynna	regulacja	obrotów	
•	 wolne	obroty	nie	powodują	 
 napowietrzania i rozchlapywania mieszanki
•	 wysoki	moment	obrotowy	przekładni
•	 możliwość	blokady	włącznika
• miedziane uzwojenie silnika
•	 doskonałe	do	prac	na	budowie	bez	dostępu	prądu,	 
	 np.	do	mieszania	betonu	pod	słupki	ogrodzeniowe

YT-82765 Zestaw (bateria 4 Ah) 
•	 włącznik	w	spuście	z	regulacją	 
	 przepływu	farby
•	 regulacja	szerokości	 
 strumienia farby
•	 łatwy	w	obsłudze
•	 możliwość	stosowania	 
	 gęstych	farb	do	ogrodzeń,	 
	 podbitek	i	ścian,	elewacji	 
	 (do	100	Din/sek.)

YT-82961	Narzędzie	
• diody LED 20 W 
•	 tryby	świecenia	na	50%	i	100%
•	 bardzo	wysoka	moc	światła	1600	lumenów
• metalowa obudowa
•	 odporny	na	pył,	piasek	i	zanieczyszczenia
•	 regulacja	kąta	nachylenia
• uchwyt transportowy oraz hak

Szlifierka oscylacyjna

Szlifierka  
mimośrodowa

Wentylator hybrydowy

Pistolet do kleju

Mieszadło do zapraw 

Pistolet malarski 

Reflektor

YT-82755	Narzędzie	
•	 do	szlifowania	wąskich	elementów	i	mniejszych	powierzchni
•	 kształt	stopy	pozwala	dotrzeć	do	narożników	
•	 szybkie	tempo	oscylacji	zapewnia	sprawne	usuwanie	powłok	

Szlifierka  
oscylacyjna
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YT-82836 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82837	Narzędzie	
•	 teleskopowy	wysięgnik	powiększa	zasięg	cięcia
•	 beznarzędziowe	napinanie	łańcucha
•	 automatyczne	smarowanie	łańcucha
• brak klinowania i odrzutu
•	 lekka	i	dobrze	wyważona	
•	 składana	rękojeść	ułatwia	 
 transport i przechowywanie

YT-82830 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82831	Narzędzie	
•	 regulacja	wysokości	podkaszarki	 
	 dzięki	teleskopowej	rękojeści	
•	 duża	szerokość	koszenia	aż	300	mm
•	 system	łatwego	rozwijania	 
	 i	wymiany	linki	tnącej
• wygodny uchwyt boczny
•	 lekka,	dobrze	wyważona

 YT-85010	Narzędzie	
•	 możliwość	pracy	z	tarczą	lub	głowicą	żyłkową
• funkcja soft start
•	 podwójna	głowica	żyłkowa	z	funkcją	łatwego	nawijania	żyłki	
•	 możliwość	koszenia	zdrewniałych	łodyg,	zarośli,	krzaków	
•	 składana	
•	 w	zestawie	tarcza	255	mm,	żyłka	i	szelki

YT-82832 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82833	Narzędzie	
•	 dwustronna	listwa	tnąca	z	ostrzonymi	laserowo	nożami
•	 zderzak	chroniący	podczas	cięcia	blisko	ścian	i	ziemi
•	 2-stopniowy	system	włączania	zapobiega	przypadkowemu	 
 uruchomieniu 
•	 hamulec	bezpieczeństwa	
• niski poziom wibracji
•	 niska	waga	i	dobre	wyważenie

YT-82834 Zestaw (bateria 2 Ah) 
YT-82835	Narzędzie	
•	 teleskopowy	wysięgnik	powiększa	zasięg	cięcia
•	 regulacja	kąta	głowicy	60°	w	górę	i	w	dół
•	 wytrzymałe	dwustronne	ostrze	ze	stali
• niski poziom wibracji
•	 składana	rękojeść	ułatwia	 
 transport i przechowywanie

YT-85015	Narzędzie	
•	 możliwość	koszenia	zdrewniałych	 
	 łodyg,	zarośli	nożykami	PVC
•	 regulacja	wysokości	podkaszarki	 
	 dzięki	teleskopowej	rękojeści	
•	 szerokość	koszenia	240	mm	
•	 łatwa	wymiana	głowic
•	 wygodny	włącznik	i	uchwyt	boczny	 
	 z	wbudowanym	schowkiem	na	nożyki	
•	 w	komplecie	głowica	z	nożykiem,	 
	 2	głowice	z	żyłką	1,6	mm	oraz	20	nożyków	

Podkaszarka Kosa bezszczotkowa 36 V

Nożyce do żywopłotu

Piła łańcuchowa  
36 V

Nożyce do żywopłotu teleskopowe

Podkaszarka  
2 W 1

YT-82812 Zestaw (2 baterie 2 Ah) 
YT-82813	Narzędzie	
•	 beznarzędziowe	napinanie	łańcucha
•	 automatyczne	smarowanie	układu	tnącego
•	 prędkość	przesuwu	łańcucha	8,5	m/s	
•	 wysoka	moc	umożliwia	ścięcie	pnia	o	Ø	35	cm
•	 włącznik	z	blokadą	uruchamiania
•	 zbiornik	oleju	ze	wskaźnikiem	poziomu
• cicha praca

Okrzesywarka teleskopowa



JEDNA BATERIA – WIELE MOŻLIWOŚCI

Kosiarka 36 V Dmuchawa 2 w 1 36 V

Opryskiwacz plecakowy 2 w 1 Myjka ciśnieniowa 

YT-85220 Zestaw (2 baterie 2 Ah) 
YT-85221	Narzędzie	
•	 regulacja	wysokości	koszenia	 
 na 6 poziomach 
•	 szerokość	koszenia	340	mm
•	 wygodny	włącznik	z	blokadą	 
 przed przypadkowym  
 uruchomieniem
• cicha praca 
• wysokowydajna  
	 (2	x	4	Ah	ścina	 
 400 mkw)

YT-85175	Narzędzie	
•	 2	funkcje:	dmuchawa	i	odkurzacz	do	liści
•	 prędkość	wydmuchiwanego	 
	 powietrza:	230	km/h
• funkcja kompresowania  
	 objętości	i	rozdrabniania 
	 odkurzanych	liści	8:1

YT-86211	Narzędzie	
• 2 funkcje: opryskiwacz  
	 ciśnieniowy	i	hydronetka	 
	 zasilająca	narzędzia	budowlane
•	 regulacja	przepływu	wody
•	 membranowa	pompa	zasilająca	
• wymienne dysze
•	 sito	separujące	zanieczyszczenia
•	 trwały	zbiornik	z	uchwytem
• wydajny i cichy
• w zestawie szelki i metalowa lanca

															Wszystkie	narzędzia	YATO	18	V	są	zasilane	tym	samym	typem	akumulatora.	 
												Wybierz	dowolną	pojemność,	która	odpowiada	Twoim	potrzebom	i	zapewni	Ci	komfort	pracy.	
						•		wydajne	litowo-jonowe	baterie	zabezpieczone	przed	utratą	pojemności	i	przegrzaniem 
			•		brak	efektu	pamięci	umożliwia	doładowanie	baterii	w	dowolnym	momencie 
•		4-stopniowy	precyzyjny	wskaźnik	naładowania

DBAJ O SWOJE AKUMULATORY:
•	 ładuj	je	w	temperaturze	+5°C	
	 (zimne	baterie	ogrzej	w	temperaturze	pokojowej	ok.	1,5	h	przed	ładowaniem)

•	 naładowane	przechowuj	w	temperaturze	od	+4°C	do	+26°C	
	 (unikniesz	awarii	z	powodu	odgazowania	ogniw	i	puchnięcia)

•	 nie	zostawiaj	ich	w	garażu	lub	aucie	bez	ogrzewania	
	 (niskie	temperatury	doprowadzą	do	ich	samorozładowania)

•	 wyciągaj	je	z	narzędzia	po	skończonej	pracy	i	przechowuj	oddzielnie	
	 (wydłużysz	ich	żywotność	i	pracę	na	danym	cyklu	ładowania)

•	 do	intensywnych	prac	używaj	baterii	o	większej	mocy	
	 (ochrona	przed	przegrzaniem	wydłuża	żywotność	ogniw)

YT-82842
2 Ah

YT-82843
3 Ah

YT-82844
4 Ah

YT-82845
6 Ah

www.facebook/yatopolska

instagram.com/yato_polska/

linkedin.com/company/toya-s-a-

youtube.com/user/YatoTeam

YT-85930	Narzędzie	
• funkcja zasysania wody  
	 umożliwia	zasilanie	wprost	 
	 ze	zbiornika	bez	podłączania	 
 instalacji wodnej
• regulacja strumienia wody
•	 długi	wąż	zasilający	zakończony	 
	 sitkiem	separującym	zanieczyszczenia
• w zestawie pianownica i dysza rewolwerowa z 6 funkcjami

YT-82848
ŁADOWARKA

YT-82849
ŁADOWARKA



 JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

TOYA	S.A.
ul.	Sołtysowicka	13-15
51-168	Wrocław
Poland
(+48	71)	32	46	200
fax:	(+48	71)	32	46	370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ	WARSZAWSKI
Teren	ProLogis	Park	Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831	Młochów	k.	Warszawy
Poland
(+48	22)	73	82	800
(+48	22)	73	82	828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA	ROMANIA	S.A.
Șos.	Stefănești,	8-8A
Stefăneștii	De	Jos,	Ilfov
România
(+40	031)	710	8692
offi	ce@yato.ro

YATO	TOOLS	(SHANGHAI)	CO.,	LTD.
No. 1, Lane 1300,
East	Kangqiao	Road
Shanghai,	China	201315
(+86	21)	681	829	50
fax:	(+86	21)	681	829	51
yato@yato-sh.com

YATO	TOOLS	(JIAXING)	CO.,	LTD.
No.1033	Yan	Hu	Road,
Baibu	Town,	Haiyan	County,
Jiaxing	City,	Zhejiang	Province,	China
(+86	21)	681	829	50
yato@yato-sh.com

SYSTEM 18 V

PRODUCENT

TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA

ZOBACZ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ

www.yato.com


