
NOUTĂȚI:

5

Ç 5/17  Menghină hidraulică

Ç 5/122  Set de chei combinate 
în husă din nailon

Ç 5/152  Șurubelniță 
cu mâner T și 

antrenare laterală

Ç 5/20  Suport pentru tavan și 
asamblare

m

Ç 5/19  Menghină de fiare pe 
masă cu o singură mână

Ç 5/66  Clește dezizolator 
automat PreciStrip16

Ç 5/69  Clește de sertizare 
pentru pini terminali

Ç 5/71  Clește de sertizare 
pentru pini terminali dubli

Ç 5/40  Set de clești în 
husă de nailon

Ç 5/26  Clește combinat cu 
vârf ascuțit

Ç 5/59  Dezizolator cabluri 
coaxiale

Ç 5/104  Foarfecă pentru legături de 
cablu

Ç 5/97  Clește din plastic VDEÇ 5/88  Multimetru digital tip cleș-
te, cu vârfuri CM 1-4

Ç 5/94  Aparat de măsurare cu prize 
adaptoare MA 4

Ç 5/97  Clește pentru copex

Ç 5/109  Clește cheie

Ç 5/123  Cheie combinată Joker

Ç 5/143  Cheie fixă Joker autoreglabilă

Cuprins - Unelte de mână



5/15/15/1

Menghine
Menghine de mână
Menghine cu pârghie și cu șurub

5/2–
5/20

Clești pentru cuie, clești pentru fierar
Clești cu siguranță împotriva căderii
Clești combinați și multifuncționali
Clești de prindere

5/21–
5/35

Clești diagonali și frontali de tăiere 
Seturi de clești
Clești pentru inele de siguranță
Clești pentru electronică
Clești de tăiat cabluri
Cleși pentru cabluri de sârmă

5/35–
5/57

Unelte de dezizolat, cuțite pentru cablu
Clești dezizolatori
Pensete pentru îndepărtarea lacului izola-
tor de pe firele din sârmă
Clești de sertizat
Conectori de cablu

5/58–
5/79

Testere de tensiune și continuitate
Aparate de măsură și control
Chei pentru dulapuri de comandă
Dispozitive pentru introducerea cablului
Legături de cablu și clești pentru legături 
de cablu
Manșoane termocontractabile

5/79–
5/105

Clești pentru instalatori
Clești cheie
Clești menghină
Clești pentru fierari
Clești pentru bolțuri și fier-beton

5/106–
5/118

Chei fixe, chei combinate
Chei combinate cu clichet
Chei reglabile
Chei tip cârlig/chei cu pini
Șurubelnițe vinclu hexagonale
Șurubelnițe pentru TORX®

5/119–
5/164

Scule fără scântei

5/165–
5/169

5

Ç 5/3

Ç 5/9

Ç 5/21
Ç 5/25

Ç 5/33
Ç 5/35

Ç 5/36

Ç 5/43 Ç 5/57

Ç 5/52

Ç 5/20Ç 5/10

Ç 5/58

Ç 5/60

Ç 5/81 Ç 5/91 Ç 5/104Ç 5/98

Ç 5/119

Ç 5/166

Ç 5/143

Ç 5/144

Ç 5/169

Ç 5/154

Ç 5/66Ç 5/69

Ç 5/106 Ç 5/111 Ç 5/116

Ç 5/139

Ç 5/168

Cuprins - Unelte de mână
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/2

Model: Oțel forjat în matriță, bacuri și nicovală călite prin inducție (52-58 HRC), cu nicovală extra-mare și 
bacuri de prindere turnate înalte, ceea ce permite o adâncime de prindere mai mare. Suprafața nicovalei 
adecvată pentru lucrări de îndreptare și strângere. Cu deschidere frontală, prindere precisă prin ghidaj reglabil, 
șina de ghidare protejată de murdărie prin raclete, cu scală de măsurare.

Menghină paralelă  

* Fără adaptor de prindere pentru bacurile de protecție.

5013 Cu suport de fixare a bacurilor pivotante, interschimbabile, pentru țevi. 
 
Indicație: Bacuri pivotante pentru țevi și bacuri din plastic de rezervă, a se vedea comenzile cu 
nr. 5028 și 5029.

5014 Cu bacuri sudate pentru prinderea țevilor.

5014

5013

Model: Oțel forjat, cu blocare și reglare continuă prin șurub de fixare.

Utilizare: Pentru rotirea menghinei la 360°.

Suport rotativ  

Model: Oțel forjat. 

Utilizare: Pentru fixarea pe bancuri de lucru, fără găurire.

Dispozitiv de prindere cu șurub  

5018

Model: Poate fi rotit la 360°.

Dispozitiv pentru reglarea înălțimii  

5031 Reglarea pe înălțime până la max. 240 mm, automat cu arc de compresie cu gaz.

5032 Reglarea pe înălțime până la max. 240 mm, mecanic cu ax.

5031 + 50325035 Reglarea pe înălțime până la max. 200 mm, pliabil pentru depozitarea în spații mici sub 
bancul de lucru. Livrare fără menghină.

5035

5021

Lățime 
bacuri 
mm

Deschidere/
adâncime de 

prindere
mm

Interval de prindere 
∅ exterior țevi

Inch
Distanța/∅ 
dintre găuri

mm

Suprafață 
nicovală

mm

5013 5014 Nr. 
comandă

€ €5013 5014
100 125/ 68 – –  92/11,5  65 x  60  116,50 *  –  …0100
120 150/ 83 – 3/8–1.1/2 113/13,5  72 x  70  137,00   151,50  …0120
140 200/ 96 – 3/8–2.1/2 145/15,0  94 x  85  184,50   202,00  …0140
160 225/118 – 3/8–3 145/15,0 120 x 105  231,00   250,00  …0160
180 225/118 – – 145/15,0 120 x 105  267,50  –  …0180

(W500) (W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5021 Nr. 
comandă€

100  41,20  …0100
120  46,60  …0120
140  52,00  …0140
160  56,70  …0160
180  58,70  …0180

(W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5018 Nr. 
comandă€

100  56,40  …0100
120  56,40  …0120

(W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5031 5032 5035 Nr. 
comandă€ € €

100  231,50  –  –  …0100
120  231,50   206,00   418,50  …0120
140  231,50   206,00  –  …0140
160  231,50  –  –  …0160

(W500) (W500) (W500)

Menghine
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/3

Model: Oțel forjat în matriță, bacuri și nicovală călite prin inducție (52-58 HRC), suprafața nicovalei adecvată 
pentru lucrări de îndreptare și strângere. Cu deschidere frontală, prindere precisă prin ghidaj reglabil, șina de 
ghidare protejată de murdărie prin raclete.

Model: Oțel forjat, cu blocare fără trepte prin șurub de fixare. 

Utilizare: Pentru rotirea menghinei la 360°.

Suport rotativ  

Menghină paralelă  

5015 Cu suport de fixare a bacurilor pivotante, interschimbabile, pentru țevi. 
 
Indicație: Bacuri pivotante pentru țevi și bacuri din plastic de rezervă, a se vedea comenzile cu 
nr. 5028 și 5029.

5010 Cu bacuri sudate pentru prinderea țevilor.

5010

5029

5015

5028

5006

Indicație: Adecvat pentru menghina paralelă nr. comandă 5013 și 5015.

Bac de prindere pentru menghină paralelă  

5028 Bac pentru prinderea țevilor, pivotant (necesar doar o bucată), forjat și călit, pentru 
prinderea sigură și fixă (prindere în 3 puncte) a țevilor.

5029 Bac de protecție din plastic (necesare 2 bucăți), pentru prinderea protectivă a pieselor 
sensibile.

Model: Reglarea automată până la max. 215 mm prin arc de compresie cu gaz permite o ajustare verticală 
continuă și o rotație la 360°. Livrare fără șuruburi de fixare.

Dispozitiv pentru reglarea înălțimii, automat  

5005

Model: Construcție grea, robustă, din fontă cenușie foarte rezistentă, precizie maximă de prindere prin 
ghidajul în coadă de rândunică lung și precis. Șurub cu filet trapezoidal acoperit și protejat împotriva 
murdăriei, cu mișcare facilă, bacuri de oțel călite, inversabile și interschimbabile, bac pentru prinderea țevilor 
integrat, deschidere spre spate și cu suprafață mare a nicovalei pentru lucrări de îndreptare ușoare.

Utilizare: Datorită construcției robuste și a ghidajului/prinderii extrem de precise, universal utilizabilă.

Menghină paralelă de precizie  

5004

pentru lățime bacuri 
mm

5006 Nr. 
comandă€

125  43,40  …0125
135  44,80  …0135
150  48,90  …0150

(W500)

Lățime 
bacuri 
mm

Deschidere/
adâncime de 

prindere
mm

Interval de prindere 
∅ exterior țevi

Inch
Distanța/∅ 
dintre găuri

mm

Suprafață 
nicovală

mm

5015 5010 Nr. 
comandă

€ €5015 5010
115 140/74 – 3/8–1.1/2 102/13,5 46 x 60  128,00   138,00  …0115
125 160/73 – 3/8–1.1/2 113/13,5 50 x 70  140,50   150,50  …0125
135 170/88 – 3/8–1.1/2 120/16,0 56 x 75  171,00   182,50  …0135
150 190/96 – 3/8–2.1/2 137/16,5 68 x 84  191,50   204,00  …0150

(W500) (W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5028 5029 Nr. 
comandă€ €

120  30,70   29,42  …0120
140  37,60   31,52  …0140
160  41,80   33,64  …0160
180  45,90  –  …0180

(W500) (W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5005 Nr. 
comandă€

100  235,00  …0100
125  235,00  …0125
150  235,00  …0150

(W501)

Lățime bacuri 
mm

Deschidere
mm

Adâncime de prindere
mm

5004 Nr. 
comandă€

100 140 84  215,00  …0100
125 180 88  249,50  …0125
150 280 98  388,00  …0150

(W501)

Menghine
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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5001

Model: Oțel forjat, cu blocare fără trepte prin șurub de fixare. 

Utilizare: Pentru rotirea menghinei la 360°.

Suport rotativ  

 

 

Model: Oțel forjat în matriță, bacuri și nicovală călite, suprafața nicovalei adecvată pentru lucrări de 
îndreptare și strângere. Cu deschidere frontală, prindere precisă prin ghidaj reglabil, cu scală de măsurare. 
Filet trapezoidal dublu acoperit și protejat împotriva murdăriei și piuliță interschimbabilă pentru axul de oțel.

5020

Menghină paralelă  

5012 Cu suport de fixare a bacurilor pivotante, interschimbabile, pentru țevi. 
 
Indicație: Bacuri pivotante și bacuri pentru prinderea țevilor de rezervă, a se vedea comenzile 
cu nr. 5023 și 5024, Ç 5/5.

5000 Cu bacuri sudate pentru prinderea țevilor.

5000

5012

5034/5038 5033/5030 

Model: Poate fi rotit la 360°.

Dispozitiv pentru reglarea înălțimii  

5033 Pentru Matador. Reglarea pe 
înălțime până la max. 300 mm, 
automat cu arc de compresie cu gaz.

5034 Pentru Superior. Reglarea pe 
înălțime până la max. 300 mm, 
automat cu arc de compresie cu gaz.

5030 Pentru Matador. Reglarea pe 
înălțime până la max. 200 mm, 
mecanic printr-un ax.

5038 Pentru Superior. Reglarea pe 
înălțime până la max. 200 mm, 
mecanic printr-un ax.

Model: Poate fi rotit la 360°. Reglarea pe înălțime până la max. 200 mm, mecanic printr-un ax. Instalarea 
se face sub suprafața de lucru, iar dacă este necesar, dispozitivul pentru reglarea înălțimii poate fi pliat 
dedesubt. Adecvat pentru menghinele Matador și Superior. Livrare fără menghină.

Dispozitiv pentru reglarea înălțimii Peddi-Lift m

pentru lăți-
me bacuri 

mm

5020 5001 Nr. 
comandăMatador Superior

€ €
100  39,00  –  …0100
120  51,20   50,20  …0120

(W502) (W502)

pentru lăți-
me bacuri 

mm

5020 5001 Nr. 
comandăMatador Superior

€ €
140–160 –   64,70  …0140
140–180  64,80  –  …0140

(W502) (W502)

Lățime 
bacuri 
mm

Deschidere/
adâncime de 

prindere
mm

Interval de prindere 
∅ exterior țevi

Inch
Distanța/∅ 
dintre găuri

mm

Suprafață 
nicovală

mm

5012 5000 Nr. 
comandăMatador Superior

€ €5012 5000
100 125/ 65 – –  90/11  65 x  60  125,00  –  …0100
120 150/ 80 – 3/8–3 115/14  75 x  70  158,00   158,00  …0120
140 200/ 95 – 1/2–3.1/2 145/14  95 x  90  222,00   222,00  …0140
160 225/120 – 1/2–4 145/14 120 x 110  292,00   292,00  …0160
180 225/120 – – 145/14 120 x 110  326,50  –  …0180

(W502) (W502)

pentru lățime bacuri 
mm

5033 Nr. 
comandă€

100  259,50  …0100
120  259,50  …0120
140  259,50  …0140

160–180  259,50  …0160
(W502)

pentru lățime bacuri 
mm

5034 Nr. 
comandă€

120  259,50  …0120
140  259,50  …0140
160  259,50  …0160

(W502)

pentru lățime bacuri 
mm

5030 Nr. 
comandă€

120  215,50  …0120
140–180  215,50  …0140

(W502)

pentru lățime bacuri 
mm

5038 Nr. 
comandă€

120  215,50  …0120
140–160  215,50  …0140

(W502)

pentru lățime bacuri 
mm

Dimensiuni de instalare
mm

5025 Nr. 
comandă€

120 420 x 520  267,50  …0120
(W502)

Menghine
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/5

5024

5023

Indicație: Adecvat pentru menghina paralelă nr. comandă 5012.

Bac de prindere pentru menghină paralelă  

5023 Bac pentru prinderea țevilor, pivotant (necesar doar o bucată), forjat și călit, pentru 
prinderea sigură și fixă (prindere în 3 puncte) a țevilor.

5024 Bac de protecție din plastic (necesare 2 bucăți), pentru prinderea protectivă a pieselor 
sensibile.

Model: Oțel forjat în matriță, bacuri și nicovală călite, suprafața nicovalei adecvată pentru lucrări 
de îndreptare și strângere. Cu dispozitiv de îndoire și îndreptare. Cu deschidere frontală, 
prindere precisă prin ghidaj reglabil, cu scală de măsurare. Filet trapezoidal dublu acoperit și 
protejat împotriva murdăriei și piuliță interschimbabilă pentru axul de oțel.

Utilizare: Pentru prinderea, îndoirea țevilor de oțel și inox precum și îndreptarea platbandei.

Menghină multifuncțională  

Segment de îndoire  

Sculă de îndreptare  

pentru lăți-
me bacuri 

mm

5023 5024 Nr. 
comandă

€ €
120  31,20   48,50  …0120
140  38,20   50,20  …0140

(W502) (W502)

pentru lăți-
me bacuri 

mm

5023 5024 Nr. 
comandă

€ €
160  43,10   52,40  …0160
180  50,80   56,20  …0180

(W502) (W502)

Lățime bacuri 
mm

Deschidere/adâncime 
de prindere

mm

Distanța/∅ 
dintre găuri

mm
Suprafață nicovală

mm

5063 Nr. 
comandă

€
120 140/ 80 115/14  75 x  75  468,50  …0120
160 240/120 145/14 120 x 110  574,00  …0160

(W502)

pentru lățime nominală 
mm

Rază îndoire
mm

pentru lățime bacuri
mm

5063 Nr. 
comandă€

12  62 120/160  90,50  …0012
15  62 120/160  95,90  …0015
18  77 120/160  102,50  …0018
22 114 120/160  103,50  …0022
28 114 160  103,50  …0028

(W624)

5063 Nr. 
comandă€

 39,90  …1000
(W624)

Menghine
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Construcție robustă, forjată complet din oțel cu suprafață călită. Bacuri și nicovală cu suprafață călită 
(54-58 HRC), suprafața nicovalei adecvată pentru lucrări de îndreptare și strângere, cu deschidere frontală. 
Prinderea cu precizie prin ghidajul reglabil, cu filet trapezoidal dublu pentru prinderea rapidă a pieselor, 
protejată cu capac împotriva pătrunderii resturilor metalice și a altor corpuri străine. Cu bacuri sudate pentru 
prinderea țevilor.

Menghină paralelă  

5048

Suport rotativ, dispozitiv pentru reglarea înălțimii  

5054 Suport rotativ, oțel forjat, cu blocare fără trepte prin șurub de fixare. Pentru rotirea menghinei 
la 360°.

5054

5045

5045 Dispozitiv pentru reglarea înălțimii, automat prin arc de compresie cu gaz. Permite reglarea 
automată a înălţimii până la max. 240 mm, rotaţie la 360°, ceea pe permite o ajustare verticală 
şi orizontală continuă.

Model: Forjată complet din oțel – garantat incasabilă. Bacuri de prindere și bacuri pentru prinderea țevilor 
forjate în matriță. Șină de ghidaj suplă, forjată în matriță, pentru posibilitatea unei prinderi adânci. Suprafețe 
de ghidare mari, prelucrate pe toate părțile pentru o rulare precisă și ușoară a șinei de ghidare. Sprijinire 
protejată a axului de precizie în lagăre. Nicovală integrată în bacul din spate.

Menghină  

Model: Construcție foarte compactă, din oțel, cu reglare rapidă HEUER Quicklaunch. Deschisă complet în 
3 secunde – fără acționarea manetei. Arcul cu presiune garantează blocarea sigură în poziția dorită. Bacuri 
interschimbabile, reversibile, cu suprafață de prindere netedă și striată. Bacuri pentru prinderea țevilor 
integrate, pentru țevi între 15 și 50 mm.

Indicație: În ciuda lățimii bacurilor de 120 mm, distanțele dintre găurile din talpă corespund unei menghine 
cu o lățime a bacurilor de 100 mm.

Menghină Compact  

1. Răsucirea și menținerea tubului pentru reglare rapidă 
2. Mișcarea bacului din față 

BROCKHAUS HEUER
GmbH

BROCKHAUS HEUER
GmbH

Lățime 
bacuri 
mm

Deschidere/
adâncime de 

prindere
mm

Interval de prindere 
∅ exterior țevi

mm

Distanța 
dintre găuri

mm
∅ gaură

mm

Suprafață 
nicovală

mm

5048 Nr. 
comandă

€
100 125/ 55 16–40  72 x  58 10 38 x 40  115,00  …0100
120 150/ 74 16–58  97 x  76 12 48 x 42  148,50  …0120
140 200/ 86 18–80 119 x  95 12 57 x 54  207,00  …0140
160 225/104 18–98 139 x 121 14 70 x 56  277,00  …0160
180 225/104 18–98 139 x 121 14 70 x 56  298,00  …0180

(W500)

pentru lățime bacuri 
mm

5054 5045 Nr. 
comandă€ €

100  41,50  –  …0100
120  53,50   195,66  …0120
140  70,20   195,66  …0140
160  83,00   195,66  …0160
180  86,00   195,66  …0180

(W500) (W500)

Lățime 
bacuri 
mm

Deschidere
mm

Adâncime 
de prindere

mm

Interval de prindere 
∅ exterior țevi

mm

Distanța 
dintre găuri

mm
∅ gaură

mm

5051 Nr. 
comandă

€
100 125  50 16– 30  73 x  56  8,5  127,50  …0100
120 150  65 16– 55  98 x  76 11,0  170,00  …0120
140 200  80 27– 70 120 x  96 11,0  234,50  …0140
160 225 100 27–100 140 x 120 13,0  322,50  …0160
180 225 100 27–100 140 x 120 13,0  350,00  …0180

(W504)

Lățime bacuri 
mm

Deschidere
mm

Adâncime de 
prindere

mm
Distanța dintre găuri

mm
∅ gaură

mm

5052 Nr. 
comandă

€
120 130 65 73 x 56 8,5  150,00  …0120

(W504)

Menghine
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Suport rotativ/dispozitiv pentru reglarea înălțimii/dispozitiv cu șurub pentru prinderea de masă/dispozitiv 
de prindere rotativ cu șurub

 

*  Adecvat și pentru menghina Compact 120 mm.

5061 

5050

Suport rotativ, oțel forjat. Rotire liberă continuă. Blocare sigură cu cheie. Placa suport închisă 
împiedică pătrunderea murdăriei și șpanului în ghidaj. Pentru rotirea menghinei la 360°.

5055 Dispozitiv pentru reglarea înălțimii, cu arc de compresie cu gaz de calitate superioară – 
adaptat la greutatea menghinei. Reglarea continuă a înălțimii până la 200 mm, rotire până 
la 360°. O adevărată ușurare a muncii. Adaptarea menghinei la înălțimea corpului pentru o 
muncă confortabilă într-o poziție adecvată. 5053

5053 Dispozitiv cu șurub pentru prinderea de masă, robust și cu arbore de tensionare puternic 
pentru operarea ușoară și în siguranță. Pentru o prindere flexibilă, fără deteriorare pe placa de 
lucru.

5061

5050 Dispozitiv de prindere rotativ cu șurub, o combinație între un disc turnant și un dispozitiv 
pentru prinderea de masă. Pentru rotirea menghinei la 360°, precum și pentru pentru o 
prindere flexibilă, fără deteriorare pe placa de lucru.

5055

Model: Cu magnet. Adecvat pentru toate menghinele cu lățime adecvată a bacurilor, chiar și pentru 
menghinele pentru mașini-unelte.

Pereche de bacuri magnetice de protecție  

5074 Plastic, cu o crestătură prismatică orizontală și una verticală. Ideal pentru fixarea 
de piese cu diametre foarte mici.

5073 Profil de aluminiu, în unghi drept și paralele, cu crestătură prismatică 
orizontală de mici dimensiuni.

5070 Profil de aluminiu, în unghi drept și paralele, acoperire cu fibră. Ideal pentru 
piese cu suprafață netedă sau sensibilă.

5069 Profil de aluminiu, în unghi drept și paralele, cu crestături prismatice orizontale și trei 
crestături prismatice verticale cu dimensiuni diferite.

5071 Profil de aluminiu, în unghi drept și paralele, acoperit cu cauciuc. 
Fixare sigură chiar și la presiune de prindere redusă. Ideal pentru țevi cu pereți 
subțiri, precum și pentru piese din lemn sau plastic.

5071

5069

5070

5073

5074

Model: Profil de aluminiu, în unghi drept și paralele. Livrare în husă de nailon.

Livrare: 
1 pereche cu crestătură prismatică orizontală de mici dimensiuni 
1 pereche acoperită cu material izolant pentru protejarea piesei 
1 pereche cu crestături prismatice orizontale și 3 crestături prismatice verticale de dimensiuni diferite 
1 pereche acoperită cu cauciuc pentru o prindere mai bună la o presiune redusă

Set de bacuri magnetice de protecție pentru menghină  

BROCKHAUS HEUER
GmbH

pentru lățime bacuri 
mm

5061 5055 5053 5050 Nr. 
comandă€ € € €

100*  37,50   170,00   35,90   70,70  …0100
120  55,20   170,00   52,70   105,00  …0120
140  75,30   170,00  –  –  …0140

160/180 –   170,00  –  –  …0160
160/180  94,70  –  –  –  …0180

(W504) (W504) (W504) (W504)

Lățime bacuri 
mm

5074 5073 5070 5069 5071 Nr. 
comandă€ € € € €

100  7,80   14,63   17,64   17,64   17,64  …4100
120 –   15,09   18,39   18,39   18,39  …4120
125  9,12   15,09   18,39   18,39   18,39  …4125
140 –   15,70   19,00   19,00   19,00  …4140
150  10,86   15,70   19,00   19,00   19,00  …4150
160 –   16,16   19,69   19,69   19,69  …4160
180 –   16,16   19,69   19,69   19,69  …4180

(W503) (W503) (W503) (W503) (W503)

Lățime bacuri 
mm

5088 Nr. 
comandă€

125  70,32  …1125
150  72,73  …1150

(W503)

Menghine
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Model: Din aluminiu.

Pereche de bacuri de protecție din aluminiu  

5080 Drepte, cu clemă de prindere. 5082 Cu crestătură prismatică și benzi 
magnetice.

Model: Menghina, clema de prindere și placa suport din aliaj de metal ușor, emailate cu efect de lovitură de 
ciocan și cu deschidere spre înainte. Datorită articulației sferice, menghina poate fi rotită la 360° și întoarsă 
la 90°, precum și reglabilă în orice unghi pe orizontală și verticală. Pe dornul cu bilă se pot monta și alte 
dispozitive interschimbabile. Cu bacuri de aluminiu prinse cu șurub, interschimbabile.

Menghină rotativă  

5083 Pentru fixare pe bancuri de lucru.

5084 Pentru fixare pe bancuri de lucru cu grosimea plăcii de până la 80 mm.

5084

5083

5082

5080

Model: Forjată din oțel de calitate superioară, corp și bacuri pentru țevi din oțel călit, model articulat cu cârlig 
de cuplare cu autoblocare, posibilitate de reglare cu șuruburi cu autoblocare.

Menghină pentru țevi  

Model: Cu menghină pentru țevi de 2 inch, pliabilă și ușor de transportat. Cu pedală, raft pentru scule și 
placă de îndoire cu 5 găuri.

Utilizare: Pentru uz mobil, de ex. pe șantier. Pentru prinderea țevilor și îndoirea la rece cu placa de îndoire.

Masă de lucru portabilă cu menghină pentru țevi  
5039

5042

Lățime 
bacuri 
mm

5080 5082 Nr. 
comandă

€ €
100  7,70   6,38  …4100
120  8,69  –  …4120
125  8,69   8,97  …4125
140  9,38  –  …4140

(W503) (W503)

Lățime 
bacuri 
mm

5080 5082 Nr. 
comandă

€ €
150  9,38   10,01  …4150
160  10,50  –  …4160
180  10,50  –  …4180

(W503) (W503)

Lățime bacuri 
mm

Deschidere
mm

Adâncime de prindere
mm

5083 5084 Nr. 
comandă€ €

46  70 35  113,50   113,50  …0046
80 110 52  264,50   264,50  …0080

(W505) (W505)

pentru țevi 
Inch

Greutate
kg

5039 Nr. 
comandă€

1/2–2 5,0  108,06  …0010
1/2–3 6,4  143,03  …0020

(W500)

pentru țevi 
Inch

Greutate
kg

5042 Nr. 
comandă€

1/2–2 22  270,12  …0010
(W500)

Menghine
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Fălci din oțel pentru unelte din aliaj cu crom extrem de rezistent, cu șurub interschimbabil cu filet 
trapezoidal, ghidaj articulat sigur și arc de oțel nedetașabil. Bacuri cu crestătură prismatică pentru prinderea 
pieselor rotunde, gură mare și piuliță fluture.

Menghină de mână  

Model: Din oțel, reglare paralelă prin 2 axe filetate.

Utilizare: Pentru strângerea împreună a pieselor.

Menghină paralelă cu șurub  

Model: Fălci din oțel pentru unelte din aliaj cu crom extrem de rezistent, cu șurub interschimbabil cu filet 
trapezoidal, ghidaj articulat sigur și arc de oțel nedetașabil. Bacuri cu gură mică și piuliță fluture.

Menghină de mână cu vârf ascuțit  

Model: Fălci din oțel pentru unelte din aliaj cu crom extrem de rezistent, cu ghidaj articulat sigur și arc de 
oțel nedetașabil. Bacuri înclinate și înguste.

Menghină pentru pneuri  

Model: Fălci din oțel pentru unelte din aliaj cu crom extrem de rezistent, cu șurub interschimbabil cu filet 
trapezoidal, ghidaj articulat sigur și arc de oțel nedetașabil. Bacuri cu crestătură prismatică pentru prinderea 
pieselor rotunde, gură mare, precum și piuliță hexagonală și manivelă.

Menghină de mână pentru mașini  

* Fără crestătură prismatică.

Lungime 
mm

Lățime bacuri
mm

Deschidere
mm

5089 Nr. 
comandă€

100 40 18  12,30  …1000
120 45 22  14,16  …1200
145 52 28  19,33  …1450
160 58 35  22,30  …1600
180 60 40  34,20  …1800
200 65 45  45,18  …2000

(W527)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5094 Nr. 
comandă€

36 19  7,65  …0001
46 26  9,24  …0002
60 35  11,45  …0003
87 50  15,71  …0004

116 72  21,26  …0005
(W510)

Lungime 
mm

Lățime bacuri
mm

Deschidere
mm

5090 Nr. 
comandă€

120 13 20  14,78  …1200
(W527)

Lungime 
mm

Lățime bacuri
mm

Deschidere
mm

5085 Nr. 
comandă€

125 30 30  25,57  …0125
(W527)

Lungime 
mm

Lățime bacuri
mm

Deschidere
mm

5093 Nr. 
comandă€

160 65 40  55,22  …1600
180 70 40  66,66  …1800
200* 80 50  83,62  …2000
250 90 60  138,50  …2500

(W527)

Menghine de mână, menghine cu șurub
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Model: Șină cu profil gol din oțel de calitate laminat la rece, optimizat structural, galvanizat, braț fix și 
culisant din fontă de calitate vopsită în câmp electrostatic, ax cu filet trapezoidal, brunat, cu mâner Kraftkant®, 
formă pătrată pentru o mai bună transmitere a forței și placă de presiune mobilă, perfect plată. Pentru 
protecție la prindere, menghinele cu șurub cu deschidere de până la 400 mm sunt dotate cu capace de 
plastic pe placa de presiune și pe partea superioară.

Utilizare: Sculă universal utilizabilă pentru fixarea pieselor la prelucrare sau îmbinarea cu alte piese.

Menghină cu șurub din fontă maleabilă, mâner din 2 componente  

Model: Șină cu profil gol din oțel de calitate laminat la rece, optimizat structural, galvanizat, braț fix și 
culisant din fontă de calitate vopsită în câmp electrostatic, ax cu filet trapezoidal, brunat, cu mâner din lemn 
și placă de presiune mobilă, perfect plată. Pentru protecție la prindere, menghinele cu șurub cu deschidere de 
până la 400 mm sunt dotate cu capace de plastic pe placa de presiune și pe partea superioară.

Utilizare: Sculă universal utilizabilă pentru fixarea pieselor la prelucrare sau îmbinarea cu alte piese.

Menghină cu șurub din fontă maleabilă, mâner din lemn  

5091 Șină cu profil gol striată. Forță de strângere de până la 5,5 kN.

5092 Șină cu profil gol cu protecție anti-alunecare prin știftul filetat din brațul mobil. Forță de strângere 
de până la 7 kN. Placă de presiune poate fi demontată fără scule de la o adâncime de 80 mm.

5092 

  
Protecție anti-alunecare 
5092 

5091  

Model: Șină cu profil gol din oțel de calitate laminat la rece și optimizat structural, striații pe 6 direcții și 
zincată. Braț fix și culisant din fontă de calitate vopsită în câmp electrostatic, ax cu filet trapezoidal, brunat, cu 
mâner din lemn și placă de presiune mobilă, perfect plată.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere de până la 7 kN. Sculă de prindere universal 
utilizabilă pentru fixarea pieselor cu adâncime mare la prelucrare sau îmbinarea cu alte piese.

Menghină cu șurub cu adâncime mare  

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5086 Nr. 
comandă€

160  80 25 x  6  13,74  …0016
200 100 27 x  7  17,77  …0020
250 120 29 x  9  20,54  …0025
300 140 32 x 10  26,39  …0030
400 175 32 x 10  30,37  …0040
500 120 35 x 11  30,84  …0050
600 120 35 x 11  32,17  …0060

(W509)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5091 5092 Nr. 
comandă€ €

 100  50 15 x  5  6,30   10,58  …0010
 120  60 20 x  5  7,84   14,12  …0012
 160  80 25 x  6  9,38   16,89  …0016
 200 100 27 x  7  12,39   23,42  …0020
 250 120 29 x  9  15,04   28,35  …0025
 300 140 32 x 10  18,66   35,43  …0030
 400 175 32 x 10  22,87   43,24  …0040
 500 120 35 x 11  23,38   44,06  …0050
 600 120 35 x 11  24,80   46,42  …0060
 800 120 35 x 11  27,93   52,69  …0080
1000 120 35 x 11  31,30   58,95  …0100
1250 120 35 x 11  33,86   64,29  …0125
1500 120 35 x 11  37,21   71,79  …0150
2000 120 35 x 11  45,49   87,60  …0200
2500 120 35 x 11  55,31   106,29  …0250

(W509) (W510)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5096 Nr. 
comandă€

 400 200 35 x 11  41,85  …0039
 400 250 40 x 11  53,20  …0040
 600 250 40 x 11  59,70  …0060
 800 300 45 x 12  75,52  …0080
 800 400 45 x 12  107,27  …0081
1000 300 45 x 12  83,18  …0100

(W510)

Menghine cu șurub
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Ax cu filet trapezoidal, brunat. Cu suport de atașare pentru 
fixarea pe toate prinderile cu șurub obișnuite, cu secțiunea max. a 
șinei de ghidare de 13 x 45 mm. Cu placă de presiune mobilă și 
mâner din lemn.

Utilizare: Pentru lipirea facilă a canturilor frontale și laterale 
(împreună cu prinderile cu șurub obișnuite din comerț). În plus, 
perfect adecvată pentru stabilizare la prinderea cu deschidere foarte 
mare.

Model: Șina de culisare, brațul fix și placa de presiune sunt realizate dintr-o singură bucată de profil de oțel 
laminat la rece, optimizat structural. Brațul culisant din oțel tratat termic galvanizat, ax ușor de mișcat cu filet 
trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat, cu mâner din lemn și placă de presiune mobilă.

Utilizare: Prindere arcuită pentru fixarea de finețe a pieselor. Pentru forțe mari de strângere de până la 5 kN 
la greutăți reduse ale pieselor.

Menghină cu șurub din oțel masiv  

Model: Partea superioară și șina realizate dintr-o singură bucată de 
oțel de calitate. Brațul culisant din zinc turnat sub presiune, incasabil. 
Capace de protecție din plastic pe partea superioară și cea inferioară 
pentru protejarea piesei. Braț fix în formă de U pentru prindere 
completă până la 20 mm.

Utilizare: Utilizat pentru prinderea completă în spații înguste. Forță 
de strângere de până la 1,5 kN.

Menghină cu șurub ușoară  

Model: Carcasă din aluminiu ușor de calitate superioară, mâner din 
plastic. Funcționare specială cu ax dublu, axul exterior antrenează 
bacurile de presiune, cel interior placa de presiune. Bacurile de 
presiune și placa de presiune sunt montate mobil. Fixarea clemei de 
fixare și apăsarea cantului este efectuată prin acționarea mânerului.

Utilizare: Pentru acționarea rapidă cu o singură mână. Astfel, una 
dintre mâini este liberă și poate poziționa sau regla piesa.

Menghină pentru canturi utilizabilă cu o singură mână  

Menghină pentru canturi  

5098 0006 

5098 0050 

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5106 Nr. 
comandă€

 100  50 11,5 x  5,6  9,67  …0010
 120  60 13,5 x  6,5  11,89  …0012
 160  80 16,0 x  7,5  14,16  …0016
 200 100 19,5 x  9,5  19,29  …0020
 250 120 22,0 x 10,5  22,27  …0025
 300 140 25,0 x 12,0  27,81  …0030
 400 120 25,0 x 12,0  32,29  …0040
 500 120 25,0 x 12,0  34,72  …0050
 600 120 25,0 x 12,0  36,67  …0060
 800 120 27,0 x 13,0  45,22  …0080
1000 120 27,0 x 13,0  50,21  …0100

(W509)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5111 Nr. 
comandă€

100 50 15 x 5  6,01  …0100
150 50 15 x 5  6,16  …0150
200 50 15 x 5  6,42  …0200

(W510)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5099 Nr. 
comandă€

10–55 45  57,00  …0005
(W519)

Număr axe
Bucăți

pentru grosime șină max.
mm

5098 Nr. 
comandă€

1 13  11,09  …0006
2 13  17,77  …0050

(W510)

Menghine cu șurub

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/12

Model: Șina de culisare, brațul fix și placa de presiune sunt realizate dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, optimizat structural. Brațul culisant din 
oțel tratat termic galvanizat, ax ușor de mișcat cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat, cu placă de presiune mobilă.

Utilizare: Prindere arcuită pentru fixarea de finețe a pieselor. Pentru forțe mari de strângere la greutăți reduse ale pieselor.

Menghină cu șurub din oțel masiv  

5132  

5134 Cu mâner Kraftkant®, formă pătrată pentru un mai bun transfer al forței. Forță 
de strângere de până la 5 kN.

5132 Cu mâner ergonomic de plastic din 2 componente. Forță de strângere mai mare cu 20 % per 
rotație a axului, datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului 
liniar al forței la noul braț culisant. Forță de strângere de până la 6 kN. Placa de presiune 
poate fi demontată fără scule de la o adâncime de 80 mm.

Model: Șina de culisare și brațul fix sunt realizate dintr-o singură bucată de profil 
de oțel laminat la rece, optimizat structural. Braț culisant din oțel forjat, tratat 
termic și galvanizat. Ax ușor de mișcat cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece 
și brunat. Placa de presiune mobilă poate fi schimbată fără unelte în funcție de 
scopul utilizării. Cu mâner ergonomic de plastic din 2 componente. Mânerul 
poate fi rotit la 360° și pliat la 90°.

Utilizare: Prindere arcuită pentru fixarea de finețe și foarte precisă a pieselor. 
Mânerul pliabil îl face ideal pentru utilizare în spații foarte înguste și greu 
accesibile. Forță de strângere de până la 5 kN.

Menghină cu prindere cu mâner pliabil m

Model: Șina de culisare și brațul fix sunt realizate dintr-o singură bucată de 
profil de oțel laminat la rece, optimizat structural. Curbura patentată OMEGA 
oferă un maxim de elasticitate și siguranță. Forța de strângere se menține 
mai mult timp chiar și la vibrații puternice. Braț culisant din oțel forjat, tratat 
termic și galvanizat. Ax ușor de mișcat cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece 
și brunat. Placa de presiune mobilă poate fi schimbată fără unelte în funcție de 
scopul utilizării. Cu mâner ergonomic de plastic din 2 componente.

Utilizare: Prindere arcuită pentru fixarea de finețe și foarte precisă a pieselor. 
Curbura OMEGA asigură o forță de strângere și mai precisă. Pentru forțe mari de 
strângere la greutăți reduse ale pieselor. Forță de strângere de până la 5 kN.

Menghină cu șurub din oțel masiv OMEGA  

360°

5134  

Deschi-
dere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5134 5132 Nr. 
comandă

€ €5134 5132
 100  60 – 15,0 x  6,0 –   14,89  …0010
 120  60 – 15,0 x  6,0 –   18,54  …0012
 160  80 16,0 x  7,5 17,5 x  6,8  17,55   22,29  …0016
 200 100 19,5 x  9,5 22,0 x  8,5  22,78   30,19  …0020
 250 120 22,0 x 10,5 24,5 x  9,5  25,74   36,46  …0025
 300 140 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  32,17   45,39  …0030
 400 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  36,43   52,27  …0040
 500 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  38,79   56,07  …0050
 600 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  40,62   58,95  …0060
 800 120 – 28,0 x 11,0 –   70,97  …0080
1000 120 – 28,0 x 11,0 –   79,49  …0100

(W509) (W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5118 Nr. 
comandă€

250 120 24,5 x 9,5  40,58  …0025
300 120 24,5 x 9,5  43,75  …0030
400 120 24,5 x 9,5  46,82  …0040
500 120 24,5 x 9,5  50,18  …0050
600 120 24,5 x 9,5  53,34  …0060

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5102 Nr. 
comandă€

160  80 16,0 x  7,5  23,52  …0160
200 100 19,5 x  9,5  31,94  …0200
250 120 22,0 x 10,5  38,51  …0250
300 140 25,0 x 12,0  48,27  …0300
400 120 25,0 x 12,0  55,56  …0400

(W519)

Menghine cu șurub
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
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Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel de calitate zincat, cu capac de protecție din plastic. Livrare în pungi de polietilenă - 4 bucăți.

Utilizare: Prinderea protectivă a pieselor cu suprafețe sensibile precum ceramica și piesele lustruite. Schimbarea se face 
fără scule și rapid. 
 

Placă de presiune pentru menghină cu șurub  

Model: Două suprafețe de prindere mobile ce se pot adapta la toate formele cu 
unghiuri începând de la 60°. Pentru toate menghinele cu șurub pentru lăcătuși, 
din oțel masiv și din fontă maleabilă cu o deschidere de la 200 mm în sus. 
Livrare în pungi de polietilenă a 2 bucăți.

Utilizare: Pentru fixarea și poziționarea pieselor 
rotunde, ovale și cu muchii.

5108  

Accesoriu de prindere Vario  

5100  

Indicație: Potrivit pentru menghine cu șurub din 
fontă maleabilă Bessey (nr. comandă 5092, Ç 
5/10) și menghine cu șurub din oțel masiv (nr. 
comandă 5132, Ç 5/12). 
Comanda nr. 5104 0030 este potrivită și pentru 
menghina cu prindere de înaltă performanță 
KombiKlamp (nr. comandă 5110, Ç 5/17).

Model: Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel, laminat la 
rece și optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, mecanism de fixare cu 
cremalieră pentru o prindere controlată și securizată, excentric din oțel sinterizat rezistent la uzură, cu 
manetă de eliberare acoperită cu plastic, placă de presiune rabatabilă de oțel, călit și galvanizat, cu mâner cu 
formă ergonomică.

Utilizare: Pentru prinderea rapidă cu consum redus de timp și efort.

Menghină cu pârghie din oțel masiv  

5100 Fără protecție anti-alunecare

5108 Cu protecție anti-alunecare. Forță de strângere mai mare cu 10 % datorită profilului 
optimizat al șinei, generată de până la 5 ori mai rapid. Forță de strângere de până la 8,5 kN.

Model: Șină de glisare dintr-o singură bucată de profil de oțel, laminat la rece și 
optimizat structural, braț fix și braț culisant din magneziu ușor foarte rezistent, 
mecanism de fixare cu cremalieră pentru o prindere controlată și securizată, 
cu mâner cu formă ergonomică, placă de presiune mobilă și clichet de blocare 
din plastic ranforsat cu fibră de sticlă rezistent la fisurare. Braț fix cu crestătură 
prismatică în cruce sub capacul de protecție din plastic demontabil.

Utilizare: Pentru prinderea rapidă cu consum redus de timp și efort. Forță de 
strângere de până la 1,2 kN.

Menghină cu pârghie de magneziu KliKlamp®  

pentru adâncime 
mm

5104 Nr. 
comandă€

80  7,75  …0010
100–120  8,83  …0020
140–175  10,22  …0030

(W519)

5105 Nr. 
comandă€

50,73 …0005
(W519)

Deschi-
dere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5100 5108 Nr. 
comandă

€ €5100 5108
120  60 13,5 x  6,5 15,0 x  6,0  36,50   44,67  …0012
160  80 16,0 x  7,5 17,5 x  6,8  40,10   48,89  …0016
200 100 19,5 x  9,5 22,0 x  8,5  45,80   56,18  …0020
250 120 22,0 x 10,5 24,5 x  9,5  53,00   64,70  …0025
300 140 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  62,40   76,92  …0030
400 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  65,40   80,82  …0040
500 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  70,70   86,68  …0050
600 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0  73,60   89,97  …0060

(W509) (W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5117 Nr. 
comandă€

120 80 20 x 5  21,05  …0012
160 80 20 x 5  21,77  …0016
200 80 20 x 5  22,29  …0020
250 80 20 x 5  23,31  …0025
300 80 20 x 5  24,03  …0030
400 80 20 x 5  25,78  …0040

(W519)

Menghine cu șurub
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Șină de glisare din oțel special, braț fix și braț culisant din poliamidă rezistentă la lovire și fisurare. 
Între prindere și desfacere se poate comuta cu butonul rotativ. Cu buton pentru mișcarea rapidă a 
brațului culisant, ceea ce asigură permanent o manipulare sigură și echilibrată. Cu capac de protecție moale 
și pârghie de acționare prin apăsare.

Utilizare: Poate fi utilizat pentru forțe de prindere de până la 1,2 kN. Soluție confortabilă pentru situațiile în 
care o singură mână este liberă. Adecvată și pentru lucrări deasupra capului.

Menghină utilizabilă cu o singură mână, DuoKlamp®  

Model: Șină de glisare din oțel special, braț fix și braț culisant din poliamidă 
rezistentă la lovire și fisurare. Mecanismul de transmisie permite reglarea 
deschiderii prin rotirea mânerului pe șină și astfel în afara zonei de prindere. 
Placa de presiune a brațului fix este prevăzută cu o crestătură prismatică în 
cruce, pentru prinderea pieselor rotunde, ascuțite și cu muchii. Cu buton pentru 
mișcarea rapidă a brațului culisant. Cu mâner de plastic din 2 componente și 
placă de presiune mobilă, plată.

Utilizare: Poate fi utilizat pentru forțe de prindere de până la 2 kN. Ideal pentru 
prinderea în spații extrem de mici.

Menghină cu mecanism de transmisie GearKlamp®  

Model: Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, 
optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, carcasă și manetă ergonomică 
pentru operarea cu o singură mână din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, poate fi acționată atât prin 
mâner cât și de la șina de glisare, cu buton pentru mișcarea rapidă a brațului culisant. Prinr-o bucșă de 
ghidare, placa de presiune este menținută dreaptă, cu mânerul de plastic din 2 componente. Pentru protecție 
la prindere, menghinele cu șurub sunt dotate cu capace de plastic demontabile pe placa de presiune și pe 
partea superioară.

Utilizare: Cu o singură mână se fixează cu pârghia de prindere, fără repoziționare, fixare și desprindere ca la 
menghina obișnuită. Ideală și pentru lucrări deasupra capului. Forță de strângere de până la 3,5 kN.

Menghină utilizabilă cu o singură mână EHZ  

Model: Șină de glisare din oțel special, braț fix și braț culisant din poliamidă rezistentă la lovire și fisurare. 
Brațul fix se poate comuta rapid, simplu și fără unelte de la prindere la desfacere. Cu capac de protecție 
moale și mâner de plastic din 2 componente montat în spatele șinei.

Utilizare: Poate fi utilizat pentru forțe de prindere de până la 2 kN. Soluție confortabilă pentru situațiile în 
care o singură mână este liberă. Adecvată și pentru lucrări deasupra capului.

Menghină utilizabilă cu o singură mână EZS  

Deschidere 
mm

Lățime de 
desfacere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5065 Nr. 
comandă

€
160 75–235 85 20 x 5  22,80  …0016
300 75–380 85 20 x 5  25,37  …0030
450 75–535 85 20 x 5  27,52  …0045
650 75–685 85 20 x 5  30,71  …0065

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5138 Nr. 
comandă€

150 60 25 x 12  23,83  …0150
300 60 25 x 12  25,88  …0300
450 60 25 x 12  27,83  …0450
600 60 25 x 12  31,02  …0600

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5123 Nr. 
comandă€

300 100 19,5 x 9,5  41,08  …0031
600 100 19,5 x 9,5  49,60  …0061

(W519)

Deschidere 
mm

Lățime de 
desfacere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5129 Nr. 
comandă

€
150 170– 360 80 19 x 6  22,59  …0150
300 170– 510 80 19 x 6  25,16  …0300
450 170– 660 80 19 x 6  27,01  …0450
600 170– 810 80 19 x 6  30,30  …0600
900 170–1110 80 19 x 6  34,30  …0900

(W519)

Menghine cu șurub
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Șină de glisare din oțel special, braț fix și braț culisant din poliamidă rezistentă la lovire și fisurare. 
Brațul fix se poate comuta rapid, simplu și de la prindere la desfacere. Cu capac de protecție moale cu 
o crestătură prismatică în cruce și mâner de plastic din 2 componente montat în spatele șinei.

Utilizare: Poate fi utilizat pentru forțe de prindere de până la 2,7 kN. Soluție confortabilă pentru situațiile în 
care o singură mână este liberă. Adecvată și pentru lucrări deasupra capului.

Menghină utilizabilă cu o singură mână EZ m

5129 Adâncime 40 mm, șină de glisare 7 x 2,5 mm.

5172 Adâncime 60 mm, șină de glisare 14 x 5 mm. 
Schimbare fără ajutorul uneltelor de la prindere la desfacere.

5173 Adâncime 80 mm, șină de glisare 18 x 5 mm. 
Schimbare fără ajutorul uneltelor de la prindere la desfacere.

5174 Adâncime 90 mm, șină de glisare 22 x 8 mm. 
Schimbare fără ajutorul uneltelor de la prindere la desfacere.

5129 5172

5174

5173 

Model: Din poliamidă rezistentă la impact și fisurare, cu mânere acoperite cu material anti-alunecare.

Utilizare: Pentru prinderea cu o singură mână, cu protejare.

Clemă cu arc  

5135 0025 
 – 0075

Standard

5135 0070 Model lung 
Cu brațe de prindere lungi, ascuțite, 
extrem de adecvate pentru spații 
înguste și zone departe de margini.

5135 0055 
 + 0100

5135 0025–5135 0075

Model reglabil 
Deschidere reglabilă continuă, forță de 
strângere constantă.

5135 0070

5135 0055 + 5135 0100

Deschidere 
mm

Lățime de desfacere
mm Conţinut

Bucată

5129 5172 5173 5174 Nr. 
comandă

€ € € €5129 5172 5173 5174
110 80–190 – – – 2  13,15  –  –  –  …2110
150 – 125–270 160–300 – 1 –   13,87   18,99  –  …0150
300 – 125–420 160–450 195– 490 1 –   15,46   21,04   29,14  …0300
450 – – 160–500 – 1 –  –   22,54  –  …0450
600 – – 160–750 195– 790 1 –  –   25,42   35,09  …0600
900 – – – 195–1090 1 –  –  –   39,83  …0900

(W519) (W519) (W519) (W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5135 Nr. 
comandă€

25 30  1,94  …0025
35 35  2,77  …0035
50 50  4,07  …0050
75 70  5,34  …0075

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5135 Nr. 
comandă€

70 110  4,53  …0070
(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5135 Nr. 
comandă€

 55 37  6,11  …0055
100 50  7,65  …0100

(W519)

Menghine cu șurub
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
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Model: Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, 
optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, ax cu mișcare ușoară cu filet 
trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat, placă de presiune mobilă specială, pivotantă până la 35°. Cu 
mâner T introdus.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere de până la 12 kN. Astfel,poate fi utilizată în toate 
prelucrările metalice și construcțile din oțel, precum și în prelucrarea lemnului.

Model: Braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată 
de oțel special călit cu revenire, rezistent la torsiune. Braț 
culisant nou proiectat în formă de U din oțel forjat tratat termic. 
Siguranță maximă datorită transferului liniar al forței la brațul 
culisant. Placă de presiune de înaltă performanță cu cap sferic 
mare, pivotantă la 35° și înlocuibilă, cu inserție de oțel sinterizat 
călit și stins în ulei. Forță de strângere mai mare cu 20% per 
rotație a arborelui, datorită profilului optimizat al șinei.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere 
de până la 12 kN. Astfel,poate fi utilizată în toate prelucrările 
metalice și construcțile din oțel, precum și în prelucrarea 
lemnului.

Menghină din oțel masiv, cu șurub, pentru lăcătuși  

Menghină din oțel masiv, cu șurub, pentru lăcătuși  

Model: Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, 
optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, ax cu mișcare ușoară cu filet 
trapezoidal rulat, prelucrat la rece și fosfatat. Placă de presiune de înaltă performanță cu cap sferic mare, 
pivotantă până la 35° și înlocuibilă, cu inserție de oțel sinterizat călit și stins în ulei. Cu mâner tip pârghie 
introdus și hexagon pentru strângerea cu chei pentru șuruburi, chei tubulare, chei dinamometrice sau chei cu 
clichet.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere de până la 22 kN. Astfel,poate fi utilizată în toate 
prelucrările metalice și pentru construcțile din oțel.

Menghină cu șurub, pentru construcții din oțel  

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5101 5103 Nr. 
comandă€ €

 250 140 34 x 13  81,54  –  …0250
 300 140 34 x 13  83,39  –  …0300
 500 140 34 x 13  104,75  –  …0500
 800 140 34 x 13  120,67  –  …0800
1000 140 34 x 13  135,56  –  …1000
1250 140 34 x 13  157,13  –  …1250
1500 140 34 x 13  178,18  –  …1500

Placă de presiune de schimb, cu ax – – –   41,59  …5000
Placă de presiune de schimb, ax – – –   19,20  …5005

(W519) (W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5103 5103 Nr. 
comandă€ €

 250 120 30 x 15  64,25  –  …0025
 300 140 30 x 15  65,74  –  …0030
 500 120 30 x 15  83,56  –  …0050
 800 120 30 x 15  96,77  –  …0080
1000 120 30 x 15  108,98  –  …0100
1250 120 30 x 15  126,85  –  …0125

Placă de presiune de schimb, cu ax – – –   41,59  …5000
Placă de presiune de schimb, dreaptă – – –   19,20  …5005

(W509) (W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5109 Nr. 
comandă€

 300 175 40 x 20  156,10  …0030
 400 175 40 x 20  164,83  …0040
 500 175 40 x 20  171,51  …0050
 600 175 40 x 20  177,67  …0060
 800 175 40 x 20  189,48  …0080
1000 175 40 x 20  204,89  …0100

(W519)

Menghine cu șurub
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Șină din profil special de oțel călit, rezistentă la torsiune și zincată, cu 
protecție anti-alunecare. Braț fix și culisant din fontă extrem de rezistentă, cu 
formă ergonomică. Brațul fix este îmbinat cu șina fără nituri printr-o procedură 
specială. Ax cu filet trapezoidal, uns permanent și plasat la interior pentru 
protejarea de factori externi. Placa de presiune este din oțel și este mișcată 
printr-un mecanism de glisare cu rulment și cu frecare redusă. Acest lucru face 
strângerea mai ușoară și fără efort la o distribuție optimă a presiunii.

Utilizare: Ideal pentru utilizare în medii în care prinderea cu șurub este expusă la 
scântei de sudură sau murdărie sau unde trebuie aplicate forțe mari (până la 15 
kN, 40 x 10). Adecvat și pentru prinderea țevilor și pe muchii.

Menghină de înaltă performanță Super Extra m

5087 

5046

Cu mâner T introdus.

5087

5046 Cu mâner pivotant.

Model: Șină din profil special de oțel călit, rezistentă la torsiune și zincată, cu protecție anti-alunecare. Braț 
fix și culisant din fontă extrem de rezistentă, cu formă ergonomică. Brațul fix este îmbinat cu șina fără nituri 
printr-o procedură specială. Ax cu filet trapezoidal, uns permanent și plasat la interior pentru protejarea de 
factori externi. Sistem hidraulic cu operare cu o singură mână pentru o forță manuală crescută de până la 
10 ori.

Utilizare: Pentru o prindere precisă și controlată a lemnului și a metalului cu efort redus. Se deschide rapid. 
Pentru procese de prindere repetitive în industrie și ateliere. Forță de strângere de până la 8 kN.

Menghină hidraulică m

Model: Brațul fix și cel mobil precum și placa de presiune din oțel special călit. Cu adaptor de prindere Vario 
- se adaptează la piese rotunde, ovale şi cu muchii în unghiuri de 60° la interior şi 60° la exterior. Conversie 
uşoară pentru operațiunea de desfacere. Limitatoare de capăt demontabile pentru inversarea rapidă a braţului 
culisant. Placă de presiune demontabilă fără scule. Mâner T cu protecţie de plastic.

Utilizare: Pentru prinderea şi desfacerea pieselor rotunde, ovale și cu muchii. Forță de strângere de până la 
7,5 kN.

Menghină cu șurub de capacitate mare KombiKlamp  

Funcţia de desfacere 

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5087 Nr. 
comandă€

 200  83 30 x 8  24,37  …0020
 300  83 30 x 8  27,64  …0025
 400 107 35 x 8  34,07  …0030
 600 107 35 x 8  39,81  …0040
 800 107 35 x 8  45,53  …0045
1000 107 35 x 8  55,60  …0050

(W585)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5046 Nr. 
comandă€

300 120 40 x 10  38,53  …3012
300 140 40 x 10  57,67  …3014
400 120 40 x 10  41,46  …4012
500 120 40 x 10  44,31  …5012
500 140 40 x 10  63,43  …5015
600 120 40 x 10  47,18  …6012
800 120 40 x 10  52,88  …8012

(W585)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5047 Nr. 
comandă€

 200 110 35 x 8  91,70  …0020
 300 110 35 x 8  94,43  …0030
 400 110 35 x 8  97,17  …0040
 500 110 35 x 8  101,13  …0050
 600 110 35 x 8  103,19  …0060
 800 110 35 x 8  106,61  …0080
1000 110 35 x 8  111,12  …0100
1200 110 35 x 8  115,67  …0120
1500 110 35 x 8  120,99  …0150
1800 110 35 x 8  127,57  …0180
2000 110 35 x 8  132,79  …0200

(W585)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5110 Nr. 
comandă€

300 120 30 x 15  86,58  …0300
(W519)

Menghine cu șurub
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Model: Braț culisant din oțel tratat termic forjat pentru o siguranță maximă la solicitări mari. Limitator de 
capăt demontabil fără scule pentru inversarea rapidă a braţului culisant pentru funcţia de desfacere sau 
pentru înlocuirea cu alte variante de braţ culisant după principiul modular. 
Ax călit, cu uzură redusă. Placă de presiune specială rezistentă la temperatură, pivotantă până la 35°. La o 
deschidere de 3000 mm, suplimentar cu inserție de oțel sinterizat călit și stins în ulei, pentru o durată de 
viață extrem de lungă prin caracteristici extraordinare de culisare și deplasare de urgență.

Utilizare: Pentru prinderea și desfacerea cu forțe mari și deschideri mari în toate lucrările de prelucrare 
metalică și a lemnului. Forță de prindere până la 6,5 kN până la o deschidere de 2000 mm și până la 9 kN la 
o deschidere de 3000 mm.

Menghină cu șurub, de capacitate mare  

Model: Cu mecanism de prindere amplasat în afara zonei de lucru. 
Șina de culisare, brațul fix și placa de presiune sunt realizate dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat 
la rece, optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic, călit și galvanizat. Axul ușor de mișcat cu 
filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat este protejat împotriva stropilor de apă. Placă de presiune 
din fontă brunată de înaltă calitate, cu crestătură prismatică, pivotantă până la 30°. Cu limitatoare de capăt 
demontabile pentru inversarea braţului culisant pentru funcții de desfacere. Cu mâner T introdus.

Utilizare: Adecvată în special pentru lucrări de montaj și sudură în spații înguste, pe protuberanțe scurte 
precum și în spații extrem de înguste. Forță de strângere de până la 7,5 kN.

Menghină cu șurub, cu braț de prindere  

Model: Braț fix îndoit în formă de U cu placă de presiune. Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o 
singură bucată de profil de oțel laminat la rece, optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat 
și galvanizat, ax cu mișcare ușoară cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat, placă de presiune 
mobilă. Cu mâner T introdus.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere de până la 4 kN. Pentru prindere completă, de 
ex. pe suporturi T și dublu T.

Menghină cu șurub de tip U, din oțel masiv  

Deschidere 
mm

Lățime de 
desfacere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5072 Nr. 
comandă

€
1000 340–1250 120 27 x 13  106,81  …0100
1500 340–1750 120 27 x 13  130,94  …0150
2000 340–2250 120 27 x 13  154,05  …0200
3000 400–3340 140 30 x 15  285,51  …0300

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5119 Nr. 
comandă€

300 120 28 x 11  101,26  …3000
600 120 28 x 11  115,02  …6000

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime de 
prindere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5113 Nr. 
comandă

€
250 60 120 22 x 10,5  53,51  …0025

(W519)

Menghine cu șurub
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Braț fix îndoit în formă de U cu placă de presiune. Șină de glisare, braț fix și 
placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, optimizat 
structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, ax cu mișcare 
ușoară cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece și fosfatat. Placă de presiune 
de înaltă performanță cu cap de cui mare, pivotantă până la 35° și înlocuibilă, cu 
inserție de oțel sinterizat călit și stins în ulei. Cu mâner T introdus.

Utilizare: Poate fi utilizat în special pentru forțe de prindere de până la 12 kN. 
Pentru prindere completă, de ex. pe suporturi T și dublu T. Prindere rapidă și cu 
vibrații reduse.

Menghină cu șurub, de înaltă performanță tip U  

Model: Formă C, din oțel de calitate, forjat în matriță și zincat. Ax brunat, cu filet trapezoidal și placă mobilă. 
Cu mâner T introdus.

Utilizare: În principal la construcțiile metalice și din oțel, datorită proiecției mici și a construcției robuste sunt 
posibile forțe de strângere foarte mari. Forță de strângere de până la 22 kN.

Menghină cu șurub, tip C  

Model: Braț fix cu placă de presiune. Șina de culisare, brațul fix și placa de presiune sunt realizate 
dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, optimizat structural, braț culisant din oțel tratat 
termic, forjat și galvanizat.

Utilizare: Pentru caneluri 12 x 8 mm. Pentru fixarea în siguranță a șinelor de ghidare ale mărcilor 
FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. și pentru prinderea profilelor.

Menghină pentru fixare pe masă, din oțel masiv  

5066 Ax ușor de mișcat cu filet trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat, cu mâner de lemn. Forță 
de strângere de până la 1,8 kN.

5068 

5066 

Mâner pârghie pentru o generare a forței de prindere de până la 5 ori mai rapidă decât la 
menghinele cu șurub obișnuite. Forță de strângere de până la 2,4 kN.

5068

Model: Șină de glisare din oțel brunat, braț fix și braț culisant din poliamidă 
rezistentă la lovire și fisurare. Brațul fix se poate comuta rapid, simplu și fără 
unelte de la prindere la desfacere. Adaptorul convertibil poate fi atașat la partea 
inferioară sau superioară, în funcție de utilizare. Cu capac de protecție moale și 
mâner de plastic din 2 componente montat în spatele șinei.

Utilizare: Pentru caneluri 12 x 6,5 până la 12 x 8 mm. Pentru fixarea în siguranță 
a șinelor de ghidare ale mărcilor FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, 
HITACHI® etc. și pentru prinderea profilelor. Poate fi utilizat pentru forțe de 
prindere de până la 0,75 kN. Soluție confortabilă pentru situațiile în care o 
singură mână este liberă. Adecvată și pentru lucrări deasupra capului.

Set de 2 menghine pentru fixare pe masă cu o singură mână EZR m

Deschidere 
mm

Adâncime de 
prindere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5114 Nr. 
comandă

€
300 100 140 30 x 15  111,94  …0030

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

5112 Nr. 
comandă€

60 55  31,73  …0006
100 75  44,16  …0010
120 85  52,89  …0012
150 95  59,57  …0015
200 105  75,38  …0020

(W519)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5066 5068 Nr. 
comandă€ €

120 60 13,5 x 6,5  15,61  –  …0012
160 60 13,5 x 6,5  16,89   40,77  …0016
300 60 13,5 x 6,5  19,05  –  …0030

(W519) (W519)

Deschidere 
mm

Lățime de 
desfacere

mm
Adâncime

mm
Șină glisare

mm

5062 Nr. 
comandă

€
150 120–310 60 14 x 5  37,38  …0150

(W519)

Menghine cu șurub

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Mâner din oțel de calitate, bacuri de prindere mobile din oțel călit. Ax cu filet trapezoidal brunat și 
mâner T.

Utilizare: Pentru prinderea interioară și exterioară a diverselor profile.

Menghină paralelă (menghină de prindere rapidă)  

Model: Șină de glisare, braț fix și placă de presiune dintr-o singură bucată de profil de oțel laminat la rece, 
optimizat structural, braț culisant din oțel tratat termic forjat și galvanizat, ax cu mișcare ușoară cu filet 
trapezoidal rulat, prelucrat la rece și brunat. Prinderea se face cu cele 2 suprafețe de prindere pivotabile de 
mari dimensiuni, amplificată de inserțiile metalice speciale. Cu mâner din lemn.

Utilizare: Pentru prinderea arcuită și cu protejare a piesei, precum și pentru fixarea de finețe a pieselor. 
Prin cele 2 suprafețe de prindere de mari dimensiuni se pot fixa atât piese cu 
suprafață dreaptă cât și cele cu suprafață înclinată sau în unghi ascuțit. Forță de 
strângere de până la 5 kN.

Menghină de fixare pe suprafețe înclinate  

Model: Corp și bacuri mobile din zinc turnat sub presiune cu înveliș de plastic. 
Cu mâner din lemn.

Utilizare: Pentru menținerea perpendiculară, fixarea și poziționarea pieselor, chiar și pentru îmbinări în T. 
Adaptare automată la piese de grosime diferită. Adecvată și pentru plastic și piese sensibile.

Menghină cu prindere unghiulară pentru lemn  

Model: Corp și bacuri de prindere din fontă zincată, filet trapezoidal din oțel placat cu cupru, ceea ce exclude 
lipirea stropilor de sudură. Piulița axului este fixată cu articulație. 
Cu fante lungi laterale și mâner T introdus.

Utilizare: Pentru menținerea perpendiculară, fixarea și poziționarea pieselor, chiar și pentru îmbinări în T. 
Adecvată pentru montarea pe bancuri de sudare și de mașini.

Menghină cu prindere unghiulară pentru metal  

Model: Construcție tubulară rezistentă din oțel, cu suprafețe suport 
PVC din cauciuc, care pot fi înclinate la un unghi de 45°. Reglare 
rapidă prin simpla apăsare a unui buton, reglarea fină se poate 
face cu o singură mână folosind pârghia de acționare prin apăsare, 
blocându-se prin rotire. Când tija telescopică este complet retrasă, 
încărcarea maximă este de 350 kg.

Suport pentru tavan și asamblare m

Deschidere 
mm

5122 Nr. 
comandă€

0–25  11,12  …0005
0–50  12,30  …0010
0–75  17,65  …0015

(W527)

Deschidere 
mm

5122 Nr. 
comandă€

0–100  23,88  …0020
0–150  43,76  …0025

(W527)

Deschidere 
mm

Adâncime
mm

Șină glisare
mm

5124 Nr. 
comandă€

200 100 19,5 x 9,5  40,16  …0020
(W519)

Deschidere 
mm

deschidere max.
mm

Înălțime bacuri
mm

Lungime bacuri
mm

5115 Nr. 
comandă€

2 x  55 30 30 46  49,81  …0005
2 x 100 60 36 80  71,48  …0010

(W519)

Deschidere 
mm

deschidere max.
mm

Înălțime bacuri
mm

Lungime bacuri
mm

5121 Nr. 
comandă€

2 x  90  60 35 110  176,13  …0009
2 x 120 100 61 120  199,75  …0012

(W519)

Lungime 
cm

Încărcare max. la extinderea completă
kg

5125 Nr. 
comandă€

145–250 200  40,96  …0250
170–300 130  44,88  …0300
207–370  75  47,75  …0370

(W519)

Menghine cu șurub
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 9243, din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei, tăișuri călite prin inducție (60 
HRC), cap lustruit, clește cu protecție împotriva coroziunii, negru.

Utilizare: Pentru scoaterea cuielor și a clemelor.

Clește pentru scos cuie  

5133  

5130  

Model: DIN ISO 9242, din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei, tăișuri 
călite prin inducție (61 HRC), cap lustruit, clește cu protecție împotriva coroziunii, negru.

Utilizare: Pentru răsucirea și tăierea sârmei de legat de pe rolă într-o singură etapă de lucru.

Clește pentru fierari  

5139  

5136  

Model: DIN ISO 9242. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei, tăișuri călite 
prin inducție (61 HRC). Formă suplă pentru prinderea fierului aflat la adâncime. Amortizarea loviturii de 
tăiere după separarea sârmei de legat. 
25% mai puțin efort prin transmisie optimă față de un clește mecanic normal cu aceeași lungime.

Utilizare: Pentru răsucirea și tăierea sârmei de legat de pe rolă într-o singură etapă de lucru.

Clește de forță pentru fierari  

5140 Cap lustruit, clește cu protecție împotriva coroziunii, negru.

5143 Cap și clește zincat.

5143

5140

Model: DIN ISO 5743, din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit, tăișuri călite 
suplimentar prin inducție (59 HRC),clește cu protecție împotriva coroziunii, negru.

Utilizare: Pentru lucrări de demontare la caroserii.

Clește pentru caroserii  

Lungime 
mm

5130 5133 Nr. 
comandă€ €

160 –   11,50  …0160
180  7,10   11,95  …0180
200  8,37  –  …0200
210 –   12,70  …0210
225  10,15   14,60  …0225
250  12,39   17,35  …0250

(W512) (W525)

Lungime 
mm

5136 5139 Nr. 
comandă€ €

220 9,19  12,00  …0220
250  10,50   13,05  …0250
280  11,75   14,30  …0280
300  14,30   17,00  …0300

(W512) (W525)

Lungime 
mm

5140 5143 Nr. 
comandă€ €

250 –   19,65  …0250
300  21,50   23,80  …0300

(W525) (W525)

Lungime 
mm

5137 Nr. 
comandă€

300  41,10  …0300
(W525)

Clești pentru cuie, clești pentru fierar, clești pentru caroserii

5



Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.  

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
 se percep costuri suplimentare de transport.

Gama de produse clești cu siguranță împotriva căderii m

5165   

516D   

5154   

5245   

Execuție
5165 Nr.

comandă€
Set sistem de siguranță:

1 coardă
3 bucle adaptoare

2 carabine material

46,97 …6000

Coardă (1 bucată) 14,23 …6005
Buclă adaptoare (3 bucăți) 16,10 …6010

Carabină (2 bucăți) 22,24 …6015

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

516D Nr.
comandă€

145 2,0 30,60 …1145

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

5154 Nr.
comandă€

180 2,2 28,37 …1180

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

5245 Nr.
comandă€

200 2,2 34,26 …1200

www.knipex.com

Când este închisă, blocarea cu șurub  
nu permite deschiderea accidentală  
a carabinei

Bucla de adaptare formează o 
legătură flexibilă între sculă și un 
punct sigur de fixare

Coarda țesută se întinde  
până la 1,5 m când este  
aplicată greutate

Lucrul la înălțime este asociat cu un grad înalt de pericol.

Versiunile Tethered Tools* ale cleștelui KNIPEX testat separat pot 
reduce considerabil riscurile asociate cu căderea uneltelor.

> Sculele pot fi fixate bine cu un cablu de prindere, o buclă de 
adaptare și o carabină

> Lucrări în condiţii de siguranţă: cârlig de fixare foarte stabil, 
fixat prin sudarea cu învelişul mânerului pentru fixarea unui 
cablu de prindere

> Accesoriul de fixare nu deranjează în timpul utilizării fără 
prindere pe sol

Versiunile Tethered Tools* cuprind peste 40 de clești 
(mai mulți sunt disponibili la cerere)

* Tethered Tools 
tethered = fixat cu un cablu

Sistem de prindere scule 
scule cu accesoriu de prindere

Tool tethering system
for tools with tether attachment

KNIPEX Quality – Made in Germany 

Clești cu siguranță împotriva căderii

Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.  

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
 se percep costuri suplimentare de transport.

Gama de produse clești cu siguranță împotriva căderii m

5165   

516D   

5154   

5245   

Execuție
5165 Nr.

comandă€
Set sistem de siguranță:

1 coardă
3 bucle adaptoare

2 carabine material

46,97 …6000

Coardă (1 bucată) 14,23 …6005
Buclă adaptoare (3 bucăți) 16,10 …6010

Carabină (2 bucăți) 22,24 …6015

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

516D Nr.
comandă€

145 2,0 30,60 …1145

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

5154 Nr.
comandă€

180 2,2 28,37 …1180

Lungime  
mm 

Valori de tăiere ∅ sârmă tare
mm

5245 Nr.
comandă€

200 2,2 34,26 …1200

www.knipex.com

Când este închisă, blocarea cu șurub  
nu permite deschiderea accidentală  
a carabinei

Bucla de adaptare formează o 
legătură flexibilă între sculă și un 
punct sigur de fixare

Coarda țesută se întinde  
până la 1,5 m când este  
aplicată greutate

Lucrul la înălțime este asociat cu un grad înalt de pericol.

Versiunile Tethered Tools* ale cleștelui KNIPEX testat separat pot 
reduce considerabil riscurile asociate cu căderea uneltelor.

> Sculele pot fi fixate bine cu un cablu de prindere, o buclă de 
adaptare și o carabină

> Lucrări în condiţii de siguranţă: cârlig de fixare foarte stabil, 
fixat prin sudarea cu învelişul mânerului pentru fixarea unui 
cablu de prindere

> Accesoriul de fixare nu deranjează în timpul utilizării fără 
prindere pe sol

Versiunile Tethered Tools* cuprind peste 40 de clești 
(mai mulți sunt disponibili la cerere)

* Tethered Tools 
tethered = fixat cu un cablu

Sistem de prindere scule 
scule cu accesoriu de prindere

Tool tethering system
for tools with tether attachment

KNIPEX Quality – Made in Germany 

Clești cu siguranță împotriva căderii



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Clești cu siguranță împotriva căderii  

5165 
 

Combinare flexibilă pentru atașarea directă a cleștilor Knipex TT de îmbrăcăminte, persoană, 
echipament de escaladare etc. 
Coarda de prindere se întinde la nevoie cu până la 1,5 m și rezistă, la fel ca și buclele 
adaptoare, la o greutate de 1,5 kg a sculei. 
Carabinele sunt din aluminiu ușor și robust, cu blocare și sistem de siguranță.

516D 
 

Clește combinat cu vârf, VDE 
Cap cromat. Fălci anti-răsucire,, cu vârf conic, cu canelură 
pentru cuie și știfturi, zonă de prindere și tăișuri.

5154 
 

Clește combinat, VDE 
Cap cromat. Fălci cu zonă de prindere și tăișuri călite prin inducție.

5245 
 

Clește cu fălci semirotunde, VDE 
Cap cromat. Vârfuri de precizie elastice, rezistente la torsiune, 
suprafețe de prindere striate, tăișuri călite prin inducție.

5257 

m
Clește cu vârfuri semirotunde, VDE 
Cap cromat, fălci înclinate la 40°. Vârfuri de precizie elastice, 
rezistente la torsiune, suprafețe de prindere striate, tăișuri călite 
prin inducție.

Continuare la pagina următoare

Denumire
5165 Nr. 

comandă€
Set sistem de siguranță: 

1 coardă 
3 bucle adaptoare 

2 carabine

 46,70  …6000

Coardă (1 bucată)  14,60  …6005
Buclă adaptoare (3 bucăți)  16,00  …6010

Carabină (2 bucăți)  22,10  …6015
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

516D Nr. 
comandă€

145 2  30,60  …1145
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5154 Nr. 
comandă€

180 2,2  28,20  …1180
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5245 Nr. 
comandă€

200 2,2  34,00  …1200
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5257 Nr. 
comandă€

200 2,2  37,50  …1200
(W525)

Clești cu siguranță împotriva căderii

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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5375 

m
Clește pentru instalații electrice, VDE 
Cap cromat. Suprafețe de prindere zimțate, vârfuri drepte, tăișuri călite prin inducție, 
articulație înșurubată, arc de deschidere integrat. Cu 6 funcții: Îndoirea, debavurarea, 
tăierea cablurilor, dezizolarea, sertizarea pinilor terminali (presare trapezoidală) și prinderea 
materialelor plate și rotunde.

5305 
 

Clește diagonal de tăiere, VDE 
Cap cromat. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful tăișurilor.

5325 
 

Clește diagonal de tăiere, de forță, VDE 
Cap cromat. Cu amplificare mare a forței, reducere de 20% a efortului datorită raportului de 
pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal.

5381 

m
Clește pentru cabluri, VDE 
Cap cromat. Tăișuri călite rectificate cu precizie, tăiere facilă cu o singură mână, drepte fără 
strivire, articulație înșurubată, protecție la prindere. Pentru tăierea cablurilor de cupru și 
aluminiu cu unul sau mai multe fire.

5589 
 

Clește pentru instalator Cobra® 
Cap lustruit. Reglare rapidă și precisă cu buton, mânere subțiri.

7157 
 

Clește cheie 
Cap cromat. Fălci de prindere paralele, drepte, reglare cu buton, funcționare după 
principiul clichetului.

5658 
 

Clește compact pentru bolțuri CoBolt® 
Tăișuri de precizie călite prin inducție. 60 % mai puțin efort prin transmisie 
optimă în comparație cu un clește diagonal de forță.

Gama de produse - clești cu siguranță împotriva căderii  

Continuare

Lungime 
mm

Secţiune conductor
mm2

Valori dezizolare 
conductor masiv

mm2

Secțiune transversală 
pentru pini terminali

mm2

Ø sârmă 
moale
mm

5375 Nr. 
comandă

€
200 50 0,7–1,5 + 2,5 0,5–2,5 15  56,10  …1200

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5658 Nr. 
comandă€

200 6 5,2 4 3,6  40,40  …1200
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

5305 Nr. 
comandă€

160 3 2  31,60  …1160
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5325 Nr. 
comandă€

200 4,2 3 2,5  41,40  …1200
(W525)

Valori de tăiere ∅ 
mm

Secţiune conductor
mm2

Lungime
mm

5381 Nr. 
comandă€

15 50 165  45,90  …1165
(W525)

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5589 Nr. 
comandă€

250 25 poziții 46 2  32,20  …1250
(W525)

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

7157 Nr. 
comandă€

180 15 poziții 40 1.1/2  53,00  …1180
250 19 poziții 52 2  60,30  …1250

(W525)

Clești cu siguranță împotriva căderii
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/25

Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Foarte rezistent la torsiune, 
vârfuri ascuțite cu canelură frezată pentru prinderea și tragerea cuielor, știfturilor etc. precum și cu zone de 
prindere pentru materiale plate și rotunde. Suprafață de prindere arcuită pentru o prindere extrem de sigură a 
materialelor plate. Tăiere extrem de facilă datorită articulației de transmitere a forței.

Utilizare: Ideal pentru lucruri în locuri greu accesibile și un ajutor versatil pe teren.

Clește combinat cu vârf ascuțit  

516A Cap lustruit, mânere acoperite cu plastic.

516B Cap lustruit, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

516C Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

516D Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic 
din mai multe componente, cu mâner încastrat 
și inscripționare prin injecție. Izolat până la 
1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, 
VDE 0682/partea 201.

516A

516B

516D 

516C

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci cu zone 
de prindere pentru materiale plate și rotunde, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 HRC), mânere 
acoperite cu plastic.

Clește combinat  

5152  

5145  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci cu zone de 
prindere pentru materiale plate și rotunde, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 HRC), mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește combinat  

5150  

5149  

 

Valori de tăiere pentru tipuri de sârmă 

Tip sârmă Rezistență la tracțiune (N/mm2) Rezistență la tracțiune (N/mm2) 
  FORMAT Knipex 
moale  200  220 
medie  800  750 
tare 1600 1800 
sârmă pian 2000 2300

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

516A 516B 516C 516D Nr. 
comandă€ € € €

145 2  18,10   20,00   22,40   24,10  …0145
(W525) (W525) (W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5145 5152 Nr. 
comandă

€ €5145 5152
140 – 1,8 –   11,90  …0140
160 1,8 2  8,23   11,20  …0160
180 2,5 2,2  8,90   11,85  …0180
200 2,8 2,5  10,66   13,65  …0200

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5149 5150 Nr. 
comandă

€ €5149 5150
160 1,8 2  8,88   14,55  …0160
180 2,5 2,2  9,15   14,80  …0180
200 2,8 2,5  10,66   17,00  …0200

(W512) (W525)

Clești combinați

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci cu zone de 
prindere pentru materiale plate și rotunde, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 HRC), mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește combinat  

 

 

5153  

5148  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. 
Cap cromat, fălci cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, tăișuri călite suplimentar prin 
inducție (60 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V 
conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește combinat VDE  

5151 Zonă de prindere optimizată pentru materiale plate.

5154  

5151  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei. Cap cromat, 
fălci extrem de rezistente la uzură (53 HRC) călite suplimentar, cu zone de prindere pentru materiale 
plate și rotunde, tăișuri extrem de precise pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă pian, călite 
suplimentar prin inducție (64 HRC), mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente cu mâner 
încastrat și inscripționare prin injecție, izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 
0682/partea 201.

Clește combinat VDE  

Model: Din oțel tratat termic C 60, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, vârfuri ascuțite cu canelură frezată 
pentru fixarea și tragerea cuielor, știfturilor etc. precum și cu zone de prindere pentru materiale plate și 
rotunde. Reducere de până la 30% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un 
clește combinat normal cu aceeași lungime, astfel adecvat pentru toate tipurile de sârmă, chiar și sârmă pian 
și cele mai intense solicitări de durată. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Ideal pentru lucruri în locuri greu accesibile și un ajutor versatil pe teren.

Clește combinat cu vârf ascuțit m

Izolat până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

5176

5177

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5148 5153 Nr. 
comandă

€ €5148 5153
160 1,8 2  12,42   17,30  …0160
180 2,5 2,2  12,95   18,55  …0180
200 2,8 2,5  15,16   21,20  …0200

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5151 5154 Nr. 
comandă

€ €5151 5154
160 1,8 2  14,71   20,10  …0160
180 2,5 2,2  15,48   21,70  …0180
200 2,8 2,5  17,28   24,30  …0200

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5155 Nr. 
comandă€

160 2 1,5  28,90  …0160
190 2,5 2  32,10  …0190

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5176 Nr. 
comandă€

160 2,2 1,6  16,83  …0160
180 2,5 2  18,75  …0180
200 2,7 2,3  20,56  …0200

(W512)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5177 Nr. 
comandă€

160 2,2 1,6  19,86  …0160
180 2,5 2  22,10  …0180
200 2,7 2,3  24,30  …0200

(W512)

Clești combinați
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, 
fălci cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (63 HRC) 
și cu amplificare mare a forței, reducere de 35% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit 
față de un clește combinat normal cu aceeași lungime, astfel adecvat pentru toate tipurile de sârmă, chiar și 
sârmă pian și cele mai intense solicitări de durată. Mânere acoperite cu plastic.

Clește combinat, de impact  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, 
fălci cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Clește combinat, de impact  

5185 

m
Tăișuri extra-lungi și călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Reducere de 30% a efortului 
datorită raportului de pârghie imbunătățit în comparație cu un clește combinat cu aceeași 
lungime.

5156 Tăișuri călite suplimentar prin inducție (63 HRC) și cu amplificare mare a forței. Reducere 
de 35 % a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un clește combinat 
normal cu aceeași lungime, astfel adecvat pentru toate tipurile de sârmă, chiar și sârmă pian și 
cele mai intense solicitări de durată.

5156  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap cromat, 
fălci cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (63 HRC) 
și cu amplificare mare a forței, reducere de 35% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit 
față de un clește combinat normal cu aceeași lungime, astfel adecvat pentru toate tipurile de sârmă, 
chiar și sârmă pian și cele mai intense solicitări de durată. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Clește combinat, de impact  

Model: DIN ISO 5746. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap cromat, 
fălci cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește combinat de impact, VDE  

5162 Tăișuri extra-lungi și călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Reducere de 30% a efortului 
datorită raportului de pârghie imbunătățit în comparație cu un clește combinat cu aceeași 
lungime.

5158 Tăișuri călite suplimentar prin inducție (63 HRC) și cu amplificare mare a forței, reducere 
de 35% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un clește combinat 
normal cu aceeași lungime, astfel adecvat pentru toate tipurile de sârmă, chiar și sârmă pian și 
cele mai intense solicitări de durată. Cu locaș de prindere și inscripționare prin injecție.

5158  

5185  

5162  

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5157 Nr. 
comandă€

180 2,5 2  16,10  …0180
200 2,8 2,2  17,00  …0200
225 3 2,5  19,50  …0225

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5185 5156 Nr. 
comandă

€ €5185 5156 5185 5156
160 2,2 – 1,6 –  14,88  –  …0160
180 2,5 2,5 2 2  16,61   18,25  …0180
200 2,7 2,8 2,3 2,2  18,34   19,80  …0200
225 – 3 – 2,5 –   23,50  …0225

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5161 Nr. 
comandă€

180 2,5 2  23,20  …0180
200 2,8 2,2  24,90  …0200
225 3 2,5  28,30  …0225

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5162 5158 Nr. 
comandă

€ €5162 5158 5162 5158
160 2,2 – 1,6 –  16,92    –  …0160
180 2,5 2,5 2 2  18,75     25,90  …0180
200 2,7 2,8 2,3 2,2  22,34   27,30  …0200
225 – 3 – 2,5 –   30,90  …0225

(W512) (W525)

Clești combinați

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu fălci plate 
scurte, suprafețe de prindere zimțate.

Clește cu fălci plate  

5169 Mânere acoperite cu plastic.

5168 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5168 

5169 

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei. Cap cromat, cu fălci plate 
scurte, suprafețe de prindere zimțate. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește cu fălci plate  

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei. Cap cromat, cu fălci plate 
scurte, suprafețe de prindere zimțate. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner 
încastrat și inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 
0682/partea 201.

Clește cu fălci plate, VDE  

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci 
semirotunde, suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 HRC). Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente. Clește radio, pentru dezizolare, și de sertizare într-o 
singură sculă.

Clește multifuncțional  

5197 Fălci drepte, dispozitiv de dezizolare și sertizare pentru pini terminali 1,5 și 2,5 
mm2 și pentru papuci de cablu.

5199 Fălci înclinate la 35°, cu profil special pentru prinderea și ghidarea sârmelor, știfturilor și 
șuruburilor.

5199 

5197 

Model: Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. Fălci subțiri, rotunde și cu vârfuri 
ascuțite, rectificate cu precizie. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 HRC), mânere acoperite cu 
plastic. 

Utilizare: Pentru lucrul cu sârmă subțire și bijuterii din argint. În plus, și pentru îndoirea și tăierea în 
domeniul electronic, precum și pentru îndoirea inelelor de sârmă.

Clește pentru bijutier  

Lungime 
mm

5169 5168 Nr. 
comandă€ €

140  11,55   14,25  …0140
160  12,05   14,45  …0160
180  15,45  –  …0180

(W525) (W525)

Lungime 
mm

5170 Nr. 
comandă€

140  17,45  …0140
160  18,30  …0160

(W525)

Lungime 
mm

5171 Nr. 
comandă€

160  21,10  …0160
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5197 5199 Nr. 
comandă€ €

160 1,6  16,20   13,46  …0160
(W512) (W512)

Lungime 
mm

5186 Nr. 
comandă€

130  24,90  …0130
(W525)

Clești cu fălci plate, clești multifuncționali
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/29

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu fălci rotunde 
scurte, rectificate cu precizie, suprafețe de prindere drepte.

Clește cu fălci rotunde  

5181 Mânere acoperite cu plastic.

5184 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5184 

5181 

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap cromat, cu fălci rotunde 
scurte, rectificate cu precizie, suprafețe de prindere drepte. 
Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește cu fălci rotunde  

Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu fălci rotunde 
scurte, rectificate cu precizie, suprafețe de prindere drepte. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește cu fălci rotunde, VDE  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci lungi, plate, suprafețe de prindere zimțate, 
mânere acoperite cu plastic.

Clește cu fălci lungi  

5160 Din oțel special pentru scule.

5187 Din oțel electric crom-vanadiu.

5187 

  

5160 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi și plate, suprafețe de prindere zimțate, 
mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește cu fălci lungi  

5163 Din oțel special pentru scule.

5190 Din oțel electric crom-vanadiu.

5190 

  

5163 

  

Lungime 
mm

5181 5184 Nr. 
comandă€ €

140  12,15   14,50  …0140
160  12,50   14,55  …0160

(W525) (W525)

Lungime 
mm

5182 Nr. 
comandă€

140  17,65  …0140
160  18,55  …0160

(W525)

Lungime 
mm

5183 Nr. 
comandă€

160  21,00  …0160
(W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5160 5187 Nr. 
comandă

€ €5160 5187
140 – 42 –   14,60  …0140
160 50 46,5  7,87   14,95  …0160
190 – 50 –   17,20  …0190

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5163 5190 Nr. 
comandă

€ €5163 5190
140 – 42 –   20,20  …0140
160 50 46,5  11,79   21,20  …0160
190 – 50 –   23,40  …0190

(W512) (W525)

Clești cu fălci rotunde, clești cu fălci lungi

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi și rotunde, mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 
0682/partea 201.

Clește cu fălci lungi, VDE  

5180 Din oțel special pentru scule, suprafețe de prindere cu striații fine.

5179 Din oțel electric crom-vanadiu, suprafețe de prindere drepte. 
Cu locaș de prindere și inscripționare prin injecție.

5179 

  

5180 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi și plate, suprafețe de prindere 
zimțate, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V, conform 
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește cu fălci lungi, VDE  

5166 Din oțel special pentru scule.

5167 Din oțel electric crom-vanadiu. Cu locaș de prindere și inscripționare prin injecție.

5167 

  

5166 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi și rotunde, mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente.

Clește cu fălci lungi  

5178 Din oțel special pentru scule, suprafețe de prindere cu striații fine.

5200 Din oțel electric crom-vanadiu, suprafețe de prindere drepte.

5200 

  

5178 

  

Model: DIN ISO 5745, oțel electric din crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, astfel foarte rezistent și cu uzură 
redusă. Fălci semirotunde lungi, suprafețe de prindere zimțate.

Clește cu fălci lungi  

5193 Cap lustruit, mânere acoperite cu plastic.

5195 Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5195 

5193 

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5180 5179 Nr. 
comandă

€ €5180 5179
160 52 41  13,92   23,10  …0160

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5166 5167 Nr. 
comandă

€ €5166 5167
160 50 46,5  13,89   23,40  …0160

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5178 5200 Nr. 
comandă

€ €5178 5200
160 52 41  11,67   20,20  …0160

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5193 5195 Nr. 
comandă€ €

140 42  14,60   20,20  …0140
160 46,5  15,30   20,90  …0160
190 50 –   23,60  …0190

(W525) (W525)

Clești cu fălci lungi
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5745. Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi, late și 
plate, suprafețe de prindere zimțate în cruce, de capacitate mare, fălci rezistente la torsiune, mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește pentru mecanici  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci lungi, rotunde și plate, suprafețe de prindere 
zimțate în cruce, de capacitate mare, fălci rezistente la torsiune, mânere cu manșoane de plastic din mai 
multe componente.

Clește pentru mecanici, drept  

5204 Din oțel special pentru scule, suprafețe de prindere cu striații fine.

5203 Din oțel electric cu vanadiu, suprafețe de prindere zimţate în cruce.

5203 

  

5204 

  

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu fălci extrem de lungi, drepte, 
muchii debavurate cu grijă, mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru cele mai fine lucrări de montaj, îndoire și ajustare.

Cleşte de prindere cu vârfuri ascuțite  

5201 Fălci drepte.

5202 Fălci înclinate la 45°.

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci rotunde și plate, înclinate la 40°, suprafețe de 
prindere zimțate în cruce, de capacitate mare, fălci rezistente la torsiune, mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente.

Clește pentru mecanici, înclinat  

5204 Din oțel special pentru scule, suprafețe de prindere cu striații fine.

5203 Din oțel electric cu vanadiu, suprafețe de prindere zimţate în cruce.

5203 

  

5204 

  

5202 

5201 

Model: DIN ISO 5745. Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci cotite, plate și 
rotunde, suprafețe de prindere zimțate în cruce, de capacitate mare, fălci rezistente la torsiune, mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește pentru mecanici, cotit  

Model: DIN ISO 5745. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci înguste, 
plate și rotunde, suprafețe de prindere zimțate în cruce, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru prinderea și tăierea conductoarelor individuale în cablaje.

Clește pentru telefoniști m

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5203 Nr. 
comandă€

190 50  24,00  …0020
(W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5204 5203 Nr. 
comandă€ €

200 73  13,02   26,10  …0005
(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5201 5202 Nr. 
comandă€ €

160 55  22,40   24,90  …0160
(W525) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5204 5203 Nr. 
comandă€ €

200 73  15,28   28,50  …0010
(W512) (W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5203 Nr. 
comandă€

200 73  28,60  …0015
(W525)

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5205 Nr. 
comandă€

160 54  23,10  …0160
(W525)

Clești pentru mecanici, clești cu fălci și vârf ascuțit

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5235. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, 
suprafețe de prindere lustruite, cu fălci extrem de lungi, drepte, muchii debavurate cu grijă, mânere acoperite 
cu plastic.

Utilizare: Pentru prinderea componentelor și sârmelor cu diametre extrem de mici, precum și pentru îndoirea 
arcurilor de contact și de releu.

Clește de reglare  

5209 0005 

5209 0010 

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci drepte semirotunde, suprafețe de 
prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC).

Utilizare: Pentru lucrări de prindere și tăiere în mecanica fină.

Clește radio, drept  

5214 Din oțel special pentru scule, mânere acoperite cu plastic.

5218 Din oțel electric cu vanadiu, cap polișat, mânere acoperite cu plastic

5221 Din oțel electric cu vanadiu, forjat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

5221 

  

5218 

  

5214 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci semirotunde, suprafețe de prindere 
zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru lucrări de prindere și tăiere în mecanica fină.

Clește radio, drept  

5215 Din oțel special pentru scule.

5219 Din oțel electric cu vanadiu, forjat.

5219 

  

5215 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci semirotunde, suprafețe de prindere zimțate, 
tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). 
Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru lucrări de prindere și tăiere sub tensiune de până la 1000 V în mecanica fină.

Clește radio VDE, drept  

5217 Din oțel special pentru scule.

5220 Din oțel electric cu vanadiu, forjat. Cu locaș de prindere și inscripționare prin injecție.

5220 

  

5217 

  

Model
Lungime

mm
Lungime fălci

mm
5209 Nr. 

comandă€
fălci plate-ascuțite 135 34  19,05  …0005

fălci plate-late 135 34  18,65  …0010
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5214 5218 5221 Nr. 
comandă€ € €

140 1,6 –   14,35   17,00  …0140
160 1,6  8,13   14,50   17,20  …0160

(W512) (W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5215 5219 Nr. 
comandă€ €

140 1,6 –   19,45  …0140
160 1,6  12,54   20,00  …0160

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5217 5220 Nr. 
comandă€ €

160 1,6  15,72   22,60  …0160
(W512) (W525)

Clești de reglare, clești radio
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5745. Din oțel electric cu vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, fălci cotite semirotunde, 
suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC).

Utilizare: Pentru lucrări de prindere și tăiere în mecanica fină.

Clește radio, înclinat  

5222 Cap lustruit, mânere acoperite cu plastic.

5224 Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5224 

5222 

Model: DIN ISO 5745. Din oțel electric cu vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap cromat, fălci cotite 
semirotunde, suprafețe de prindere zimțate, 
Tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, 
cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție. Izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 
60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru lucrări de prindere și tăiere sub tensiune de până la 1000 V în mecanica fină.

Clește radio VDE, înclinat  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci drepte înclinat, suprafețe de prindere 
zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC).

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere în mecanica fină.

Clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept  

5226 Din oțel special pentru scule, mânere acoperite cu plastic.

5239 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune, mânere acoperite cu 
plastic.

5240 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune, mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

5240 

  

5239 

  

5226 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci semirotunde, suprafețe de prindere 
zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente. 

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere în mecanica fină.

Clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept  

5227 Din oțel special pentru scule. Fălci cu trei caneluri și orificiu pentru tragerea materialului 
rotund și prinderea și menținerea pieselor sensibile.

5242 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune.

5242 

  

5227 

  

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5222 5224 Nr. 
comandă€ €

160 1,6  17,30   23,20  …0160
(W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5223 Nr. 
comandă€

160 1,6  25,50  …0160
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5226 5239 5240 Nr. 
comandă

€ € €5226 5239/5240
200 1,8 2,2  9,63   18,45   21,00  …0200

(W512) (W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5227 5242 Nr. 
comandă

€ €5227 5242
200 1,8 2,2  13,46   23,80  …0200

(W512) (W525)

Clești radio, clești cu vârf îndoit

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/34

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci semirotunde, suprafețe de prindere 
zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere în mecanica fină.

Clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit VDE, drept  

5230 Din oțel special pentru scule. Fălci cu trei caneluri și orificiu pentru tragerea materialului 
rotund și prinderea și menținerea pieselor sensibile. Mânere cu manșoane de plastic din mai 
multe componente.

5245 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune. Mânere cu manșoane 
de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție.

5246 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune, mânere acoperite cu 
plastic.

5246 

  

5245 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci drepte semirotunde, înclinate la 40°, 
suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC).

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere în mecanica fină.

Clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, înclinat  

5232 Din oțel special pentru scule, mânere acoperite cu plastic.

5251 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune, mânere acoperite cu 
plastic.

5252 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune, mânere cu manșoane 
de plastic din mai multe componente.

5252 

  

5251 

  

5232 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci drepte semirotunde, înclinate la 40°, 
suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente. 

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere în mecanica fină.

Clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, înclinat  

5233 Din oțel special pentru scule. Fălci cu trei caneluri și orificiu pentru prindere și menținere.

5254 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune.

5254 

  

Model: DIN ISO 5745. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci drepte semirotunde, înclinate la 40°, 
suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 
0682/partea 201.

Utilizare: Pentru lucrări de prindere, îndoire și tăiere sub tensiune de până la 1000 V în mecanica fină.

Clește VDE cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, înclinat  

5236 Din oțel special pentru scule. Fălci cu trei caneluri și orificiu pentru prindere și menținere.

5257 Din oțel electric cu vanadiu, vârf de precizie elastic rezistent la torsiune. Cu locaș de prindere și 
inscripționare prin injecție.

5257 

  

5230 

  

5233 

  

5236 

  

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5230 5245 5246 Nr. 
comandă

€ € €5230 5245/5246
200 1,8 2,2  17,28   27,50   32,30  …0200

(W512) (W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5232 5251 5252 Nr. 
comandă

€ € €5232 5251/5252
200 1,8 2,2  11,33   21,00   23,50  …0200

(W512) (W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5233 5254 Nr. 
comandă

€ €5233 5254
200 1,8 2,2  15,86   27,80  …0200

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă tare
mm

5236 5257 Nr. 
comandă

€ €5236 5257
200 1,8 2,2  18,99   31,00  …0200

(W512) (W525)

Clești cu fălci semirotunde și vârf ascuțit
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5745. Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, fălci semirotunde, 
suprafețe de prindere zimțate cu caneluri frezate drepte și un decupaj zimțat pentru prinderea pieselor 
rotunde. Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru prindere, reglare și montaj în locuri greu accesibile, de ex. în compartimente motor sau în 
construcția de mașini și în montaj.

Clește de montaj  

5259 Fălci drepte.

5260 Fălci înclinate la 40°.

Model: DIN ISO 5748. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit. Pentru sârmă tare și moale. Tăișuri călite 
suplimentar prin inducție (61 HRC). Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru tăierea firelor de sârmă tari și moi. Adecvat și pentru răsucirea și tăierea sârmei de legat.

Clește de tăiere frontală  

5283 Din oțel special pentru scule.

5284 Din oțel special pentru scule de calitate specială.

5284  

5283  

Model: DIN ISO 5748. Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei, cap lustruit. 
Putere mare de tăiere cu efort redus datorită corelației optime dintre unghiul de tăiere și raportul de 
transmisie. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru tăierea firelor de sârmă tari și moi. Adecvat și pentru răsucirea și tăierea sârmei de legat.

Clește de forță cu tăiere frontală, cap lustruit  

 

Valori de tăiere pentru tipuri de sârmă 

Tip sârmă Rezistență la tracțiune (N/mm2) Rezistență la tracțiune (N/mm2) 
  FORMAT Knipex 
moale  200  220 
medie  800  750 
tare 1600 1800 
sârmă pian 2000 2300

5260 

5259 

Lungime 
mm

Lungime fălci
mm

5259 5260 Nr. 
comandă

€ €5259 5260
280 76,5 70  24,90   26,00  …0280

(W525) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

5283 5284 Nr. 
comandă€ €

180 3,8 3,2 2,5  11,15   12,60  …0180
200 4 3,5 2,8 –   15,60  …0200
280 4,5 4 3,2 –   18,10  …0280

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5281 Nr. 
comandă€

140 4 3,1 2 1,5  23,00  …0140
160 4,5 3,5 2,2 2  24,00  …0160
200 5 3,8 3 2,5  29,60  …0200

(W525)

Clești de asamblare, clești de tăiat cu cap finisat, clești de tăiere frontală

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. În comparație cu cleștii de tăiere 
frontală cu pârghie, are o capacitate extrem de mare de tăiere la un efort redus datorită transmisiei 
optime. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Ideal pentru construcțiile din sârmă și pentru garduri, precum și pentru tăierea bolțurilor, cuielor 
etc.

Clește de tăiere frontală pentru bolțuri  

Model: DIN ISO 5749. Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, forjat, călit și revenit în ulei. Cap 
lustruit. Transmisie optimă prin articulația dublă pentru 50% mai puțin efort în comparație cu un clește 
diagonal de tăiat de aceeași lungime. Ax de articulație forjat și frezat cu precizie pentru o stabilitate sporită 
și o mișcare fără joc. Tăierea este amortizată pentru protejarea mâinilor. Mânere cu manșoane de plastic 
din mai multe componente.

Utilizare: Pentru tăieri brute sau de finețe în toate tipurile de sârmă sau bandă de oțel. 
Perfect adecvată pentru tăieri repetitive sau materiale extrem de greu de tăiat.

Clește diagonal de tăiere de înaltă performanță TwinForce®  

Model: Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, forjat, călit și revenit în ulei. Tăișuri călite suplimentar 
prin inducție (64 HRC). Cu amplificare mare a puterii, 40% reducere a efortului în comparație cu cleștii 
diagonali de aceeași lungime datorită raportului de pârghie îmbunătățit cu punct de rotație mișcat în lateral. 
Ax de articulație cu susținere dublă pentru solicitări intense și de durată. Mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente.

Utilizare: Ideal pentru uz universal la montaj, întreținere și producție.

Clește diagonal de tăiere, compact, X-Cut®  

5294 0160

5294 1160

5294 0160 Cap lustruit.

5294 1160 Cap cromat.

5294 2160 Cap cromat. Cu mânere și inscripționare prin injecție. Izolat până la 1000 V, conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

5294 2160

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, tăișuri călite suplimentar prin inducție (62 HRC), 
mânere acoperite cu plastic.

Clește diagonal de tăiere  

5290 Din oțel special pentru scule.

5299 Din oțel electric cu vanadiu. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful 
tăișurilor.

5299  

5290  

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5287 Nr. 
comandă€

200 6 4 3,5 3  41,80  …0200
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5291 Nr. 
comandă€

180 5,5 4,6 3,2 3  51,90  …0180
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5294 Nr. 
comandă€

160 4,8 3,8 2,7 2,2  31,60  …0160
160 4,8 3,8 2,7 2,2  37,10  …1160
160 4,8 3,8 2,7 2,2  37,90  …2160

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm Ø sârmă tare

mm

5290 5299 Nr. 
comandă

€ €5290 5299
110 – 2 1,2 –   14,45  …0110
125 2,3 2,3 1,5  7,72   14,45  …0125
140 2,5 2,5 1,8  8,62   14,45  …0140
160 2,8 3 2  9,24   14,70  …0160
180 3 3 2,5  10,80   16,00  …0180

(W512) (W525)

Clești de tăiere frontală, clești diagonali de tăiere
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, tăișuri călite suplimentar prin inducție (62 HRC), 
mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește diagonal de tăiere  

5292 Din oțel special pentru scule.

5300 Din oțel electric cu vanadiu. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful 
tăișurilor.

5300  

5292  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, tăișuri călite suplimentar prin inducție (62 HRC), 
mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește diagonal de tăiere  

5293 Din oțel special pentru scule.

5302 Din oțel electric cu vanadiu. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful 
tăișurilor.

5302  

5293  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, tăișuri călite suplimentar prin inducție (62 HRC). 
Izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește diagonal de tăiere, VDE  

5296 Din oțel special pentru scule, mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5305 Din oțel electric cu vanadiu. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful 
tăișurilor. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și 
inscripționare prin injecție.

5306 Din oțel electric cu vanadiu. Tăiere curată la sârme de cupru subțiri, chiar și la vârful 
tăișurilor. Mânere acoperite cu plastic.

5306  

5305  

5296  

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm Ø sârmă tare

mm

5292 5300 Nr. 
comandă

€ €5292 5300
125 2,3 2,3 1,5  10,09   17,60  …0125
140 2,5 2,5 1,8  11,26   17,95  …0140
160 2,8 3 2  12,42   18,50  …0160
180 3 3 2,5  14,71   19,70  …0180

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm Ø sârmă tare

mm

5293 5302 Nr. 
comandă

€ €5293 5302
125 2,3 2,3 1,5  11,24   20,90  …0125
140 2,5 2,5 1,8  12,81   21,00  …0140
160 2,8 3 2  13,38   22,00  …0160
180 3 3 2,5  15,12   23,90  …0180

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm Ø sârmă tare

mm

5296 5305 5306 Nr. 
comandă

€ € €5296 5305/5306
125 2,3 2 1,5  13,43   23,00  –  …0125
140 2,5 2,5 1,8  13,43   23,20  –  …0140
160 2,8 3 2  16,23   25,10  –  …0160
180 3 3 2,5  18,23   26,80   31,40  …0180

(W512) (W525) (W525)

Clești diagonali de tăiere

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC), 
mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește diagonal de tăiere, de forță  

5315 Din oțel special. Reducere de 25% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit 
față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime.

5322 Din oțel de înaltă performanță crom-vanadiu. Reducere de 20 % a efortului datorită 
raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime. Ax 
de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări.

5322  

5315  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 
HRC), mânere cu manșon de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V, conform 
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Multifuncțional, pentru tăiere și dezizolare.

Clește diagonal de tăiere de dezizolat, VDE  

5307 Din oțel special pentru scule.

5308 Din oțel electric cu vanadiu. Vârf extra-lung pentru tăiere de finețe chiar și în spații înguste. 
Capacitate de tăiere cu 25% mai mare datorită raportului de pârghie imbunătățit față de 
un clește diagonal normal cu aceeași lungime. Cu mânere și inscripționare prin injecție.

5308  

5307  

Model: DIN ISO 5749. Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei. Cap lustruit și 
cu unghi de 12°, tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Cu amplificare mare a forței, reducere de 
20% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași 
lungime. Ax de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări. Mânere acoperite cu plastic.

Clește diagonal de tăiere, de forță, cu cap înclinat  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap lustruit, tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC), 
mânere acoperite cu plastic.

Clește diagonal de tăiere, de forță  

5314 Din oțel special. Reducere de 25% a efortului datorită raportului de pârghie imbunătățit 
față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime.

5323 Din oțel de înaltă performanță crom-vanadiu. Reducere de 20 % a efortului datorită 
raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime. Ax 
de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări.

5323  

5314  

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5315 5322 Nr. 
comandă€ €

140 3 2 1,5 –   21,50  …0140
160 3,4 2,5 2  14,44   21,90  …0160
180 3,8 2,7 2,2  15,34   24,10  …0180
200 4,2 3 2,5  18,05   25,80  …0200
250 4,6 3,5 3 –   31,10  …0250

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Secţiune conductor
mm2

Ø sârmă moale
mm

5307 5308 Nr. 
comandă€ €

160 1,5 + 2,5 2,5  29,16   36,60  …0160
(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5312 Nr. 
comandă€

200 4,2 3 2,5  24,20  …0200
(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5314 5323 Nr. 
comandă€ €

140 3 2 1,5 –   17,75  …0140
160 3,4 2,5 2  11,91   18,10  …0160
180 3,8 2,7 2,2  12,68   19,90  …0180
200 4,2 3 2,5  14,44   21,90  …0200
250 4,6 3,5 3 –   27,80  …0250

(W512) (W525)

Clești diagonali de tăiere
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/39

Model: DIN ISO 5749. Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei. Cap cromat, 
tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Cu amplificare mare a forței, reducere de 20% a efortului 
datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime. Ax 
de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Clește diagonal de tăiere, de forță  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Cu arc de 
deschidere. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește diagonal de tăiere, cu arc de deschidere  

5317 Din oțel special, cap cromat. Reducere de 35 % a efortului datorită raportului de pârghie 
imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime.

5311 Din oțel de înaltă performanță crom-vanadiu, cap lustruit. Reducere de 20 % a efortului 
datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași 
lungime.

5311  

5317  

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. Cap cromat, tăișuri călite suplimentar prin inducție (64 HRC). 
Izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Clește diagonal de tăiere, de forță, VDE  

5320 Din oțel special, cu arc de deschidere. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

5325 Din oțel de înaltă performanță crom-vanadiu. Reducere de 20 % a efortului datorită 
raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime. 
Ax de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări. Mânere cu manșoane de plastic 
din mai multe componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție.

5331 Din oțel de înaltă performanță crom-vanadiu. Reducere de 20 % a efortului datorită 
raportului de pârghie imbunătățit față de un clește diagonal normal cu aceeași lungime. Ax 
de articulație forjat pentru cele mai intense solicitări. Mânere acoperite cu plastic.

5325  

5320  

5331  

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5324 Nr. 
comandă€

160 3,4 2,5 2  27,70  …0160
180 3,8 2,7 2,2  30,10  …0180
200 4,2 3 2,5  31,60  …0200
250 4,6 3,5 3  38,40  …0250

(W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5317 5311 Nr. 
comandă€ €

160 3,4 2,5 2  15,96   24,90  …0160
180 3,8 2,7 2,2  16,85   26,90  …0180
200 4,2 3 2,5  18,99  –  …0200

(W512) (W525)

Lungime 
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5320 5325 5331 Nr. 
comandă€ € €

160 3,4 2,5 2  18,51   30,40  –  …0160
180 3,8 2,7 2,2  20,03   32,90  –  …0180
200 4,2 3 2,5  23,09   34,90   42,00  …0200
250 4,6 3,5 3 –   44,70   47,60  …0250

(W512) (W525) (W525)

Clești diagonali de tăiere

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei, cu arc de deschidere. Cap lustruit. Suprafețe de 
tăiere rectificate plan, fără înclinare.

Utilizare: Pentru o tăiere dreaptă (pentru că nu are înclinare) a componentelor din plastic sau a materialelor 
moi ca de ex. plumbul.

Clește diagonal de tăiere pentru plastic  

532A Tăișuri drepte. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5326 Tăișuri drepte. Mânere acoperite cu plastic. 
Lungime 160 mm: tăișuri extra-lungi pentru lucrări de finețe chiar și în spații înguste. 
Capacitate de tăiere cu 25 % mai mare datorită raportului de pârghie imbunătățit față de 
un clește diagonal normal cu aceeași lungime.

5328 Tăișuri înclinate la 45°. Mânere acoperite cu plastic.

5330 Tăișuri înclinate la 85°. Mânere acoperite cu plastic.

5319 Tăișuri drepte. Tăișuri extra-lungi pentru lucrări de finețe chiar și în spații înguste. Mânere 
acoperite cu plastic. Special pentru tăierea fibrei optice (cabluri cu fibră optică).

5319

5330

5328

5326

532A

Model: Husă de nailon cu modul de spumă. Modulul se potrivește și în 
căruciorul pentru unelte FORMAT.

Set de clești m

Lungime 
mm

532A 5326 5328 5330 5319 Nr. 
comandă€ € € € €

125  21,60  –  –  –  –  …0125
140 –   20,30  –  –  –  …0140
160 –   20,80   32,60   37,10   24,30  …0160
180 –   22,40  –  –  –  …0180

(W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

Componență Conţinutul trusei
5327 Nr. 

comandă€
3 bucăți 1 clește diagonal de tăiere, de forță, 160 mm Nr. comandă 5317 0160 

1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5149 0180 
1 clește pentru instalatori cu reglare rapidă, 250 mm Nr. comandă 5814 0250

 74,92  …0115

5 bucăți 1 clește diagonal de tăiere, de forță, 160 mm Nr. comandă 5317 0160 
1 clește combinat de forță 200 mm Nr. comandă 5185 0200 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept, 200 mm Nr. comandă 5227 0200 
1 clește cu vârf înclinat, ascuțit, 200 mm Nr. comandă 5233 0200 
1 clește pentru instalatori cu reglare rapidă, 250 mm Nr. comandă 5698 0250

 124,10  …0130

3 bucăți 1 clește de tăiere diagonal de tăiere VDE, 160 mm Nr. comandă 5296 0160 
1 clește combinat VDE, 180 mm Nr. comandă 5151 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit VDE, 200 mm Nr. comandă 5230 0200

 83,62  …0140

7 bucăți 1 clește diagonal de tăiere VDE, 160 mm Nr. comandă 5296 0160 
1 clește combinat VDE, 180 mm Nr. comandă 5151 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit VDE, drept 200 mm Nr. comandă 5230 0200 
1 șurubelniță dreaptă VDE 0,5 x 3 mm Nr. comandă 6278 0025 
2 șurubelnițe VDE cu cap în cruce PH 1; 2 Nr. comandă 6328 0001 + 0002 
1 tester de tensiune

 101,13  …0145

(W512)

Clești diagonali de tăiere, seturi de clești
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Nr. de piese Componență
5327 Nr. 

comandă€
3 bucăți 1 clește diagonal de tăiere de forță, 160 mm Nr. comandă 5317 0160 

1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5149 0180 
1 clește pentru instalatori cu reglare rapidă, 250 mm Nr. comandă 5814 0250

 40,41  …0100

3 bucăți 1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5290 0160 
1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5145 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept, 200 mm Nr. comandă 5226 0200

 30,29  …0105

3 bucăți 1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5293 0160 
1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5148 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept, 200 mm Nr. comandă 5227 0200

 44,46  …0110

4 bucăți 1 clește radio, drept, 160 mm Nr. comandă 5215 0160 
1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5293 0160 
1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5148 0180 
1 clește pentru instalatori cu reglare rapidă, 250 mm Nr. comandă 5814 0250

 66,34  …0120

6 bucăți 1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, drept, 200 mm Nr. comandă 5227 0200 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, înclinat, 200 mm Nr. comandă 5233 0200 
1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5293 0160 
1 clește diagonal de tăiere de forță, 180 mm Nr. comandă 5317 0180 
1 clește combinat, 200 mm Nr. comandă 5148 0200 
1 clește pentru instalatori cu reglare rapidă, 250 mm Nr. comandă 5814 0250

 103,20  …0125

3 bucăți 1 clește diagonal de tăiere VDE, 160 mm Nr. comandă 5296 0160 
1 clește combinat VDE, 180 mm Nr. comandă 5151 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit VDE, 200 mm Nr. comandă 5230 0200

 44,46  …0135

(W512)

Set de clești m

Model: Livrarea în cutie de carton.

5327 0100 5327 0105 5327 0110 

5327 0120 5327 0125 5327 0135 

Seturi de clești

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Nr. de piese Componență
5321 Nr. 

comandă€
4 bucăți 1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5150 0180 

1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, 200 mm Nr. comandă 5242 0200 
1 clește diagonal de tăiere de forță, 180 mm Nr. comandă 5322 0180 
1 clește pentru instalatori Cobra®, 250 mm Nr. comandă 5593 0250

 94,60  …0050

4 bucăți 1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5153 0180 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, 200 mm Nr. comandă 5242 0200 
1 clește diagonal de tăiere de forță, 180 mm Nr. comandă 5324 0180 
1 clește pentru instalatori Cobra®, 250 mm Nr. comandă 5609 0250

 118,00  …0060

3 bucăți 1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5153 0180 
1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5300 0160 
1 clește pentru instalatori Cobra®, 250 mm Nr. comandă 5593 0250

 56,10  …0020

3 bucăți 1 clește combinat de forță 180 mm Nr. comandă 5157 0180 
1 clește diagonal de tăiere de forță, 160 mm Nr. comandă 5323 0160 
1 clește pentru instalatori Cobra®, 250 mm Nr. comandă 5593 0250

 57,00  …0070

3 bucăți 1 clește combinat, 180 mm Nr. comandă 5153 0180 
1 clește diagonal de tăiere, 160 mm Nr. comandă 5300 0160 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit, 200 mm Nr. comandă 5240 0200

 54,20  …0030

3 bucăți 1 clește combinat VDE, 180 mm Nr. comandă 5154 0180 
1 clește diagonal de tăiere VDE, 160 mm Nr. comandă 5305 0160 
1 clește cu fălci semirotunde și vârf ascuțit VDE, 200 mm Nr. comandă 5245 0200

 74,30  …0040

(W525)

Set de clești  

5321 0050 Capete lustruite. Livrare în separator din spumă, 
dimensiuni L x l x H 335 x 165 x 33 mm.

5321 0060 Capete cromate. Livrare în separator din spumă, dimensiuni L x l 
x H 335 x 165 x 33 mm.

5321 0060

5321 0040

5321 0050

5321 0020 Capete lustruite. 5321 0070 Capete lustruite.

5321 0030

5321 0030 Capete lustruite. 5321 0040

5321 0070

Capete cromate. Izolat până 
la 1000 V, conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 
0682/partea 201.

5321 0020

Seturi de clești
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN 5256, forma C, drept.

Utilizare: Pentru montarea inelelor de siguranță interioare.

Mărime
∅ gaură

mm

Lungime
mm

5617 5614 5619 5618 Nr. 
comandă

€ € € €5617 5614/5619 5618
J 0   8– 13 145 140 –  8,25   11,35   14,95  –  …0000
J 1  12– 25 145 140 –  7,68   11,35   14,95  –  …0001
J 2  19– 60 185 180 –  8,13   12,10   15,75  –  …0002
J 3  40–100 230 225 –  11,35   13,75   17,70  –  …0003
J 4  85–140 310 320 –  19,50   23,20   30,60  –  …0004
J 5 122–300 – – 570 –  –  –   112,50  …0005
J 6 252–400 – – 580 –  –  –   112,50  …0006

(W512) (W525) (W525) (W525)

Clește pentru inele de siguranță interioare, drept  

5617 Din oțel crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Vârfuri 
extrem de robuste, anti-alunecare datorită bazei conice. Mânere 
acoperite cu plastic.

5614 Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Anti-
alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. Mânere acoperite cu 
plastic.

5619 Execuție de precizie. Din oțel electric crom-vanadiu, forjat, cap gri cu 
protecție împotriva coroziunii, vârfuri încastrate din oțel de arc de calitate 
maximă, cu suprafață de prindere mare, motiv pentru care inelele nu sunt 
răsucite. Precizie maximă prin articulația înșurubată, rezistent la solicitări 
mari cu o durată de viață de până la 10 ori mai mare la utilizare continuă. 
Mânere acoperite cu plastic.

5618 

Articulație 
înșurubată 

5619 

  

Din oțel laminat extrem de rezistent, cu vârfuri interschimbabile din oțel 
special pentru scule și mecanism de blocare detașabil. Clește vopsit 
negru în câmp electrostatic.

5617  

Model: DIN 5256, formă D, înclinat.

Utilizare: Pentru montarea inelelor de siguranță interioare.

5614  

Mărime
∅ gaură

mm

Lungime
mm

5623 5615 5625 5624 Nr. 
comandă

€ € € €5623 5615 5625 5624
J 01   8– 13 135 130 130 –  8,69   12,90   17,15  –  …0001
J 11  12– 25 135 130 130 –  8,13   12,90   17,15  –  …0011
J 21  19– 60 170 170 160 –  8,91   13,10   17,30  –  …0021
J 31  40–100 215 215 210 –  12,10   14,55   19,10  –  …0031
J 41  85–140 295 300 305 –  20,20   24,80   32,60  –  …0041
J 51 122–300 – – – 590 –  –  –   113,00  …0051
J 61 252–400 – – – 600 –  –  –   113,00  …0061

(W512) (W525) (W525) (W525)

5624  

5618  

Clește pentru inele de siguranță interioare, înclinat  

5623 Din oțel crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Vârfuri extrem 
de robuste, anti-alunecare datorită bazei conice. Mânere acoperite cu 
plastic.

5615  

5615 Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Anti-
alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. Mânere acoperite cu 
plastic.

5625 Execuție de precizie. Din oțel electric crom-vanadiu, forjat, cap gri cu 
protecție împotriva coroziunii, vârfuri încastrate din oțel de arc de calitate 
maximă, cu suprafață de prindere mare, motiv pentru care inelele nu sunt 
răsucite. Precizie maximă prin articulația înșurubată, rezistent la solicitări 
mari cu o durată de viață de până la 10 ori mai mare la utilizare continuă. 
Mânere acoperite cu plastic.

5624 Din oțel laminat extrem de rezistent, cu vârfuri interschimbabile din oțel 
special pentru scule și mecanism de blocare detașabil. 
Clește vopsit negru în câmp electrostatic.

5625 

  

Articulație 
înșurubată 

5623  

Clești pentru inele de siguranță

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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5654

5650

5660 0000 
Cu limitator de 
deschidere. 

Model: În conformitate cu DIN, înclinat la 45°. Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap 
lustruit. Anti-alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. Mânere acoperite cu plastic.

Mărime
∅ gaură

mm
Lungime

mm
5650 Nr. 

comandă€
J 02  8– 13 140  13,00  …0002
J 12 12– 25 140  13,00  …0012
J 22 19– 60 180  13,45  …0022
J 32 40–100 225  14,60  …0032

(W525)

Mărime
∅ arbore

mm
Lungime

mm
5654 Nr. 

comandă€
A 02  3– 10 130  14,45  …0002
A 12 10– 25 130  13,80  …0012
A 22 19– 60 185  15,00  …0022
A 32 40–100 210  16,85  …0032

(W525)

Clește pentru inele de siguranță interioare și exterioare, înclinat la 45°  

5650 Pentru montarea inelelor de siguranță interioare.

5654 Pentru montarea inelelor de siguranță exterioare, precum și pentru deschiderea inelelor 
de fixare.

Model: Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit, cu arc de deschidere. Anti-
alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. 
Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru asamblarea inelelor de siguranță pe arbori.

Mărime
∅ arbore

mm
Lungime

mm
5660 Nr. 

comandă€
G 0 1,5– 4,0 140  23,30  …0000
G 1 4,0– 7,0 140  15,35  …0001
G 2 5,0–13,0 140  15,60  …0002

(W525)

Clește pentru inele de siguranță pentru inele de prindere  

5660 0001–5660 0002 

Model: DIN 5254, forma A, drept.

Utilizare: Pentru montarea inelelor de siguranță exterioare, precum și pentru 
deschiderea inelelor de fixare.

Mărime
∅ arbore

mm

Lungime
mm

5620 5631 5622 5676 5621 Nr. 
comandă

€ € € € €5620 5631 5622 5676 5621
A 0   3– 10 140 140 140 140 –  10,66   13,10   17,30   21,50  –  …0000
A 1  10– 25 140 140 140 – –  8,37   12,50   16,15  –  –  …0001
A 2  19– 60 175 180 180 – –  9,15   13,75   17,95  –  –  …0002
A 3  40–100 225 210 225 – –  12,25   14,90   19,60  –  –  …0003
A 4  85–140 295 320 320 – –  20,10   26,10   34,00  –  –  …0004
A 5 122–300 – – – – 560 –  –  –  –   112,50  …0005
A 6 252–400 – – – – 570 –  –  –  –   112,50  …0006

(W512) (W525) (W525) (W525) (W525)

Clește pentru inele de siguranță exterioare, drept  

5620 Din oțel crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Vârfuri 
extrem de robuste, anti-alunecare datorită bazei conice. Mânere 
acoperite cu plastic.

5622 Execuție de precizie. Din oțel electric crom-vanadiu, forjat, cap 
gri cu protecție împotriva coroziunii, vârfuri încastrate din oțel 
de arc de calitate maximă, cu suprafață de prindere mare, motiv 
pentru care inelele nu sunt răsucite. Precizie maximă prin articulația 
înșurubată, cu arc de deschidere la interior, rezistent la solicitări 
mari cu o durată de viață de până la 10 ori mai mare la utilizare 
continuă. Mânere acoperite cu plastic.

5631 

5676 Versiune de precizie cu limitator de deschidere. 
Ca la nr. comandă 5622, suplimentar cu limitator de deschidere 
pentru montarea corespunzătoare la producția în serie.

Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit. Anti-
alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. Mânere acoperite cu 
plastic.

5676 

  

5621 Din oțel laminat extrem de rezistent, cu vârfuri interschimbabile din 
oțel special pentru scule și mecanism de blocare detașabil. Clește 
vopsit negru în câmp electrostatic. Articulație înșurubată 

5622 

  

Arc amplasat în interior 

5631  

Articulație înșurubată 

Arc amplasat în interior 

5621  

5620  

Clești pentru inele de siguranță
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN 5254, formă B, înclinat.

Utilizare: Pentru montarea inelelor de siguranță exterioare, precum și pentru 
deschiderea inelelor de fixare.

Mărime
∅ arbore

mm

Lungime
mm

5626 5632 5628 5679 5627 Nr. 
comandă

€ € € € €5626 5632 5628 5679 5627
A 01   3– 10 125 125 130 125 –  10,55   14,30   18,85   23,50  –  …0001
A 11  10– 25 125 125 130 – –  8,88   13,60   17,70  –  –  …0011
A 21  19– 60 160 170 165 – –  9,63   14,90   19,60  –  –  …0021
A 31  40–100 200 200 210 – –  13,00   16,50   21,50  –  –  …0031
A 41  85–140 275 300 305 – –  20,80   28,30   37,00  –  –  …0041
A 51 122–300 – – – – 570 –  –  –  –   113,00  …0051

(W512) (W525) (W525) (W525) (W525)

Clește pentru inele de siguranță exterioare, înclinat  

5626 Din oțel crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit. 
Vârfuri extrem de robuste, anti-alunecare datorită bazei conice. 
Mânere acoperite cu plastic.

5632 Din oțel crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit. 
Anti-alunecare datorită geometriei speciale a vârfului. Mânere 
acoperite cu plastic.

5628 Execuție de precizie. Din oțel electric crom-vanadiu, forjat, 
cap gri cu protecție împotriva coroziunii, vârfuri încastrate 
din oțel de arc de calitate maximă, cu suprafață de prindere 
mare, motiv pentru care inelele nu sunt răsucite. Precizie 
maximă prin articulația înșurubată, cu arc de deschidere 
la interior, rezistent la solicitări mari cu o durată de viață 
de până la 10 ori mai mare la utilizare continuă. Mânere 
acoperite cu plastic.

5627  

5679 Versiune de precizie cu limitator de deschidere. 
Ca la nr. comandă 5628, suplimentar cu limitator de 
deschidere pentru montarea corespunzătoare la producția 
în serie.

5627 Din oțel laminat extrem de rezistent, cu vârfuri 
interschimbabile din oțel special pentru scule și mecanism 
de blocare detașabil. Clește vopsit negru în câmp 
electrostatic.

5679 

  

5628 

  

5632  

5626  

Articulație înșurubată 

Arc amplasat în 
interior 

Arc amplasat în interior 

Articulație înșurubată 

Model: Corpul uneltei cromat, vârfuri de lucru interschimbabile din oțel electric 
crom-vanadiu. Dispozitiv de prindere directă, scurt, pentru o prindere sigură a 
inelelor. Deschidere, închidere și prindere sigură a inelelor datorită mecanismului 
de antrenare de precizie au autoblocare. Adaptor hexagonal pentru acționarea cu 
șurubelniță vinclu, cheie cu clicheți sau șurubelniță electrică cu acumulator.

Utilizare: Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță exterioare și 
interioare într-o singură etapă de lucru în zonele în care trebuie transmise forțe 
foarte mari cu arborii și rulmenții, ca de ex. centrale eoliene și hidrocentrale, 
centrale mareomotrice, construcția de generatoare, construcția de utilaje mari, 
construcția de nave precum și în construcția aeronautică și astronautică.

Livrare: Dispozitiv pentru inele de siguranță, 2 vârfuri pentru inele interioare ∅ 6; 
9 mm, 2 vârfuri pentru inele exterioare ∅ 6; 9 mm, șurubelniță vinclu hexagonală, 
cutie de plastic cu separator din spumă.

pentru ∅ arbore/rulment 
mm

5625 Nr. 
comandă€

400–1000 la cerere ◊  …1000
(W525)

Dispozitiv pentru inele de siguranță interioare și exterioare  

Clești pentru inele de siguranță

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN 5254 A și 5256 C (formă dreaptă) precum și DIN 5254 B și 5256 
D (formă înclinată). Din oțel crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit. 
Mânere acoperite cu plastic.

Nr. de piese Componență
5616 5606 Nr. 

comandă€ €
4 bucăți câte 1 pentru inele interioare J1 și J2 

câte 1 pentru inele exterioare A1 și A2
 33,61  –  …0010

4 bucăți câte 1 pentru inele interioare J1 și J2 
câte 1 pentru inele exterioare A1 și A2

–   61,20  …0020

4 bucăți câte 1 pentru inele interioare J2 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A2 și A21

–   65,30  …0010

8 bucăți câte 1 pentru inele interioare J1, J2 și J11, J21 
câte 1 pentru inele exterioare A1, A2 și A11, A21

 79,06  –  …0020

8 bucăți câte 1 pentru inelele interioare J1, J2, J11 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A1, A2, A11 și A21

–   118,00  …0030

(W512) (W525)

Set de clești pentru inele de siguranță  

5616 Vârfuri extrem de robuste, anti-
alunecare datorită bazei conice. 
Livrare în husă rulabilă din piele 
sintetică.

5606 Forjat. Anti-alunecare datorită 
geometriei speciale a vârfului. Livrare 
în husă rulabilă din nailon.

5606 0020  

Model: DIN 5254 A și 5256 C (formă dreaptă) precum și DIN 5254 B și 5256 
D (formă înclinată). Din oțel electric crom-vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei, 
cap gri cu protecție împotriva coroziunii, vârfuri încastrate din oțel de arc de 
calitate maximă, cu suprafață de prindere mare, motiv pentru care inelele nu sunt 
răsucite. Precizie maximă prin articulația înșurubată, rezistent la solicitări mari 
cu o durată de viață de până la 10 ori mai mare la utilizare continuă. Mânere 
acoperite cu plastic.

Nr. de piese Componență Livrare în
5629 Nr. 

comandă€
4 bucăți câte 1 pentru inele interioare J1 și J2 

câte 1 pentru inele exterioare A1 și A2
Husă pentru scule rulabilă  76,30  …0010

4 bucăți câte 1 pentru inele interioare J2 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A2 și A21

Husă pentru scule rulabilă  82,10  …0040

6 bucăți câte 1 pentru inele interioare J1, J2 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A1, A2 și A21

Separator din spumă 
335 x 165 x 33 mm

 113,50  …0020

8 bucăți câte 1 pentru inelele interioare J1, J2, J11 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A1, A2, A11 și A21

Husă pentru scule rulabilă  150,00  …0060

8 bucăți câte 1 pentru inelele interioare J1, J2, J11 și J21 
câte 1 pentru inele exterioare A1, A2, A11 și A21

Cutie de plastic cu 
separator din spumă

 172,00  …0030

(W525)

Set de clești de precizie pentru inele de siguranță  

Arc amplasat în 
interior 

Articulație înșurubată 

5629 00305629 0020

5616 0010  

5629 0010

Clești pentru inele de siguranță
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 5749. Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. 
Cap cromat, cu articulație încastrată. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (63 HRC). Mânere cu manșoane 
de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în locuri greu accesibile în domeniul electromecanic.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
Ø sârmă tare

mm
Ø sârmă pian

mm
5333 Nr. 

comandă€
cu înclinare, 
cap rotund

125 0,4–2,5 0,4–1,8 0,4–1 0,4–0,6  24,70  …0125

(W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electromecanică  

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei, cap ascuțit lustruit, cu arc 
de deschidere și articulație încastrată fără joc. Tăișuri călite suplimentar prin inducție. Mânere cu manșoane 
robuste, acoperite, de plastic din mai multe componente.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
5329 Nr. 

comandă€
fără înclinare 115 0,2–1,3  25,35  …0019

(W512)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică  

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei, cap rotund lustruit cu arc 
de deschidere. Tăișuri călite suplimentar prin inducție. Mânere cu manșoane robuste, acoperite, de plastic 
din mai multe componente.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă tare

mm
5329 Nr. 

comandă€
cu înclinare 110 0,3–1,5 0,2–0,6  15,22  …0005

fără înclinare 110 0,2–1,5 –  15,22  …0010
cu înclinare și arc 

de deschidere
110 0,3–1,5 0,2–0,6  15,22  …0015

(W512)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică  

5329 0005 + 
5329 0015

5329 0010

Model: DIN ISO 5749. Din oțel electric cu vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu articulație 
încastrată și arc dublu nedetașabil și fără frecare pentru o deschidere uniformă. Tăișuri călite suplimentar prin 
inducție (63 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în locuri greu accesibile în domeniul electromecanic.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
5334 Nr. 

comandă€
fără înclinare, 

cap rotund
125 0,4–2,5  23,50  …0125

(W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electromecanică  

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei, formă suplă, 
cap brunat, cu arc dublu nedetașabil și fără frecare pentru o deschidere uniformă. Tăișuri de precizie călite 
suplimentar prin inducție (HRC 64). 
Mânere cu manșoane din plastic.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5332 Nr. 
comandă

€
cu înclinare 125 0,2–1,3 0,2–1 0,2–0,6 0,2–0,4  32,40  …0005

cu înclinare și arc 
de deschidere

125 0,2–1,3 0,2–1 0,2–0,6 0,2–0,4  38,30  …0010

cu înclinare, 
cap subțire

125 0,2–1 0,2–0,6 0,2–0,5 0,2–0,3  36,80  …0025

(W525)

5332 0025

Clește diagonal de tăiere pentru electronică  

5332 0010

 

 

 

5332 0005

Valori de tăiere pentru tipuri de sârmă 

Tip sârmă Rezistență la tracțiune (N/mm2) Rezistență la tracțiune (N/mm2) 
  FORMAT Knipex 
moale  200  220 
medie  800  750 
tare 1600 1800 
sârmă pian 2000 2300

Clești pentru electronică

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 9654. Din oțel cu crom pentru rulmenți, călit și revenit în ulei. 
Cap lustruit, cu articulație de precizie fără joc și arc dublu nedetașabil și cu frecare redusă. Tăișuri călite 
suplimentar prin inducție (62 HRC).

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
Ø sârmă tare

mm
5335 5335 5336 Nr. 

comandă€ € €
cu înclinare, cap rotund 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6  28,00  –  –  …0006
cu înclinare, cap rotund 130 0,3–2 0,3–1,5 0,3–0,8 –   29,80  –  …0010

fără înclinare, cap ascuțit 115 0,3–1,3 0,3–0,8 – –  –   29,50  …0011
(W525) (W525) (W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică  

5336 Mânere cu manșoane din plastic antialunecare.

5336

5335 0010 Mânere acoperite cu plastic.

5335 0010

5335 0006 Mânere cu manșoane din plastic antialunecare.

5335 0006

Model: DIN ISO 9654. Din oțel cu crom pentru rulmenți, călit și revenit în ulei. 
Cap lustruit și finisat, cu articulație de precizie fără joc și arc dublu nedetașabil și cu frecare redusă. Tăișuri 
călite suplimentar prin inducție (62 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
Ø sârmă tare

mm
5338 Nr. 

comandă€
cu înclinare mică, 

cap rotund
115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6  31,50  …0006

cu înclinare și arc de 
deschidere, cap rotund

115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6  37,70  …0011

fără înclinare, cap rotund 115* 0,3–1,3 0,3–1 –  31,70  …0016
cu înclinare mică, 

cap ascuțit
115 0,3–1,3 0,3–1 0,3–0,5  34,70  …0018

fără înclinare, cap ascuțit 115* 0,3–1,3 0,3–0,8 –  33,80  …0019
cu înclinare mică, 
cap ascuțit plat

115* 0,3–1 0,3–0,8 0,3–0,5  35,50  …0022

cu înclinare mică, 
cap ascuțit mini

115 0,3–0,8 – –  33,80  …0021

(W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică  

* Duritate tăișuri cca. 57 HRC.

5338 00195338 0011

5338 00225338 0016

5338 0021

 

5338 0018

5338 0006

Model: DIN ISO 9654. Din oțel inoxidabil. Articulație fără joc cu nit de inox și arc de deschidere. Tăișuri 
rectificate cu precizie (54 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în locuri greu accesibile în domeniul electric și în electromecanică.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5341 Nr. 
comandă

€
fără înclinare 125 0,2–1,6 0,2–1 –  17,00  …0006
fără înclinare 140 0,2–2,1 0,2–1,2 –  20,60  …0010

fără înclinare, cu arc de deschidere 125 0,2–1,6 0,2–1 –  19,10  …0016
fără înclinare, vârfuri înclinate la 60° 125 0,2–1 0,2–0,6 –  20,10  …0021

(W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică Super Knips®  

 

5341 0021

5341 0016

5341 0006 + 
5341 0010

INOX

Clești pentru electronică
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: DIN ISO 9654. Din oțel cu crom pentru rulmenți cu bile, forjat. Cap lustruit fără reflexii, cu 
articulație înșurubată pentru o precizie maximă și mișcare fără joc a cleștelui, precum și cu arc dublu 
nedetașabil și fără frecare pentru o deschidere uniformă. Suprafețele articulației sunt rectificate cu 
precizie și garantează astfel o mișcare cu frecare redusă pe întreg intervalul de deschidere. Cu tăișuri 
rectificate ascuțit și călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Mânere cu manșoane cu formă specială 
ergonomică cu manșoane de plastic din mai multe componente, pentru o prindere sigură și pentru lucrări de 
finețe și fără obosire.

Utilizare: Clește diagonal patent de tăiat pentru pretenții mari la lucrările de tăiere de finețe în zone greu 
accesibile în domeniul electric și în mecanica fină.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5363 Nr. 
comandă

€
înclinare foarte mică, cap mini 120 0,2–1,4 0,2–1 0,2–0,6  46,20  …0005

înclinare foarte mică, cap rotund 125 0,2–1,7 0,2–1,3 0,2–0,7  43,50  …0015
fără înclinare, cap rotund 125 0,1–1,7 0,1–1 –  47,60  …0020

înclinare foarte mică, cap ascuțit 125 0,2–1,5 0,2–1,1 0,2–0,6  43,50  …0025
fără înclinare, cap ascuțit 125 0,1–1,5 0,1–0,8 –  47,60  …0030

(W525)

Clește diagonal de tăiere de precizie pentru electronică  

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule, brunat. Articulație fără joc cu nit de inox și arc 
de deschidere. Tăișuri rectificate cu precizie (64 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în locuri greu accesibile în domeniul electric și în electromecanică.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5344 Nr. 
comandă

€
fără înclinare, cap subțire 125 0,2–1 – –  18,90 *  …0006
fără înclinare, cap subți-
re, cu arc de deschidere

125* 0,2–1 – –  21,60  …0010

fără înclinare 125 0,2–1,6 0,2–1,2 –  17,70  …0016
fără înclinare 140 0,2–2,1 0,2–1,4 –  21,40  …0025

fără înclinare, cu arc de deschidere 125 0,2–1,6 0,2–1,2 –  20,10  …0020
înclinare foarte redusă 125 0,2–1,6 0,2–1,2 0,2–0,6  18,55  …0030

înclinare foarte redusă, cu 
foarfece pentru sârmă

125 0,2–1,6 0,2–1,2 0,2–0,6  20,70  …0035

(W525)

Clește diagonal de tăiere pentru electronică Super Knips®  

* Duritate tăișuri cca. 60 HRC.

 

 
m

Model: DIN ISO 9654. Din oțel inoxidabil. Articulație fără joc cu nit de inox și arc de deschidere. Tăișuri 
rectificate cu precizie (54 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 
1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în locuri greu accesibile în domeniul electric și în electromecanică.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
5346 Nr. 

comandă€
fără înclinare 125 0,2–1,6 0,2–1  22,20  …0006

(W525)

5363 0030

5363 0025

5363 0020

5363 0015

5363 0005

Clește diagonal de tăiere pentru electronică VDE Super Knips® m

5344 0035

 

 
m
5344 0030

5344 0020

5344 0016 + 
5344 0025

5344 0010

5344 0006

INOX RVS

5350 0010

5350 0016

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, 
cu articulație de precizie fără joc, cu arc de deschidere. Tăișuri călite (58 HRC). Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5350 Nr. 
comandă

€
cu înclinare mică, cap scurt, înclinat la 15° 120 1,5 1 0,5  39,10  …0005
cu înclinare mică, cap scurt, înclinat la 27° 115 1,5 1 0,5  38,30  …0010

fără înclinare, cap scurt, înclinat la 27° 115 1,3 – –  39,70  …0016
Mini-tăiș cu înclinare mică 120 0,6 – –  40,20  …0021

(W525)

Clește de tăiere cu vârf înclinat pentru electronică  

5350 0021

5350 0005

Clești pentru electronică

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 9655. Din oțel cu crom pentru rulmenți, călit și revenit în ulei. 
Cap lustruit și finisat. Cu articulație de precizie fără joc și arc dublu nedetașabil și cu frecare redusă. 
Suprafețe de prindere rectificate neted. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru prindere, fixare și îndoire în locuri greu accesibile în domeniul electric și în electromecanică.

Execuție
Lungime

mm
Lungime fălci

mm
5356 Nr. 

comandă€
fălci plate-late 115 22,5  26,40  …0006

fălci plate-rotunde pentru îndoirea ochiurilor de sârmă 115 22,5  26,40  …0011
fălci ascuțit-rotunde pentru îndoirea ochiurilor de sârmă 115 22,5  26,40  …0016

fălci plate-rotunde, înclinate 45° 115 22,5  28,50  …0021
fălci plate-rotunde, lungi 145 40  31,30  …0030

fălci plate-rotunde, lungi, înclinate la 45° 145 35  33,70  …0040
(W525)

Clește de prindere pentru electronică  

 

5356 0040 

5356 0030 

5356 0021 

5356 0016 

5356 0011 

5356 0006 

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit, cu arc de deschidere. Reglarea facilă 
la ∅ de sârmă sau liță dorit cu șurubul randalinat și contrapiulița. Mânere cu manșoane de plastic din mai 
multe componente.

Utilizare: Pentru tăierea și dezizolarea cablurilor cu unul sau două conductoare și a celor cu liță.

Lungime 
mm

5355 Nr. 
comandă€

140  35,60  …0130
(W525)

Clește dezizolator pentru electronică  

Model: DIN ISO 9655. Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei, cap lustruit fin, cu fălci 
drepte și arc de deschidere. Mânere cu manșoane robuste, acoperite, de plastic din mai multe componente.

Execuție
Lungime

mm
5354 Nr. 

comandă€
fălci plate-late 130  12,69  …0005

fălci rotunde-ascuțite 130  12,69  …0010
fălci plate-rotunde 130  13,17  …0015

fălci plate-rotunde, înclinate 35° 130  13,50  …0020
(W512)

Clește de prindere pentru electronică  

5354 0020 

5354 0010 

5354 0015 

5354 0005 

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lustruit și 
finisat, cu articulație de precizie fără joc, cu arc de deschidere. Tăișuri călite (56 HRC). Mânere cu manșoane 
de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
Ø sârmă tare

mm
5350 Nr. 

comandă€
cu înclinare 115 2 1 0,6  36,60  …0003

(W525)

Clește de tăiere frontală pentru electronică  

Clești pentru electronică
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/51

Model: Din oțel special pentru scule, forjat, călit și revenit în ulei, lustruit fin. Cu arc de deschidere. Mânere 
cu manșoane robuste, acoperite, de plastic din mai multe componente. Livrare în husă.

Utilizare: Pentru lucrări de finețe chiar și în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica fină.

Ne. de piese Componență
5367 Nr. 

comandă€
6 bucăți 1 clește cu fălci plate, 130 mm Nr. comandă 5354 0005 

1 clește cu fălci rotunde, 130 mm Nr. comandă 5354 0010 
1 clește cu vârf ascuțit, 130 mm Nr. comandă 5354 0015 
1 clește cu vârf ascuțit, încl. 35°, 130 mm Nr. comandă 5354 0020 
1 Clește diagonal, 110 mm, cu înclinare Nr. comandă 5329 0005 
1 Clește diagonal, 110 mm, fără înclinare Nr. comandă 5329 0010

 104,52  …0005

(W512)

Set de clești pentru electronică  

Model: Clești din oțel cu crom pentru rulmenți cu bile, călit și revenit în ulei, lustruit și finisat. Cu arc de 
deschidere. Mânere cu manșoane robuste, acoperite, de plastic din mai multe componente. Livrare în husă.

Utilizare: Pentru lucrări de finețe chiar și în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica fină.

Ne. de piese Componență
5361 Nr. 

comandă€
7 bucăți 1 clește cu fălci rotunde, 115 mm Nr. comandă 5356 0016 

1 clește de prindere, plat-rotund, 115 mm Nr. comandă 5356 0011 
1 clește cu fălci plate, 115 mm Nr. comandă 5356 0006 
1 clește diagonal, fără înclinare, 115 mm Nr. comandă 5338 0019 
1 clește diagonal, cu înclinare, 115 mm Nr. comandă 5338 0006 
1 clește de tăiat sârmă, 120 mm Nr. comandă 5350 0005 
1 pensetă de precizie, formă ascuțită, 155 mm Nr. comandă 6513 0015

 231,00  …0010

(W525)

Set de clești pentru electronică m

Model: Livrare în cutie de depozitare practică din plastic rezistent la impact cu separator din spumă.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric și în mecanica 
fină.

Execuție Componență
5361 Nr. 

comandă€
8 bucăți 1 clește cu vârf ascuțit, 115 mm Nr. comandă 5356 0006 

1 clește diagonal de tăiere, 115 mm Nr. comandă 5338 0006 
1 șurubelniță dreaptă, 2,5 mm Nr. comandă 6366 0025 
1 șurubelniță dreaptă, 3,0 mm Nr. comandă 6366 0030 
1 șurubelniță dreaptă, 3,5 mm Nr. comandă 6366 0035 
1 șurubelniță dreaptă, 4,0 mm Nr. comandă 6366 0040 
1 șurubelniță cu cap în cruce PH 0 Nr. comandă 6368 0010 
1 șurubelniță cu cap în cruce PH 1 Nr. comandă 6368 0015

 122,50  …0015

(W525)

Set de scule pentru electronică  

Clești pentru electronică

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule. Articulație fără joc cu nit de inox și arc de deschidere. 
Tăișuri rectificate cu precizie (64 HRC), fără înclinare. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în zone greu accesibile în domeniul electric, în special în locurile unde 
trebuie folosite unelte ESD.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
5371 Nr. 

comandă€
fără înclinare 125 0,2–1,6 0,2–1,2  19,45  …0010
fără înclinare 140 0,2–2,1 0,2–1,4  23,20  …0017

fără înclinare, cu arc de deschidere 125 0,2–1,6 0,2–1,2  21,60  …0013
(W525)

Clește diagonal pentru electronică ESD Super Knips®  

 

 

5371 0013

5371 0010 + 
5371 0017

 

Model: DIN ISO 9654. Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei, formă 
suplă. Cap lustruit și finisat, cu arc dublu nedetașabil și fără frecare pentru o deschidere uniformă. Tăișuri 
de precizie călite suplimentar prin inducție (62 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric, în special în 
locurile unde trebuie folosite unelte ESD.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5368 Nr. 
comandă

€
cu înclinare mică, cap rotund 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6  33,40  …0005

fără înclinare, cap rotund 115* 0,3–1,3 0,3–1 –  33,60  …0010
cu înclinare mică, cap ascuțit 115 0,3–1,3 0,3–1 0,3–0,5  35,90  …0015

fără înclinare, cap ascuțit 115* 0,3–1,3 0,3–0,8 –  35,70  …0020
cu înclinare mică, cap ascuțit plat 115* 0,3–1 0,3–0,8 0,3–0,5  37,50  …0025
cu înclinare mică, cap ascuțit mini 115 0,3–0,8 – –  35,70  …0030

(W525)

Clește diagonal pentru electronică ESD  

* Duritate tăișuri cca. 57 HRC.
5368 0030

5368 0025

5368 0020

5368 0015

5368 0010

5368 0005

Model: DIN ISO 9654. Din oțel inoxidabil. Articulație fără joc cu nit de inox și arc de deschidere. Tăișuri 
rectificate cu precizie (54 HRC), fără înclinare. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru tăiere la același nivel în zone greu accesibile în domeniul electric, în special în locurile unde 
trebuie folosite unelte ESD.

Execuție
Lungime

mm
Ø sârmă moale

mm
Ø sârmă medie

mm
5371 Nr. 

comandă€
fără înclinare 125 0,2–1,6 0,2–1  18,85  …0005
fără înclinare 140 0,2–2,1 0,2–1,2  22,50  …0015

fără înclinare, cu arc de deschidere 125 0,2–1,6 0,2–1  20,60  …0008
(W525)

Clește diagonal pentru electronică ESD Super Knips®  

5371 0008

5371 0005 + 
5371 0015

Îndicație generală ESD 

La utilizarea uneltelor la fabricarea componentelor ce sunt vulnerabile la descărcare electrostatică (ESD – electrostatic discharge), este necesară o descărcare 
controlată a sarcinii electrice prin mânerele acestor unelte, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare (de ex. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, 
SP metoda 2472).

INOX RVS

Clești pentru electronică
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/53

Model: Din oțel cu crom pentru rulmenți cu bile, forjat. Cap lustruit fără reflexii, cu articulație înșurubată 
pentru o precizie maximă și mișcare fără joc a cleștelui, precum și cu arc dublu nedetașabil și fără frecare 
pentru o deschidere uniformă. Suprafețele articulației sunt rectificate cu precizie și garantează astfel o 
mișcare cu frecare redusă pe întreg intervalul de deschidere. Cu tăișuri rectificate ascuțit și călite suplimentar 
prin inducție (64 HRC). Mânere cu manșoane cu formă specială ergonomică cu manșoane de plastic din mai 
multe componente, pentru o prindere sigură și pentru lucrări de finețe și fără obosire.

Utilizare: Clește diagonal patent de tăiat pentru lucrări de tăiere pretențioase în zone greu accesibile în 
domeniul electric, în special în locurile unde trebuie folosite unelte ESD.

Execuție
Lungime

mm

Ø sârmă 
moale
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă 
tare
mm

5364 Nr. 
comandă

€
înclinare foarte mică, cap rotund 125 0,2–1,7 0,2–1,3 0,2–0,7  45,30  …0015

fără înclinare, cap rotund 125 0,1–1,7 0,1–1 –  50,20  …0020
înclinare foarte mică, cap ascuțit 125 0,2–1,5 0,2–1,1 0,2–0,6  45,30  …0025

fără înclinare, cap ascuțit 125 0,1–1,5 0,1–0,8 –  50,20  …0030
(W525)

Clește diagonal de precizie ESD pentru electronică  

5362 0015 

5362 0010 

5364 00305364 0025

5364 0020

5364 0015

5362 0005 

5364 0040 

Model: DIN ISO 9655. Din oțel cu crom pentru rulmenți, călit și revenit în ulei. 
Cap lustruit și finisat. Cu articulație de precizie fără joc și arc dublu nedetașabil și cu frecare redusă. 
Suprafețe de prindere rectificate neted. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru prindere, ținere și îndoire în zone greu accesibile în domeniul electric, în special în locurile 
unde trebuie folosite unelte ESD.

Execuție
Lungime

mm
Lungime fălci

mm
5362 Nr. 

comandă€
fălci plate, late 115 22,5  28,70  …0005

fălci plate-rotunde 115 22,5  28,70  …0010
fălci rotunde, ascuțite 115 22,5  28,70  …0015

fălci plate-rotunde, înclinate 45° 115 22,5  31,10  …0020
(W525)

Clește de prindere ESD pentru electroniști  

Model: Din oțel cu crom pentru rulmenți cu bile, forjat. Cap lustruit fără reflexii, cu articulație 
înșurubată pentru o precizie maximă și mișcare fără joc a cleștelui, precum și cu arc dublu nedetașabil și fără 
frecare pentru o deschidere uniformă. Suprafețele articulației sunt rectificate cu precizie și garantează 
astfel o mișcare cu frecare redusă pe întreg intervalul de deschidere. Cu suprafețe de prindere rectificate 
ascuțit și călite suplimentar prin inducție (64 HRC). Mânere cu manșoane cu formă specială ergonomică cu 
manșoane de plastic din mai multe componente, pentru o prindere sigură și pentru lucrări de finețe și fără 
obosire.

Utilizare: Clește de prindere de precizie pentru electronică pentru lucrări de montaj pretențioase în zone greu 
accesibile în domeniul electric, în special în locurile unde trebuie folosite unelte ESD. Pentru prindere, ținere 
și îndoire.

Execuție
Lungime

mm
Lungime fălci

mm
5364 Nr. 

comandă€
fălci plate, late 130 19  41,00  …0040

fălci plate-rotunde 130 19  41,80  …0045
(W525)

Clește de prindere de precizie ESD pentru electronică  

5364 0045 

Model: Livrare în cutie de depozitare practică din plastic rezistent la impact cu separator din spumă.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj de mare finețe în zone greu accesibile în domeniul electric, în special în 
locurile unde trebuie folosite unelte ESD. 
 
Indicație: Șurubelnițe ESD pentru electricieni găsiți de la Ç 6/185.

Nr. de piese Componență
5366 Nr. 

comandă€
8 bucăți 1 clește cu vârf ascuțit, 115 mm Nr. comandă 5362 0010 

1 clește diagonal de tăiere, 115 mm Nr. comandă 5368 0005 
1 șurubelniță dreaptă, 2,5 mm Nr. comandă 6369 0025 
1 șurubelniță dreaptă, 3,0 mm Nr. comandă 6369 0030 
1 șurubelniță dreaptă, 3,5 mm Nr. comandă 6369 0035 
1 șurubelniță dreaptă, 4,0 mm Nr. comandă 6369 0040 
1 șurubelniță cu cap în cruce PH 0 Nr. comandă 6371 0010 
1 șurubelniță cu cap în cruce PH 1 Nr. comandă 6371 0015

 132,50  …0015

(W525)

Set de scule ESD pentru electronică  

5362 0020 

Clești pentru electronică ESD

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Tăișuri din oțel inoxidabil, cu arc de deschidere și blocaj. 
Mânere cu manșoane din plastic.

Utilizare: Pentru tăierea cu o singură mână a cablurilor de cupru și aluminiu.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel sau conductori de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5374 5379 Nr. 
comandă€ €

 2,5  6 134  10,35  –  …0134
 4 10 168  11,26  –  …0168
10 24 165 –   17,70  …0165

(W523) (W525)

Clește de tăiat cabluri  

5374 Cu tăișuri dublu crestate, rectificate.

5379 Cu tăiș crestat, rectificat.

5379  

5374 0134 

5374 0168 

Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit și revenit în ulei. Cap brunat, 
cu articulație înșurubată reglabilă cu autoblocare și protecție la prindere. Tăișuri călite rectificate cu 
precizie, tăiere facilă cu o singură mână, dreaptă, curată și fără strivire. Mânere acoperite cu plastic.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel sau conductori de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5380 5383 Nr. 
comandă€ €

15 50 160  24,60  –  …0160
15 50 165  23,80  –  …0165
20 70 200 –   37,40  …0200

(W525) (W525)

Clește de tăiat cabluri  

5380 0160

m
Capacitate de tăiere de până la 40 % mai mare datorită tăișului în trepte în comparație cu 
cleștele de tăiat cabluri normal cu aceeași lungime. Forma suplă a capului permite tăierea în 
locuri greu accesibile. Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

5380 0165 Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

5383 Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire. 
Cablurile de până la 20 mm ∅ pot fi, de asemenea, tăiate prin pretăiere și retăiere (tăișul 1 și 
2).

5383

5380 0165

5380 0160

INOX

Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit și revenit în ulei. Cap brunat, cu 
articulație înșurubată reglabilă cu autoblocare și protecție la prindere. Tăișuri călite rectificate cu precizie, 
tăiere facilă cu o singură mână, dreaptă, curată și fără strivire. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel sau conductori de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5384 Nr. 
comandă€

15 50 160  28,10  …0160
15 50 165  27,20  …0165
20 70 200  44,30  …0200

(W525)

Clește de tăiat cabluri  

5384 0160

m
Capacitate de tăiere de până la 40 % mai mare datorită tăișului în trepte în comparație cu 
cleștele de tăiat cabluri normal cu aceeași lungime. Forma suplă a capului permite tăierea în 
locuri greu accesibile. Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

5384 0165 Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

5384 0200 Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire. 
Cablurile de până la 20 mm ∅ pot fi, de asemenea, tăiate prin pretăiere și retăiere (tăișul 1 și 
2).

5384 0200

5384 0165

5384 0160

Clești de tăiat cabluri
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/55

5381 0160

5381 0165

5382

Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit și revenit în ulei. Cap cromat. Cu 
protecție la prindere. Tăișuri călite rectificate cu precizie, tăiere facilă cu o singură mână, dreaptă, curată 
și fără strivire. Articulație înșurubată reglabilă cu autoblocare. Izolat până la 1000 V, conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel sau conductori de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5381 5382 5387 Nr. 
comandă€ € €

15 50 160  40,20  –  –  …0160
15 50 165  39,40  –  –  …0165
20 70 200 –   50,10   54,40  …0200

(W525) (W525) (W525)

Clește de tăiat cabluri, VDE  

5381 0160

m
Capacitate de tăiere de până la 40 % mai mare datorită tăișului în trepte în 
comparație cu cleștele de tăiat cabluri normal cu aceeași lungime. Forma suplă a 
capului permite tăierea în locuri greu accesibile. Mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție.

5381 0165 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și 
inscripționare prin injecție.

5382 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și 
inscripționare prin injecție. Cablurile de până la ∅ 20 mm pot fi, de asemenea, tăiate prin 
pretăiere și retăiere (tăișul 1 și 2).

5387 Mânere acoperite cu plastic. Cablurile de până la ∅ 20 mm pot fi, de asemenea, tăiate prin 
pretăiere și retăiere (tăișul 1 și 2).

5387

Model: Din oțel chirurgical inoxidabil, călit în aer. Cap lustruit. Tăișuri călite rectificate cu precizie, 
tăiere facilă cu o singură mână, dreaptă, curată, fără strivire. Articulație înșurubată reglabilă cu 
autoblocare și protecție la prindere. Mânere cu înveliș de plastic rezistent la impact, izolate până la 
1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel sau conductori de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5389 Nr. 
comandă€

16 50 230  44,50  …0230
(W525)

Clește de tăiat cabluri, VDE  

Model: Formă comodă, mică. Din oțel forjat. Cap lustruit. Tăiș cu două crestături ascuțite pentru tăierea 
cablurilor subțiri sau groase cu unul sau mai multe fire. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru tăierea fără strivire a cablurilor de cupru și aluminiu.

Indicație: Nu este recomandat pentru sârmă de oțel, cabluri armate cu oțel, aliaje din aluminiu și cabluri 
de cupru dur.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5386 Nr. 
comandă€

 8 16 185  36,80  …0165
12 25 225  39,30  …0200

(W521)

Clește de tăiat cabluri, VDE  

Clești de tăiat cabluri
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Model: Cu tăișuri călite, rectificate cu precizie, dreaptă, curată, fără a strivi. Cu protecție la 
prindere și articulație înșurubată reglabilă.

Utilizare: Pentru cabluri de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

Indicație: Nu este adecvat pentru cabluri de sârmă sau sârmă de oțel.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5392 5396 5397 Nr. 
comandă€ € €

27 150 500  102,50  –  –  …0501
27 150 600 –   185,50   212,00  …0600

(W525) (W525) (W525)

Clește de tăiat cabluri  

5392 Cap brunat. Din oțel electric cu vanadiu, călit și 
revenit în ulei. Efort redus datorită raportului de 
pârghie optim și a geometriei speciale a tăișului. 
Mâner din țeavă de aluminiu foarte rezistentă. Mânere 
cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5396 Cap lustruit. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și 
revenit în ulei. Raport optim de transmisie datorită 
pârghiei. Mânere din țeavă de oțel. Mânere acoperite 
cu plastic.

5397 Cap lustruit. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și 
revenit în ulei. Raport optim de transmisie datorită 
pârghiei. Mânere din țeavă de oțel. Mânere cu înveliș 
de plastic, izolate până la 1000 V, conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

5397

5396

5392

Model: Cap de tăiere din oțel special pentru scule de calitate specială (înlocuibil), călit și 
revenit în ulei. Cap brunat. Cu articulație înșurubată reglabilă. Tăiere facilă și curată datorită 
noii geometrii a tăișurilor, efort redus datorită raporturilor de transmisie optime. Mânere 
din tub oval din aluminiu, lungimea mânerelor reglabilă. Articulația reglabilă în mai 
multe trepte permite lucrul în spații înguste și o optimizare a brațului pârghie cu mânerele 
complet desfăcute. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru cabluri de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

Indicație: Nu este adecvat pentru sârmă de oțel, conductori de cupru dur 
sau cablu de sârmă.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5394 Nr. 
comandă€

38 280 550–770  223,00  …0560
(W525)

Clește de tăiat cabluri cu mânere telescopice  

Model: Din oțel. Cap brunat. Tăiș prelucrat cu laser și rectificat, formă robustă. 
Utilizare cu o singură mână pe principiul clichet, cu posibilitate de deblocare a cuțitului 
pivotant în orice poziție de tăiere. Cuțit pivotant înlocuibil. Mânere ergonomice cu pereți 
groși, acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru tăierea fără strivire a cablurilor de cupru și aluminiu.

Indicație: Nu este recomandat pentru sârmă de oțel, cabluri armate cu oțel, aliaje din 
aluminiu și cabluri de cupru dur.

Clește de tăiat cabluri, cu clichet  

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5401 Nr. 
comandă€

45 400 290  286,50  …0290
55* 500 365  398,50  …0365

(W521)* Pentru secțiune de cablu de aluminiu 4 x 150 mm2 (conductori racord casnic).

5401 0290 

5401 0365 

Clești de tăiat cabluri
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap lăcuit. Acționare cu 
o singură mână după principiul clichetului, cu angrenaj cu coroană dințată cu 2 viteze pentru o tăiere 
facilă, dreaptă, curată, fără să strivească. Cu protecție la prindere. Manșoane pentru mânerul fix cu 
suprafață suport pentru așezare la tăiere.

Utilizare: Pentru tăierea fără strivire a cablurilor de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire.

Indicație: Nu este adecvat pentru cabluri de sârmă sau sârmă de oțel.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5403 5406 Nr. 
comandă€ €

32 240 250 –   205,00  …0250
32 240 250  182,00  –  …0251
52* 380 280 –   273,00  …0280
52* 380 280  244,50  –  …0281
60 600 320  302,00   330,00  …0320

(W525) (W525)

Clește de tăiat cabluri, cu clichet  

* Pentru secțiune de cablu de aluminiu 4 x 150 mm2 (conductori racord casnic).

5403 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5406 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și 
inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, 
VDE 0682/partea 201.

5406 0320

5403 0320

Model: Tăișuri de precizie din oțel special pentru scule de calitate specială, călit și revenit în ulei, 
mânere din tub oval din aluminiu extrem de rezistentă. Cap brunat. Capacitate foarte mare de tăiere 
prin operarea cu două mâini și principiul clichetului, efort redus datorită tranmisiei optime a pârghiei. 
Mânerele sunt reglabile în mai multe trepte și ce se pot adapta astfel la condițiile specifice de 
lucru. Scula poate fi deschisă în orice poziție de tăiere. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru tăierea netedă și fără strivire a cablurilor de cupru și 
aluminiu cu unul sau mai multe fire, chiar și cu înveliș de cauciuc sau 
plastic. În plus, adecvat și pentru cabluri cu armătură metalică.

Indicație: Nu este adecvat pentru cabluri de sârmă sau sârmă de oțel.

Conductor ∅ 
mm

Secțiune conductor
mm2

Lungime
mm

5404 Nr. 
comandă€

 60 740 600–810  647,50  …0680
100 960 650–860  749,50  …0820

(W525)

Clește de tăiat cabluri, cu clichet și mânere telescopice  

Model: Tăișuri călite suplimentar prin inducție, taie ușor și curat, fără să strivească. Cu arc de deschidere și 
prindere de siguranță. Efort redus datorită raporturilor de transmisie foarte mari. Geometria specială a tăișurilor 
împiedică desfacerea cablului de sârmă.

Cabluri de 
sârmă 
mm

Lungime
mm

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă pian
mm

5411 5421 Nr. 
comandă

€ €
3 150 – –  23,10  –  …0150
4 160 – –  29,20  –  …0160
5 190 4 2,5  38,90   36,60  …0190

(W525) (W525)

Clește de tăiat cabluri de sârmă (șufă)  

5411 0150 Clește pentru cabluri Bowden 
Din oțel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei, atramentat negru. Cap 
lustruit. Mânere acoperite cu plastic. Pentru cabluri Bowden și cabluri de sârmă moale 
(chiar și pentru oțel inoxidabil).

5411 0160 Oțel pentru rulmenți, brunat. Extrem de compact și robust. Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente. Pentru cabluri de sârmă extrem de rezistente până la 
1960 N/mm2 (∅ 4 mm).

5421 Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei. Cu două profile de 
presare pentru pentru cleme de presare Bowden. Mânere acoperite cu plastic anti-
alunecare. Adecvat pentru cabluri de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire, cabluri de 
sârmă, sârmă de duritate medie și corzi de pian.

5411 0190 Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei. Cu două profile de 
presare pentru pentru cleme de presare Bowden. Mânere cu manșon de plastic din mai 
multe componente. Adecvat pentru cabluri de cupru și aluminiu cu unul sau mai multe fire, 
cabluri de sârmă, sârmă de duritate medie și sârmă de pian.

5411 0190

5411 0160

5411 0150

5421

Clești de tăiat cabluri, clești pentru cabluri de sârmă

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/58

Model: Carcasă din poliamidă, cu cuțite fixe, acoperite cu TiN.

∅ cablu 
mm

Secțiune conductor
mm2

5413 5414 5415 5417 5420 5421 5416 Nr. 
comandă

Nr. 12 Allrounder Secura nr. 15 Nr. 1 Cat
Secura 

Coaxi Nr. 1 Top Coax Plus
JOKARI 

XL
€ € € € € € €

8  –13 –  12,20  –  –  –  –  –   24,73  …0005
4  –15 1,5 + 2,5 –   15,60  –  –  –  –  –  …0006
8  –13 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4 –  –   26,41  –  –  –  –  …0006
4,5–10 – –  –  –   24,29  –  –  –  …0006
4,8– 7,5 – –  –  –  –   12,80   12,85  –  …0005

(W524) (W524) (W524) (W524) (W524) (W524) (W524)

Dezizolator  

5413 Nr. 12 
Pentru toate cablurile rotunde uzuale (de ex. NYM 3 x 1,5 mm2 
până la 5 x 2,5 mm2) și cabluri hidroizolate. Adecvat pentru lucrul 
în dozele de distribuție și ramificație.

5414 Allrounder 
Pentru cablu rotund (de ex. NYM 3 x 1,5 mm2 până la 5 x 2,5 
mm2), cablu de date (Cat 5-7), cablu coaxial (RG 58, RG 59) și 
cablu plat pentru instalații. Adecvat și pentru stângaci. Blocare 
de siguranță, utilizare cu o singură mână.

5415 Secura nr. 15 
Pentru toate cablurile rotunde uzuale (de ex. NYM 3 x 1,5 mm2 
până la 5 x 2,5 mm2) și cabluri hidroizolate. Foarte adecvat 
pentru lucrul în dozele de distribuție și ramificație. Cu dispozitiv 
suplimentar pentru tăiere longitudinală.

5417 Nr. 1 Cat 
Pentru cabluri de date și de rețea din PVC izolate 
(de ex. Cat 5-7, Twisted-Pair).

5420 Secura Coaxi Nr. 1 
Adecvat pentru cablu coaxial (RG 58; RG 59) și cablu PVC 
flexibil (3 x 0,75 mm2). Dezizolare în două etape.

5421 Top Coax Plus 
Adecvat pentru cablu coaxial (RG 58; RG 59, RG6) și cablu PVC 
flexibil (3 x 0,75 mm2). Dezizolare în două etape. Cu dispozitiv de 
înșurubare integrat pentru strângerea mufelor F (SW 11 mm).

5416 JOKARI XL 
Pentru toate cablurile rotunde uzuale (de ex. NYM 3 x 1,5 mm2 
până la 5 x 2,5 mm2) și cabluri hidroizolate. Perfect adecvat 
pentru lucrul în dozele de distribuție și ramificație datorită 
construcției extra-lungi.

5416 

5421 

5420 

5417 

5415 

5414 

5413 

Model: Livrarea în cutie din plastic.

Nr. de 
piese Conținut

5418 Nr. 
comandă€

227 bucăți   1  dezizolator Secura nr. 15, ∅ 8–13 mm (nr. comandă 5415 0006)
 50 cleme pentru 2 conductori Wago COMPACT, alb 
 50 cleme pentru 3 conductori Wago COMPACT, portocaliu 
 25 cleme pentru 5 conductori Wago COMPACT, galben 
100 legături de cablu 3,5 x 140 mm, albastru 
  1 metru pliabil din lemn, 2 m

 56,49  …0228

403 bucăți   1 clește automat pentru sertizat, 0,2–6 mm2 (nr. comandă 5471 0005) 
  1 dezizolator Secura nr. 12, ∅ 8–13 mm (nr. comandă 5413 0005) 
100 cleme pentru 2 conductori Wago COMPACT, alb 
100 cleme pentru 3 conductori Wago COMPACT, portocaliu 
100 cleme pentru 5 conductori Wago COMPACT, galben 
100 legături de cablu 4,5 x 280 mm, natur 
  1 metru pliabil din lemn, 2 m

 97,13  …0404

(W524)

Set pentru dezizolare și conectare  

5418 0228 

5418 0404 

Unelte de dezizolat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Carcasă din poliamidă cu limitator longitudinal reglabil, dispozitiv de 
tăiere pentru sârmă, lamă cu mâner înlocuibilă și zonă de dezizolare reglabilă.

Utilizare: Pentru dezizolarea tuturor cablurilor și lițelor uzuale.

∅ cablu 
mm

5422 Nr. 
comandă€

0,12–0,40  16,66  …0005
0,25–0,80  16,68  …0010
0,30–1,00  16,68  …0015

(W524)

Dezizolator de micro-precizie  

Model: Carcasa din plastic rezistent la impact, cu trei cuțite integrate. Adâncimea 
de tăiere poate fi reglată individual pentru fiecare cuțit cu cheia hexagonală, 
distanța dintre cuțite rămânând constantă.

Utilizare: Pentru dezizolarea învelișului exterior, a ecranării și a materialului 
dielectric într-o singură etapă de lucru la cablurile coaxiale (RG 58, RG 59 și RG 
62).

Cablu
5424 Nr. 

comandă€
RG 58; RG 59; RG 62  15,50  …0005

(W525)

Dezizolator cablu coaxial  

Model: Carcasa din plastic rezistent la impact, cu trei cuțite demontabile. Cuțitele 
pot fi deplasate în trepte de 1 mm pentru a seta lungimile de dezizolare între 
aproximativ 3,2 și 17 mm. 

Utilizare: Pentru dezizolarea învelișului exterior, a ecranării și a materialului 
dielectric într-o singură etapă de lucru la cablurile coaxiale, precum și pentru 
dezizolarea cablurilor de date rotunde, de asemenea, ecranate.

∅ cablu 
mm

5425 Nr. 
comandă€

2,5–8  96,96  …0005
Bloc de cuțite cu 3 cuțite  61,87  …0010

(W521)

Dezizolator cablu coaxial m

Model: Tăișuri călite din oțel inoxidabil (56 HRC). Cu crestătură în tăișul inferior 
pentru fixarea și tăierea ușoară a cablurilor. Mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente.

Lungime 
mm

7131 7139 Nr. 
comandă€ €

145  7,53  –  …0145
155 –   15,95  …0155

(W720) (W525)

Foarfecă pentru electricieni  

7131 

m
Cu două mânere rotunde.

7139 Tăișuri cu micro-striații. Cu un mâner lung și unul rotund. Livrare 
cu suport de plastic pentru curea.

7139  

7131  

INOX

Model: Carcasa din plastic ranforsat cu fibră de sticlă cu inserții moi pentru o prindere sigură, cu 
arc de deschidere și prindere de siguranță. Capete conice pentru lucrul în spații înguste. 

Utilizare: Pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde (de ex. NYM 3 x 1,5 mm2 până la 5 x 2,5 
mm2), a cablurilor de date (Cat 5-7, Twisted Pair) și a cablurilor coaxiale.

∅ cablu 
mm

Secțiune conductor
mm2

5412 5411 Nr. 
comandă

Pentru mâna 
dreaptă

Pentru 
mâna 
stângă

€ €
8–13 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4,0  33,70   33,70  …0005

(W525) (W525)

Dezizolator ErgoStrip®  

Unelte de dezizolat, foarfecă pentru electricieni
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5438

5435

5434

Model: Lamă din oțel carbon, cu mâner din lemn de fag.

Lungime 
mm

5429 5432 Nr. 
comandă€ €

163 –   7,02  …0160
192  3,36  –  …0185
200  3,97  –  …0200
202  3,75  –  …0195

(W512) (W512)

Cuțit pentru cabluri, mâner din lemn  

5429 0185 1 piesă (cuțit de plumb), cu lamă fixă.

5429 0195 1 piesă (cuțit pentru electricieni), cu lamă rabatabilă cu crestătură pentru dezizolarea 
cablurilor NYM.

5429 0200 1 piesă (cuțit pentru electricieni), cu lamă rabatabilă cu crestătură pentru dezizolarea 
cablurilor NYM. Blocarea lamei în poziție desfăcută.

5432 2 piese (cuțit industrial), cu lamă rabatabilă și alezor.

5432

5429 0195 + 
5429 0200

5429 0185

Model: Lamă pliabilă, lustruită, cu mâner din plastic.

Lungime 
mm

5430 5433 5437 Nr. 
comandă€ € €

190  4,06   9,44   9,44  …0195
(W512) (W512) (W512)

Cuțit pentru cabluri/cuțit de lucru, inoxidabil  

5430 Din oțel-carbon. 
Cuțit pentru electricieni, cu tăiș dublu crestat.

5433 Din oțel inoxidabil. 
Cuțit pentru electricieni cu tăiș dublu crestat, blocabil.

5437 Din oțel inoxidabil. 
Tăiș dublu (drept/zimțat).

5437

5433

5430 0195

Model: Lamă pliabilă cu crestătură din otel inoxidabil, cu mâner din plastic.

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

7427 Nr. 
comandă€

80 120/200  10,40  …0200
(W525)

Cuțit pliabil pentru electrician m

Model: Cu capac de protecție transparent și manșon de plastic din mai multe componente, izolat până la 
1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Lungime 
mm

5434 5435 5438 5439 Nr. 
comandă€ € € €

155 –  –   30,40   12,30  …0155
180  11,65   11,70  –  –  …0180

(W525) (W525) (W525) (W525)

Cuțit pentru cabluri VDE  

5434 Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cu lamă robustă și fixă cu tăiș drept.

5435 Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cu lamă robustă și fixă cu tăiș drept, 
porțiunea din spate a lamei acoperită în plastic pentru evitarea scurtcircuitelor.

5438 Din oțel chirurgical inoxidabil, călit în aer. Cu lamă cârlig robustă și fixă cu tăiș în formă de 
seceră și talpă în vârful lamei. Porțiunea din spate a lamei acoperită în plastic pentru evitarea 
scurtcircuitelor.

5439 Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cu lamă cârlig scurtă și fixă, ideală 
pentru dezizolarea cablurilor rotunde.

5439

INOX

INOX

Cuțite pentru cabluri
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
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Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Cuțitul interior rotativ poate trece de la tăiere circulară la tăiere longitudinală. Astfel se pot 
dezizola bucăți mai mari de cablu într-o singură etapă de lucru. Cu șurubul randalinat de la capătul 
mânerului se poate regla rapid și cu precizie adâncimea de tăiere. 
Livrare cu lamă de rezervă în mâner.

Utilizare: Pentru dezizolarea rapidă și ușoară a tuturor tipurilor de cabluri.

Denumire
∅ cablu

mm
5442 Nr. 

comandă€
fără lamă de capăt 8–28  10,10  …0002

cu lamă cârlig + capac de protecție 8–28  10,25  …0005
cu lamă dreaptă + capac de protecție 8–28  10,25  …0007

Lamă de rezervă –  1,54  …0010
(W524)

Cuțit pentru cabluri  

5442 0002 

5442 0005 

5442 0007 

Reglarea lungimii lamei Reglare capac de protecție 

Model: Carcasă din poliamidă cu inserții laterale moi pentru o bună manevrabilitate. Clema de atașare 
poate fi înlocuită fără unelte suplimentare și astfel se poate adapta fără probleme la diametrul 
cablului. În plus, clemele de atașare au o gaură prin care se poate supraveghea tăierea circulară. Cuțitul 
interior rotativ acoperit cu TiN poate trece de la tăiere circulară la tăiere longitudinală. Astfel se pot 
dezizola bucăți mai mari de cablu într-o singură etapă de lucru. Cu șurubul randalinat din mâner se 
poate regla rapid și cu precizie adâncimea de tăiere, marcajele permit o reglare rapidă la tipurile de 
cablu repetitive. Suplimentar, pe capătul mânerului se află o lamă cârlig retractabilă, înlocuibilă. Prin 
reglarea în 4 trepte a lungimii, lama se poate regla în pași de 0,6 mm până la o grosime a izolației de 
4,6 mm. Livrare cu lamă de rezervă în mâner.

Utilizare: Pentru dezizolarea rapidă și ușoară a tuturor tipurilor de cabluri.

Denumire
∅ cablu

mm
5451 Nr. 

comandă€
Cuțit pentru cablu cu clemă de atașare  8–28  36,91  …0005

Clemă de atașare nr. 35 27–35  11,51  …0110
Clemă de atașare nr. 50 35–50  11,51  …0115
Clemă de atașare nr. 70 50–70  11,51  …0120

Cuțit pentru cablu cu 5 cleme 
de atașare de schimb

 4–70  91,23  …0600

(W524)

Sistem de cuțite de dezizolat cablu în siguranță 4-70  

Lamă cârlig de siguranță 
Înainte de începerea tăierii trebuie deblocată pro-
tecția pentru lamă. Când lama părăsește materialul 
tăiat, protecția pentru lamă revine peste lamă 
blocând-o. Rănirea prin alunecare este exclusă. 

5451 0600 5451 0110–5451 0120

5451 0005 

Model: Dintr-o singură bucată, lamă curbată din oțel carbon, rectificat și lustruit, cu mâner nituit din 
lemn de fag și inel.

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

7319 Nr. 
comandă€

77 108/185  5,36  …0180
(W568)

Cuțit pentru curea/cuțit pentru gips-carton  

Cuțite pentru cabluri

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă. Cuțitul cu formă specială 
permite dezizolarea izolațiilor de cablu speciale. Unitate de dezizolare 
înlocuibilă. Lamă integrată pentru desfacerea izolației tăiate. Adâncime 
de tăiere reglabilă între 0,8 și 2,5 mm. 

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor rotunde din PVC în orice poziție, 
adecvată în special pentru lucrul în canalele pentru cabluri. Adecvat 
pentru tăiere longitudinală și circulară.

∅ cablu 
mm

5444 Nr. 
comandă€

6–17,3  74,60  …0020
(W521)

Sculă pentru dezizolat  

Model: Din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă rezistentă la impact, cu lamă cârlig. Cuțitul interior rotativ 
poate trece de la tăiere circulară la tăiere longitudinală. Astfel se pot dezizola bucăți mai mari de cablu într-o 
singură etapă de lucru. Cu șurubul randalinat de la capătul mânerului se poate regla rapid și cu precizie 
adâncimea de tăiere.

Utilizare: Pentru dezizolarea rapidă și ușoară a tuturor tipurilor de cabluri.

∅ cablu 
mm

5441 Nr. 
comandă€

4–28  7,20  …0006
Lamă de rezervă  1,87  …0011

(W720)

Cuțit pentru dezizolat cabluri  

Model: Cuțit pentru tăiere circulară, longitudinală sau în spirală. Cu lamă 
de oțel pentru desfacerea izolației tăiate. Adâncime de tăiere reglabilă 
cu șurubul randalinat până la o grosime a izolației de 4,5 mm. Mâner 
acoperit cu plastic. 
Livrare cu lamă de rezervă în mâner. 

Utilizare: Pentru dezizolarea rapidă în orice poziție la cablurile rotunde 
cu diferite secțiuni.

∅ cablu 
mm

5444 Nr. 
comandă€

 6–25 40,55 …0005
25–35  63,17  …0035

Lamă de rezervă  7,00  …0010
(W521)

Cuțit universal pentru dezizolat cabluri  

Model: Carcasă compactă din fibre de sticlă, extrem de rezistentă. Reglarea continuă a adâncimii de tăiere 
pentru evitarea deteriorării conductorului interior. Poate trece de la tăiere circulară la tăiere longitudinală.

Utilizare: Pentru dezizolarea cu precizie, rapidă și sigură a tuturor cablurilor uzuale rotunde.

∅ cablu 
mm

5443 5446 Nr. 
comandă€ €

4–28  8,55   9,56  …4028
(W720) (W720)

Cuțit pentru dezizolat cablu  

5443 Cu lamă cârlig retractabilă, blocabilă în ambele poziții, ceea ce reduce riscul de 
rănire.

5446 Pentru dezizolarea tuturor conductorilor uzuali flexibili și masivi, cu o secțiune între 
0,5 și 6 mm2.

5446

5443

Model: Corp din plastic armat cu fibră de 
sticlă. Adâncime de tăiere reglabilă cu șurubul 
randalinat până la o grosime a izolației de 5,0 
mm. Cu lama înlocuibilă, utilizabil pe ambele 
părți.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor rotunde. 
Îndepărtarea tuturor straturilor de izolație. 
Adecvat pentru tăiere longitudinală și circulară.

∅ cablu 
mm

5445 Nr. 
comandă€

> 25  180,00  …0005
(W525)

Sculă pentru dezizolat  

Tăiere longi-
tudinală 

Tăiere circulară 

Cuțite pentru cabluri, scule de dezizolat
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel electric cu vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei. 
Cap lustruit, fălci lungi și plate, suprafețe de prindere zimțate, tăișuri călite suplimentar prin inducție (60 
HRC), cu găuri de dezizolare și zonă de sertizare.

Utilizare: Pentru prinderea, tăierea, îndoirea și dezizolarea cablurilor și pentru presarea (presare 
trapezoidală) a pinilor terminali.

Lungime 
mm

Secțiune conductor
mm2

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

531A 5313 Nr. 
comandă€ €

160 0,5–0,75 + 1,5 + 2,5 2,5 1,6  29,20   30,80  …0160
(W525) (W525)

Clește de sertizat  

531A Mânere acoperite cu plastic.

5313 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5313 

531A 

Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit și revenit în ulei. Suprafețe 
de prindere zimțate și netede la vârf, pentru prinderea fără deteriorarea firelor. Tăișuri de precizie 
călite prin inducție. Cu articulație înșurubată pentru precizie maximă și mișcare fără joc. Margine 
exterioară proeminentă pentru prelucrarea dozelor în perete și debavurarea găurilor de trecere.

Utilizare: Utilizabil universal în instalații electrice, cu 6 funcții: Îndoirea, debavurarea, tăierea 
cablurilor, dezizolarea, sertizarea pinilor terminali (presare trapezoidală) și prinderea materialelor 
plate și rotunde.

Lungime 
mm

Secțiune conductor
mm2

Valori dezizolare conductor masiv
mm2

Secțiune transversală 
pentru pini terminali

mm2

Ø sârmă moale
mm

5372 5373 5375 Nr. 
comandă

€ € €
200 50 0,7–1,5 + 2,5 0,5–2,5 15  42,30   47,70   49,60  …0200

(W525) (W525) (W525)

Clește pentru instalații electrice  

5372 Cap lustruit, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Articulație înșurubată 

5372

5375 Cap cromat, cu arc de deschidere integrat. Mecanismul de reținere 
bine gândit permite prinderea fără expunerea tăișului. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat 
și inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

5373 Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție, izolate 
până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/
partea 201.

5373

5375 
Cu arc de deschidere integrat 
și limitator de deschidere de 
protecție.

Model: DIN ISO 5749. Călit și revenit în ulei. 
Cap cromat, tăișuri călite suplimentar prin 
inducție (60 HRC), mânere cu manșon de 
plastic din mai multe componente, izolate 
până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 
60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Multifuncțional, pentru tăiere și 
dezizolare.

Lungime 
mm

Secțiune conductor
mm2

Ø sârmă moale
mm

5307 5308 Nr. 
comandă€ €

160 1,5 + 2,5 2,5  29,16   36,60  …0160
(W512) (W525)

Clește diagonal dezizolator, VDE  

5307 Din oțel special pentru scule.

5308 Din oțel electric cu vanadiu. Vârf extra-lung pentru tăiere de finețe chiar și în spații înguste. 
Capacitate de tăiere cu 25% mai mare datorită raportului de pârghie imbunătățit față de un 
clește diagonal normal cu aceeași lungime. 
Cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție.

5308 

  

5307  

Clești dezizolatori
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: DIN ISO 5746. Din oțel electric cu vanadiu, forjat, călit și revenit în ulei. Cap cromat, cu 
tăiș oblic pentru învelișul de cablu, găuri de dezizolare și tăiș lateral. Tăișuri călite suplimentar prin 
inducție (61 HRC). Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și 
inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/
partea 201.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor rotunde și hidroizolate (de ex. cabluri NYM), adecvat în special la 
cabluri amplasate adânc datorită capului suplu.

Lungime 
mm Secțiune conductor

Ø sârmă medie
mm

Ø sârmă tare
mm

5376 Nr. 
comandă€

165 8–13 ∅ mm/1,5 + 2,5 mm2 3,2 2,2  37,70  …0165
(W525)

Clește dezizolator VDE  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Reglarea facilă la ∅ sârmei sau liței (max. ∅ 
5 mm resp. 10 mm2) dorit cu șurubul randalinat și contrapiulița. Cu arc de deschidere. Mânere acoperite 
cu plastic.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare cu izolație de plastic sau 
cauciuc.

Lungime 
mm

5449 5454 Nr. 
comandă€ €

160  10,93   15,70  …0160
(W512) (W525)

Clește dezizolator  

5449 Cap lustruit. Cu scală pentru citirea lungimii de dezizolare.

5454 Cap lustruit.

5454  

5449  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Reglarea facilă la ∅ sârmei sau liței (max. 
∅ 5 mm resp. 10 mm2) dorit cu șurubul randalinat și contrapiulița. Cu arc de deschidere. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare cu izolație de plastic sau 
cauciuc.

Lungime 
mm

5452 5455 Nr. 
comandă€ €

160  13,02   18,95  …0160
(W512) (W525)

Clește dezizolator  

5452 Cap lustruit. Cu scală pentru citirea lungimii de dezizolare.

5455 Cap lustruit.

5455  

5452  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Reglarea facilă la ∅ sârmei sau liței (max. 
∅ 5 mm resp. 10 mm2) dorit cu șurubul randalinat și contrapiulița. Cu arc de deschidere. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare cu izolație de plastic sau 
cauciuc.

Lungime 
mm

5450 5456 Nr. 
comandă€ €

160  15,10   22,10  …0160
(W512) (W525)

Clește dezizolator  

5450 Cap cromat. Cu scală pentru citirea lungimii de dezizolare.

5456 Cap cromat.

5456  

5450  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei, cap cromat. Reglarea facilă la ∅ sârmei 
sau liței (max. ∅ 5 mm resp. 10 mm2) dorit cu șurubul randalinat și contrapiulița. Cu arc de deschidere. 
Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform IEC 
60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare cu izolație de plastic sau 
cauciuc.

Lungime 
mm

5453 5459 Nr. 
comandă€ €

160  17,28   25,30  …0160
(W512) (W525)

Clește dezizolator VDE  

5459  

5453  

Clești dezizolatori
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în mai multe etape în ulei, 
cap cromat. Reglarea facilă la ∅ sârmei sau liței (max. ∅ 5 mm resp. 10 mm2) dorit cu șurubul 
randalinat și contrapiulița. Suplimentar cu tăiș pentru tăierea cablurilor de cupru și strivire. Mânere 
cu manșoane de plastic din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare cu izolație de plastic 
sau cauciuc, precum și pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu.

Lungime 
mm

Conductor ∅
mm

Secțiune conductor
mm2

5377 Nr. 
comandă€

180 15 50  46,50  …0180
(W525)

Clește dezizolator VDE StriX  

Model: Din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, cuțit din oțel special călit. Nu este necesară 
reglarea la secțiunea conductorului. Cu tăiș pentru sârmă călit până la ∅ 3 mm.

Utilizare: Pentru dezizolarea tuturor conductorilor uzuali flexibili și masivi.

Secțiune conductor 
mm2

5474 Nr. 
comandă€

0,5–16,0  55,55  …0516
(W720)

Clește dezizolator automat  

Model: Cuțitele se pot adapta automat la ∅ cablului. Cu limitator longitudinal 5-15 mm și tăiș 
lateral până la 2,5 mm2.

Utilizare: Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai multe conductoare și a celor cu liță, cu 
izolație din PVC.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5471 5472 Nr. 
comandă€ €

0,2–6,0 165  14,01   25,30  …0005
(W524) (W524)

Clește dezizolator automat  

5471 Din plastic armat cu fibră de sticlă rezistentă la impact.

5472 

m
Fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă rezistentă la impact, cu o zonă din plastic 
moale, potrivit și pentru cabluri cu izolație specială.

5472

5471

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă rezistent la impact, cuțitele lamelare ce se pot adapta 
automat la ∅ cablului. Cu limitator longitudinal. Cuțitele sunt înlocuibile. Cu clește de tăiat cablu 
integrat până la 2,5 mm2. 

Utilizare: Pentru dezizolarea și tăierea conductorilor multifilari sau masivi cu izolație PVC și a 
cablurilor late (AWG 28...10).

Model: Carcasă din plastic armat cu fibră de sticlă, cuțitele se pot adapta automat la ∅ cablului. 
Cu tăiș pentru sârmă pentru conductori din cupru și aluminiu până la max. 2,5 mm2. Cu limitator 
longitudinal și cuțite ușor de schimbat. Mâner cu zone de plastic moale ergonomice.

Utilizare: Pentru utilizarea în zone greu accesibile. Pentru dezizolarea cablurilor cu unul sau mai 
multe conductoare și a celor cu liță, cu izolație standard.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5470 Nr. 
comandă€

0,2–6,0 180  31,90  …0005
Lamă de rezervă –  9,30  …0010

(W525)

Clește dezizolator automat  

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5478 Nr. 
comandă€

0,08–6,0 190  50,13  …0005
(W512)

Clește dezizolator automat  

Clești de dezizolatori
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Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, cu mecanism cu rulare extrem de ușoară. 
Cuțitele se pot adapta automat la ∅ cablului, ceea ce împiedică deteriorarea conductorului. 
Datorită mecanismului patentat nu este necesară o reglare fină manuală. Tăiș pentru sârmă pentru 
conductori cu mai multe fire din cupru și aluminiu până la 10 mm2, cu un singur fir până la 6 mm2. Cu 
limitator longitudinal și cuțite ușor de schimbat. Mâner cu zone de plastic moale ergonomice.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5490 Nr. 
comandă€

0,03–10,0 195  79,00  …0005
Lamă de rezervă –  15,10  …0010

(W525)

Clește dezizolator automat MultiStrip 10  

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, cu mecanism cu rulare extrem de ușoară. 
Cuțitele se pot adapta automat la ∅ cablului, ceea ce împiedică deteriorarea conductorului. Punctul 
zero automat poate fi reglat fin pentru materiale izolante speciale și condiții de temperatură. 
Bacurile semicirculare de susținere cu profil de pieptene mențin scara în siguranță. Tăiș pentru sârmă 
pentru conductori cu mai multe fire din cupru și aluminiu până la 10 mm2, cu un singur fir până la 6 
mm2. Cu limitator longitudinal și cuțite parabolice ușor de schimbat. 
Mânere ergonomice cu zone de plastic moale.

Utilizare: Pentru dezizolarea și tăierea conductorilor multifilari sau masivi cu izolație PVC și a 
conductorilor multifilari.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5485 Nr. 
comandă€

0,08–16 195  84,50  …0005
Lamă de rezervă –  15,85  …1005

(W525)

Clește dezizolator automat PreciStrip16 m

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, cu mecanism cu rulare extrem de ușoară. Cuțitele se pot 
adapta singure la ∅ cablului, ceea ce împiedică deteriorarea conductorului. Tăiș pentru sârmă pentru 
conductori cu mai multe fire din cupru și aluminiu până la 10 mm2, cu un singur fir până la 6 mm2. Cu 
limitator longitudinal (doar la Nr. comandă 5480 0005) și cuțite ușor de schimbat.

Utilizare: Pentru dezizolarea și tăierea conductorilor multifilari sau masivi cu izolație PVC și a 

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5480 5483 5480 Nr. 
comandă€ € €

0,03–10 200  59,50  –  –  …0005
2,5 –16 200 –   91,40  –  …0005

Lamă de rezervă – –  –   15,20  …0010
Falcă de prindere de schimb – –  –   3,57  …0015

Limitator longitudi-
nal de schimb

– –  –   2,04  …0020

(W525) (W525) (W525)

Clește dezizolator automat  

 

 

5483

5480

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, cuțitele se pot adapta automat la ∅ cablului. Cu limitator 
longitudinal. Cuțitele sunt înlocuibile. Cu clește de tăiat cablu integrat până la 6 mm2.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm Utilizare

5486 5489 5488 Nr. 
comandă€ € €

0,08–10 190 conductori multifilari și conductori masivi cu izolație PVC  71,67  –  –  …0005
6,00–16 190 conductori multifilari și conductori masivi cu izolație PVC –   134,50  –  …0005
0,25– 6 190 conductori multifilari și conductori masivi cu izolație PVC, 

conductori cu specificație UL, izolații fără halogen
–  –   96,98  …0005

2,50–10 190 conductori multifilari și conductori masivi cu izolație PVC, 
conductori cu specificație UL, izolații fără halogen

–  –   116,00  …0010

Lamă de schimb 0,08–10 – –  31,30  –  –  …0011
Lamă de schimb 6,00–16 – – –   68,58  –  …0011
Cuțit de schimb 0,25– 6 – – –  –   40,36  …0020

Lamă de schimb 2,50–10 – – –  –   44,80  …0025
(W521) (W521) (W521)

Clește automat pentru dezizolat STRIPAX®  

 

5488
5486 + 
5489

Utilizare: Pentru dezizolarea și tăierea 
conductorilor multifilari sau masivi 
cu izolație PVC și a conductorilor 
multifilari.

Indicație: Nu este potrivit pentru 
materiale de izolație foarte flexibile și 
armate sau pentru izolație în mai multe 
straturi.

conductorilor multifilari.

Clești dezizolatori
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Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, interschimbabile cuțitele se pot adapta automat la ∅ 
cablului. Ghidarea cablului prin mânerele cleștelui, ceea ce permite orice lungime de dezizolare. Cu 
limitator longitudinal optic 15-20 mm.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5495 Nr. 
comandă€

6  –16 166  65,04  …0005
4,4– 7 166  65,10  …0010

(W524)

Clește dezizolator automat  

5495 0005 Pentru dezizolarea conductorilor multifilari sau masivi cu izolație PVC și a conductorilor 
multifilari.

5495 0010 Pentru dezizolarea cablurilor de senzor/actuator ecranate și neecranate, fără halogen, 
cu înveliș exterior din PUR sau PVC și structură a cablului cu 3 până la 8 fire, fără 
deteriorarea conductorului interior sau a plasei de ecranare.

5495 0010

5495 0005

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, se poate adapta automat la ∅ cablului. Cu limitator 
longitudinal lung și tăiș lateral. Benzile cu pini terminali se pot schimba rapid și ușor. Livrare cu 3 
benzi precum și 50 de pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm2 și 40 de pini terminali 2,5 mm2.

Utilizare: Combină 4 funcții într-o singură sculă: Tăiere, dezizolare, răsucire și sertizare. Adecvat 
pentru lițe și izolații din PVC. Ideal pentru cablări în dulapuri de comandă și utilizare pe teren.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5419 Nr. 
comandă€

0,5–2,5 180  208,15  …0244
(W524)

Clește multifuncțional pentru cabluri QUADRO Plus m

Model: Corpul cleștelui din oțel, cuțite din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cu mecanism 
de dezizolat nou și patentat și o mecanică cu mișcare ușoară. Cap brunat. Forma de precizie a cuțitului 
împiedică o deteriorare a conductorului și permite astfel o dezizolare fără probleme a materialelor 
izolatoare greu de prelucrat. Chiar și lițele se dezizolează fără probleme. Livrare cu tot cu limitator 
longitudinal pentru lungimi de dezizolare identice la producția în serie. Mânere cu manșoane de plastic 
din mai multe componente.

Utilizare: Ideal pentru materiale izolatoare extrem de greu de prelucrat precum PTFE, silicon sau 
cauciuc. Confort sporit la utilizare datorită construcției compacte.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5497 Nr. 
comandă€

0,03–2,08 195  114,50  …0005
0,14–6,00 195  113,00  …0010

(W525)

Clește dezizolator de precizie, cu cuțite cu forme speciale  

5497 0005 

5497 0010 

Model: Din oțel pentru arcuri, cu cuțite înlocuibile, frezate, mânere din plastic. Livrarea include un cuțit 
pentru sârme cu ∅ 0,6 mm.

Utilizare: Pentru îndepărtarea izolației de lac de pe sârmele de cupru.

Denumire
5448 Nr. 

comandă€
Pensetă pentru îndepărtat lacul, 120 mm  9,20  …0120

Cuțit de schimb pentru ∅ 0,5 mm  3,53  …1005
Cuțit de schimb pentru ∅ 0,6 mm  3,53  …1010
Cuțit de schimb pentru ∅ 0,8 mm  3,53  …1015
Cuțit de schimb pentru ∅ 1,0 mm  3,53  …1020

(W525)

Pensetă pentru îndepărtarea lacului izolator de pe firele din sârmă  

Clești dezizolatori
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
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Model: Călit și revenit în ulei. Cap lustruit.

Utilizare: Pentru presarea sigură (profil trapezoidal) a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), 
cu guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5499 5500 5505 Nr. 
comandă€ € €

0,25–2,5 145  15,05   21,00   23,60  …0005
(W512) (W525) (W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali, profil trapezoidal  

5499 Din oțel special pentru scule, forjat. Mânere acoperite cu plastic.

5500 Din oțel electric cu vanadiu. Mânere acoperite cu plastic.

5505 Din oțel electric cu vanadiu. Mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente.

5505  

5500  

5499  

Model: Din oțel electric cu vanadiu, forjat și călit în ulei. Cap lustruit. 
Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin 
injecție, izolate până la 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201. 

Utilizare: Pentru presarea sigură (presare trapezoidală) a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), 
cu guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5502 Nr. 
comandă€

0,25–2,5 145  26,10  …0006
(W525)

Clește de sertizat VDE pentru pini terminali, profil trapezoidal  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. 
Cu 9 locașuri de sertizare extrem de adânci și suprafețe laterale conice. 

Utilizare: Pentru presarea sigură (presare semirotundă) a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), 
cu guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5501 5503 5507 Nr. 
comandă€ € €

0,25–16 180  16,56   28,50   31,30  …0006
(W512) (W525) (W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali, profil semirotund  

5501 Mânere acoperite cu plastic. 
 
Indicație: Puteți găsi setul de sertizare și pini terminali comanda nr. 5534 0005, Ç 5/76.

5503 Mânere acoperite cu plastic. 
 
Indicație: Puteți găsi setul de sertizare și pini terminali comanda nr. 5544 0005, Ç 5/78.

5507 Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5507  

5503  

5501  

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. 
Cu 9 locașuri de sertizare extrem de adânci și suprafețe laterale conice. Mânere cu manșoane de plastic 
din mai multe componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție, izolate până la 1000 V 
conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201. 

Utilizare: Pentru presarea sigură (presare semirotundă) a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu 
guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5513 Nr. 
comandă€

0,25–16 180  33,20  …0005
(W525)

Clește de sertizat VDE pentru pini terminali, profil semirotund  

Clești de sertizat
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Livrat în husă din nailon.

Conținut set: 
1 clește automat pentru sertizat STRIPAX®, 0,08–10 mm2 Nr. comandă 5486 0005 
1 clește de sertizat PZ 6 roto L, 0,14–6 mm2 Nr. comandă 5517 0005 
1  clește diagonal, 0,2–1,2 mm (sârmă moale), 0,18–0,9 mm (sârmă medie)

1 șurubelniță VDE dreaptă 3,5 mm 
1 tester de tensiune VT Master Nr. comandă 5571 0010 
1 cheie panou de comandă Nr. comandă 5588 0005

Nr. de piese
5517 Nr. 

comandă€
6 bucăți  346,28  …1000

(W521)

Set de dezizolare și sertizare pentru construcția dulapului de comandă m

Model: Corpul cleștelui din oțel, cu mecanism de blocare pentru o sertizare corectă și completă. Posibilitate 
de deblocare în eventualitatea unei utilizări greșite. Mânere cu manșoane din plastic. Presare din lateral.

Utilizare: Pentru presarea (presare trapezoidală) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu și fără guler 
de plastic.

Secțiune conductor 
mm2 Zone de sertizare

Lungime
mm

5518 Nr. 
comandă€

0,5– 6 5 205  73,00  …0005
6,0–16 3 205  73,00  …0010

(W512)

Clește de sertizat pentru pini terminali  

5518 0010

5518 0005

Model: Corpul cleștelui din oțel, cu mecanism de blocare pentru o sertizare corectă și completă. Posibilitate 
de deblocare în eventualitatea unei utilizări greșite. Un singur bac de sertizare pentru întreaga zonă a secțiunii 
transversale datorită arcului omega. Mânere cu manșoane din plastic. Presare din lateral.

Utilizare: Pentru presarea (presare trapezoidală) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu și fără guler 
de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5518 Nr. 
comandă€

0,5–4 200  109,38  …0020
(W512)

Clește de sertizat pentru pini terminali m

Model: Din oțel special pentru scule, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. 
Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Pentru presarea sigură a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu guler de plastic. Ideal 
pentru locuri greu accesibile, de ex. în dulapuri electrice înguste și adânci.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5504 Nr. 
comandă€

0,5–6 180  40,00  …0005
(W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali, cu presare frontală  

Clești de sertizat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap brunat. Pentru 
rezultate optime la sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, presiunea de sertizare 
este setată cu precizie din fabrică. Mânere cu transmisie prin pârghie și manșoane de plastic din mai multe 
componente. Presare din lateral. Cu cinci zone de sertizare.

Utilizare: Pentru presarea (presare trapezoidală) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu și fără guler 
de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5508 Nr. 
comandă€

0,25–6 220  98,20  …0005
(W525)

Clește de sertizat PreciForce® pentru pini terminali  

Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap brunat. Pentru 
rezultate optime la sertizare datorită profilurilor de precizie și a mecanismului de blocare, presiunea de 
sertizare este setată cu precizie din fabrică, reduce forța necesară până la 30% datorită transmisiei 
optime a puterii. Utilizarea cu două mâini pentru sertizarea secțiunilor de conductor mari. Mânere cu 
manșoane din plastic. Presare din lateral.

Utilizare: Pentru presarea (presare trapezoidală) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu guler de 
plastic.

Secțiune conductor 
mm2 Zone de sertizare

Lungime
mm

5509 Nr. 
comandă€

0,25–6 5 250  114,50  …0005
10 + 16 + 25 3 250  114,50  …0010

35 + 50 2 250  146,00  …0015
(W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali  

5527

Model: Corpul cleștelui din oțel, cu mecanism de blocare pentru o sertizare corectă și completă. Posibilitate 
de deblocare în eventualitatea unei utilizări greșite. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru presarea pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu și fără guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Zone de 
sertizare

Lungime
mm

5506 5515 5521 5527 5517 5514 5516 5498 Nr. 
comandăPZ 4 PZ 16 PZ 3 PZ 6 roto PZ 6 roto L PZ 10 HEX PZ 10 SQR PZ 50

€ € € € € € € €
0,5 – 4 1 200  176,61  –  –  –  –  –  –  –  …0005
6,0 –16 3 200 –   184,96  –  –  –  –  –  –  …0005
0,5 – 6 1 200 –  –   191,17  –  –  –  –  –  …0005
0,14– 6 1 200 –  –  –   187,01   189,00  –  –  –  …0005
0,14–10 1 200 –  –  –  –  –   209,00   209,00  –  …0005

25 + 35 + 50 3 260 –  –  –  –  –  –  –   267,24  …0005
(W521) (W521) (W521) (W521) (W521) (W521) (W521) (W521)

Clește de sertizat PZ pentru pini terminali  

5521

5515

5506 

5517 
Cu buton de 
blocare pentru 
fixarea bacului.

Presare trapezoidală. Presare din lateral. 
 
Indicație: Puteți găsi set de sertizare și pini terminali comanda nr. 5551 0005, Ç 
5/79.

5515 Presare trapezoidală, sertizarea corespunde EN 60947-1. Presare din lateral.

5514

5521 

5506

Presare pătrată. Presare frontală.

5527 Presare trapezoidală. Datorită bacului rotativ, introducerea pinilor este 
posibilă atât din lateral cât și din față.

5516

5517 Presare trapezoidală. Datorită bacului rotativ, 
introducerea pinilor este posibilă atât din lateral 
cât și din față. 
Cu buton de blocare pentru fixarea bacului de 
sertizare. 
 Indicație: Puteți găsi set de sertizare și pini 
terminali comanda nr. 5551 0010, Ç 5/79.

5514 Presare hexagonală. Presare din lateral.

5516 Presare pătrată. Presare din lateral.

5498 

m
Presare trapezoidală. Presare din lateral.

5498

Clești de sertizat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    
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  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap brunat. Pentru 
rezultate optime la sertizare datorită profilurilor de precizie și a mecanismului de blocare, presiunea de 
sertizare este setată cu precizie din fabrică, reduce forța necesară până la 30% datorită transmisiei 
optime a puterii. Utilizarea cu două mâini pentru sertizarea secțiunilor de conductor mari. Mânere cu 
manșoane din plastic. Presare din lateral. Cu trei zone de sertizare.

Utilizare: Pentru presare (presare în W) pinilor terminali dubli, cu guler din plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5543 Nr. 
comandă€

2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 16 250  163,00  …0010
(W525)

Clește de sertizare pentru pini terminali dubli m

Model: Din oțel electric crom-vanadiu de calitate specială, călit în ulei. Pentru rezultate optime la 
sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, presiunea de sertizare este 
setată cu precizie din fabrică. Amplificarea forței prin transmisia puterii, mânere cu manșon de 
plastic din mai multe componente. Presare din lateral. Cu o zonă de sertizare.

Utilizare: Pentru presarea a pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu guler de plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5512 5496 Nr. 
comandă€ €

0,08–10 + 16 180  140,00   145,50  …0005
0,08–10 180  147,50   152,50  …0015

(W525) (W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali  

5512 0005 Cap brunat. Presare pătrată. 
 
Indicație: Puteți găsi setul de sertizare și pini terminali comanda nr. 
5547 0005, Ç 5/77 și sub comanda nr. 5549 0005, Ç 5/77.

5496 0005

m
Cap cromat. Presare pătrată.

5512 0015 Cap brunat. Presare hexagonală.

5496 0015

m
Cap cromat. Presare hexagonală.

5496 0015

5512 0015

5512 0005

5496 0005

Model: Din oțel electric crom-vanadiu de calitate specială, călit în ulei. Cap brunat. Pentru rezultate 
optime la sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, presiunea de sertizare este 
setată cu precizie din fabrică. Amplificarea forței prin transmisia puterii, mânere cu manșon de plastic din 
mai multe componente. Presare frontală. Cu o zonă de sertizare.

Utilizare: Pentru presarea (presare pătrată) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu guler de 
plastic.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5524 Nr. 
comandă€

0,08–10 190  142,50  …0005
0,08–10 + 16 190  151,50  …0010

(W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali  

5524 0005 Pinii de până la 2,5 mm2 pot fi introduși din lateral.

5524 0010 Potrivit și pentru pinilor terminali dubli 2 x 10 2. 
 
Indicație: Puteți găsi setul de sertizare și pini terminali comanda nr. 
5549 0010, Ç 5/77 și sub comanda nr. 5549 0020, Ç 5/77.

5524 0010 

5524 0005 

Clești de sertizat
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Model: Din oțel electric crom-vanadiu de calitate specială, călit în ulei. Cap subțire. Pentru rezultate 
optime la sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, presiunea de sertizare 
este setată cu precizie din fabrică. Datorită bacului liber rotativ, introducerea pinilor este posibilă în 
aproape orice poziție. Zona de sertizare extrem de mare reduce erorile de sertizare. Amplificarea 
forței prin transmisia puterii, mânere cu manșon de plastic din mai multe componente. Cu o zonă de 
sertizare.

Utilizare: Pentru presarea (presare pătrată) pinilor terminali DIN 46228 (partea 1 + 4), cu guler de 
plastic, chiar și a pinilor terminali dubli 2 x 6 mm2. 
 
Indicație: Puteți găsi setul de sertizare și pini terminali comanda nr. 5549 0015, Ç 5/78.

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5524 Nr. 
comandă€

0,14–16 200  156,00  …0015
(W525)

Clește de sertizat pentru pini terminali Twistor16®  

Cap rotativ la 360° cu 8 
poziții de blocare. 

Sertizare pătrată din 
orice poziție. 

Adecvat și pentru pini 
terminali dubli. 

 

Model: Corp de clește din oțel, mânere cu manșoane din plastic. Schimbarea fără scule a profilelor de 
sertizat. Presare din lateral. Livrare în husă de nailon cu modul de spumă.

5 bacuri interschimbabile, pentru prelucrarea: 
pinilor terminali 0,5–16 mm2 
papuci de cablu neizolați 0,75–10 mm2 
papuci de cablu izolați 0,5–6 mm2 
conectori plați cu fișă, neizolați 0,5–6 mm2

Lungime 
mm

5518 Nr. 
comandă€

237  153,61  …1000
(W512)

Clește de sertizare cu bacuri interschimbabile m

Model: Toate piesele solicitate din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit 
în ulei. Cap brunat. Mânere cu manșon de plastic din mai multe componente pentru utilizarea cu una 
sau două mâini. Depozitarea în siguranță și protejată de praf a bacurilor interschimbabile în magazia 
rotundă cu clemă pentru curea. Calitate superioară a sertizării prin profile de precizie și mecanism 
de blocare. Schimbarea fără scule a profilelor de sertizat. Presiune de sertizare presetată cu precizie. 
Presare din lateral.

Lungime 
mm

5511 Nr. 
comandă€

250  183,50  …0003
250  239,50  …0005

(W525)

Clește de sertizat cu magazie interschimbabilă MultiCrimp®  

5511 0003 3 bacuri interschimbabile, pentru prelucrarea: 
Pinilor terminali 0,25–6 mm2 
papuci de cablu izolați, pini terminali neizolaț și conectori cap la cap 0,5–6 mm2 
conectori plați cu fișă, neizolați 0,5–6 mm2

5511 0005 5 bacuri interschimbabile, pentru prelucrarea: 
Pini terminali 0,25–6; 10; 16; 25 mm2 
papuci de cablu izolați, pini terminali neizolaț și conectori cap la cap 0,5–6 mm2 
conectori plați cu fișă, neizolați 0,5–6 mm2 
papuci de cablu și conectori neizolați 0,5–10 mm2

5511 0005 

5511 0003 

Clești de sertizat
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Model: Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente. Presare din lateral.

Utilizare: Pentru tăierea, dezizolarea și sertizarea cablurilor. Cu funcție de tăiere pentru șuruburi 
de la M2.6 la M5.

Lungime 
mm

5530 5533 5529 Nr. 
comandă€ € €

200  13,62  –  –  …0210
240 –   20,10   19,70  …0240

(W720) (W525) (W525)

Clește de sertizat  

5530 Din oțel crom-vanadiu, cap brunat. Pentru dezizolarea firelor și presarea capetelor 
izolate ale cablurilor de 0,5–6 mm2.

5533 Din oțel special, lăcuit negru. Pentru dezizolarea firelor de 0,75-6 mm2 și  
pentru presarea papucilor izolați de cabluri și a conectorilor de cablu,  
precum și a papucilor plați, neizolați de 0,5-6 mm2.

Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. 
Cap brunat. Pentru rezultate optime la sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, 
presiunea de sertizare este setată cu precizie din fabrică. Mânere cu transmisie prin pârghie și manșoane din 
mai multe componente. Presare din lateral.

Secțiune conductor 
mm2 Utilizare

Zone de 
sertizare

Lungime
mm

5510 Nr. 
comandă€

1,5– 4 conector neizolat 3 220  98,20  …0005
0,5–10 papuci de cablu neizolați și conectori 4 220  98,20  …0010
0,1– 2,5 papuc plat, neizolat 4 220  113,00  …0015
0,5– 6 papuc plat, neizolat 3 220  113,00  …0020
0,5– 6 papuci de cablu izolați și conectori 3 220  92,20  …0025
0,5– 6 conector cu izolație termoretractibilă 3 220  92,20  …0030

(W525)

Clește de sertizat PreciForce®  

5529 

m
Din oțel special, lăcuit negru. Pentru dezizolarea firelor de 0,75-6 mm2 și pentru 
presarea papucilor izolați și neizolați de cabluri și a conectorilor de cablu de 0,5-6 
mm2.

Model: Corpul cleștelui din oțel, mecanismul de blocare garantează o sertizare de calitate. Posibilitate de 
deblocare în eventualitatea unei utilizări greșite. Mânere cu manșoane din plastic. Presare din lateral. Cu trei 
zone de sertizare.

Utilizare: Pentru presarea papucilor de cablu, a papucilor de cablu izolați, a conectorilor paraleli și în serie 
precum și a pinilor terminali.

Model: Corpul cleștelui din oțel, cu limitator pentru poziționarea exactă a conectorilor. Dispozitivul de blocare 
garantează o sertizare de calitate. Posibilitate de deblocare în eventualitatea unei utilizări greșite, verificată 
conform DIN EN 60352 partea 1 (presare fără gaz). Mânere cu manșoane din plastic. 
Presare din lateral. 
Cu trei zone de sertizare.

Utilizare: Pentru presarea conectorilor din PVC și poliamidă (papuci de cablu, papuci de cablu izolați, 
conectori în serie și paralel precum și pini terminali).

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5539 Nr. 
comandă€

0,5–6 250  184,96  …0005
(W521)

5531 0010 

Clește de sertizat cu pârghie  

Secțiune conductor 
mm2

Lungime
mm

5531 Nr. 
comandă€

0,5–6 205  78,46  …0010
0,5–6 235  84,99  …0005

(W512)

5531 0005 

Clește de sertizat cu pârghie  

5531 0005 Pentru papuci de cablu izolați.

5531 0010 Pentru papuci de cablu neizolați.

5530 

  

5533 

  

5529 

  

Clești de sertizat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. 
Cap brunat. Pentru rezultate optime la sertizare datorită profilurilor de precizie și a mecanismului de blocare, 
presiunea de sertizare este setată cu precizie din fabrică, reduce forța necesară până la 30% datorită 
transmisiei optime a puterii. Utilizarea cu două mâini pentru sertizarea secțiunilor de conductor mari. Mânere 
cu manșoane din plastic. Presare din lateral.

Secțiune conductor 
mm2 Utilizare Zone de sertizare

Lungime
mm

5536 Nr. 
comandă€

0,1– 2,5 papuc plat, neizolat 4 250  138,00  …0005
0,5– 6 papuc plat, neizolat 3 250  135,00  …0010
0,5–10 papuci de cablu neizolați și conectori 4 250  120,00  …0013
16 + 25 papuci de cablu neizolați și conectori 2 250  124,00  …0014
0,5– 6 papuci de cablu izolați și conectori 3 250  107,50  …0015

(W525)

Model: Carcasă din plastic, cu cârlig de tragere integrat și lamă de deblocare.

Utilizare: Pentru inserția în panouri, doze și plăci. Pentru apăsarea și tăierea într-o singură etapă de lucru, 
pentru cabluri UTP și STP cu ∅ conductor de 0,4-0,8 mm.

Domeniu de utilizare
5541 Nr. 

comandă€
Cabluri UTP și STP, LSA-Plus și similare  41,60  …0005

(W525)

5536 0015 

Dispozitiv de inserție  

Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. Cap brunat. Cu sertizare 
paralelă, pentru rezultate precise, calitate superioară de sertizare datorită dispozitivului de blocare, mecanism 
de pârghie care scutește efortul, cu cuțit longitudinal, cuțit de dezizolat și funcție de dezizolare pentru cablu 
rotund. Presare din lateral.

Utilizare: Pentru tăierea și dezizolarea cablurilor telefon plate, neecranate și presarea mufelor Western.

5536 0013 

Capacitate
Lungime

mm
5545 5546 Nr. 

comandă€ €
6 și 8 pini 190  25,40  –  …0005

4, 6 și 8 pini 200 –   88,90  …0005
(W525) (W525)

Clește de sertizat pentru mufe Western  

5536 0005 

5545 Tipuri de sertizare: RJ 11/12 (6 poli) 9,65 mm; RJ 45 (8 poli) 11,68 mm.

5546 Tipuri de sertizare: RJ 10 (4 poli) 7,65 mm; RJ 11/12 (6 poli) 9,65 mm; RJ 45 (8 
poli) 11,68 mm.

5546 

5545 

Model: Din oțel electric din crom-vanadiu de calitate specială, călit și revenit în ulei. 
Cap brunat. Pentru rezultate optime la sertizare datorită profilelor de precizie și a dispozitivului de blocare, 
presiunea de sertizare este setată cu precizie din fabrică. Mânere cu transmisie prin pârghie și manșoane din 
mai multe componente. Presare din lateral. Cu șase zone de sertizare.

Capacitate
Lungime

mm
5543 Nr. 

comandă€
RG 58, 174, 188, 316 220  132,00  …0005

(W525)

Clește de sertizat PreciForce® pentru conectori coaxiali  

Clește de sertizat cu pârghie  

Clești de sertizat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Suprafață 
contact lățime 

x înălțime 
mm

pentru secțiune 
transversală 
conductor

mm2 AWG
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
2,8 x 0,8 0,5–1,0 20–17 100  7,80  …1010
4,8 x 0,8 1,5–2,5 16–14 100  6,65  …1020
6,3 x 0,8 0,5–1,5 20–15 100  14,30  …1030
6,3 x 0,8 1,0–2,5 17–14 100  8,95  …1040

(W525)

Conectori de cablu  

5542 1010 
 – 1040 
 

Papuc plat, neizolat, conform 
DIN 46247

5542 6010 
 – 6040 
 

Conector neizolat

5542 4010 
 – 4030 
 

Conector cu izolație 
termocontractibilă

5542 3010 
 – 3060 
 

Papuc inelar, izolat, DIN 
46237

5542 2010 
 

Papuc plat, izolat, cu 
ramificație

5542 9010 
 – 9100 
 

Pin terminal, neizolat, DIN 
46228-1

5542 7010 
 – 7100 
 

Pin terminal, izolat, DIN 
46228-4

  

5542 5010 
 – 5030 
 

Conector izolat

  

pentru secțiune trans-
versală conductor 

mm2 AWG
Cod culori 

CMYK
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
0,75–1,0 20–18 100  15,90  …5010
1,5 –2,5 15–13 100  17,90  …5020
4,0 –6,0 11–10 100  30,40  …5030

(W525)

pentru secțiune trans-
versală conductor 

mm2 AWG
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
0,75–1,0 20–18 200  25,30  …6010
1,5 –2,5 15–13 200  28,50  …6020
4,0 –6,0 11–10 100  31,40  …6030

10,0 7 100  50,90  …6040
(W525)

pentru secțiune trans-
versală conductor 

mm2 AWG
Cod culori 

CMYK
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
0,75–1,0 20–18 100  53,80  …4010
1,5 –2,5 15–13 100  58,40  …4020
4,0 –6,0 11–10 100  104,50  …4030

(W525)

pentru ∅ 
șuruburi 

mm

pentru 
secțiune 

transversală 
conductor

mm2 AWG

Cod 
culori 
CMYK

Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
4 1,5–2,5 15–13 100  9,90  …3010
5 1,5–2,5 15–13 100  11,50  …3020
6 1,5–2,5 15–13 100  12,55  …3030
5 4,0–6,0 11–10 100  16,70  …3040
6 4,0–6,0 11–10 100  16,60  …3050
8 4,0–6,0 11–10 100  20,30  …3060

(W525)

Suprafață 
contact lățime 

x înălțime 
mm

pentru 
secțiune 

transversală 
conductor

mm2 AWG

Cod 
culori 
CMYK

Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
6,3 x 0,8 0,5–1,0 20–17 100  15,45  …2010

(W525)

  

5542 0010 
 – 0070 
 

Model: Pini terminali în cutie transparentă. Capac rotativ cu 
orificiu pentru scoaterea pinilor terminali.

5542 0040 + 5542 0050 
cu pini terminali dubli 

5542 8010 
 – 8090 
 

Pini terminali dubli, 
izolați

Interval 
de ser-
tizare 
mm

Lungime 
totală
mm

pentru 
secțiune 

transversală 
conductor

mm2 AWG

Cod 
culori 
CMYK

Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
 8 14  0,50 20 200  2,17  …7010
 8 14  0,75 18 200  2,25  …7020
 8 14  1,00 17 200  2,51  …7030
 8 14  1,50 15 200  2,59  …7040
 8 14  2,50 13 200  3,14  …7050
10 17  4,00 11 200  6,10  …7060
12 20  6,00 10 100  4,08  …7070
12 22 10,00  7 100  5,60  …7080
12 24 16,00  5 100  7,10  …7090
16 30 25,00  3  50  7,20  …7100

(W525)

Interval 
de ser-
tizare 
mm

Lungime 
totală
mm

pentru 
secțiune 

transversală 
conductor

mm2 AWG
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
 8 15 2 x  0,50 2 x 20 200  5,70  …8010
 8 16 2 x  0,75 2 x 18 200  5,55  …8020
 8 15 2 x  1,00 2 x 17 200  6,25  …8030
10 18 2 x  1,50 2 x 15 200  8,15  …8040
 9 18 2 x  2,50 2 x 13 100  3,91  …8050
12 23 2 x  4,00 2 x 11 100  8,05  …8060
14 26 2 x  6,00 2 x 10  50  5,30  …8070
12 24 2 x 10,00 2 x  7  50  8,90  …8080
16 29 2 x 16,00 2 x  5  25  5,45  …8090

(W525)

Interval de 
sertizare 

mm

pentru secțiune 
transversală 
conductor

mm2 AWG
Conţinut
Bucată

5542 Nr. 
comandă

€
 6  0,50 20 200  1,83  …9010
 6  0,75 18 200  1,83  …9020
 6  1,00 17 200  1,91  …9030
 7  1,50 15 200  2,00  …9040
 7  2,50 13 200  2,38  …9050
 9  4,00 11 200  3,14  …9060
12  6,00 10 100  2,42  …9070
12 10,00  7 100  3,19  …9080
12 16,00  5 100  4,04  …9090
12 25,00  3  50  3,48  …9100

(W525)

Nr. de piese Conținut set
5542 Nr. 

comandă€
 150 de bucăți, pini terminali izolați câte 30 bucăți 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm2  8,15  …0010
 400 de bucăți, pini terminali izolați câte 50 bucăți 0,50; 2,50; câte 100 bucăți 0,75; 1,00; 1,50 mm2  8,15  …0020
 100 de bucăți, pini terminali izolați 50 bucăți 4,00; câte 20 bucăți 6,00; 10,00; 10 bucăți 16,00 mm2  8,15  …0030
 200 piese, cu pini terminali dubli câte 50 bucăți 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm2  8,15  …0040
 200 piese, cu pini terminali dubli câte 50 bucăți 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm2  8,15  …0050
1900 de bucăți, pini terminali neizolați câte 500 bucăți 0,50; 0,75; 400 bucăți 1,00; 300 bucăți 1,50; 200 bucăți 2,50 mm2  14,60  …0060
 350 de bucăți, pini terminali neizolați 150 bucăți 4,00; câte 75 bucăți 6,00; 10,00; 50 bucăți 16,00 mm2  8,95  …0070

(W525)

Conectori de cablu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Papuci inelari izolați, conectori, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 6 mm2. Livrarea în 
cutie din plastic.

Nr. de piese Conținut set
5567 Nr. 

comandă€
600 bucăți câte 50 papuci inelari, neizolați 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 

câte 50 papuci inelari izolați 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte 50 conectori cap la cap 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte 50 papuci plați 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

 61,02  …0005

(W512)

Set de conectori și papuci de cablu  

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 4 mm2. Livrare în 
casetă din plastic.

Nr. de piese Conținut set
5534 Nr. 

comandă€
452 bucăți 1 clește de sertizat (nr. comandă 5501 0006) 

1 tester de tensiune 
câte 100 pini terminali 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm2 
50 pini terminali 4 mm2

 27,36  …0005

(W512)

Set de sertizare pentru pini terminali  

Model: Conectori inelari izolați și nezilolați, conectori și papuci plați, conductor cu secțiune transversală între 
0,5 și 6 mm2. Livrarea în cutie din plastic cu bacuri demontabile.

Nr. de piese Conținut set
5567 Nr. 

comandă€
4400 bucăți câte 250 pini terminali 4; 6 mm2 

câte 500 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 
câte  100 papuci inelari, neizolați 0,5–1,5 (M4); 

0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

câte 100 papuci inelari izolați 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte 100 conectori cap la cap 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte  100 papuci plați 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 

(6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

 265,16  …0010

(W512)

Set de conectori și papuci de cablu  

Model: Pini terminali cu guler de plastic conform cod culori DIN, certificat UL, conductor cu secțiune 
transversală între 0,5 și 16 mm2. Livrarea în cutie din plastic.

Nr. de piese Conținut set
5566 Nr. 

comandă€
2200 bucăți câte 250 pini terminali 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm2 

câte 500 pini terminali 1; 1,5 mm2 
100 pini terminali 6 mm2 
câte 50 pini terminali 10; 16 mm2

 74,10  …0050

(W512)

Set de pini terminali  

Seturi de sertizare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 10 mm2. Livrare 
în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5549 Nr. 

comandă€
1252 bucăți 1 clește automat de dezizolat MultiStrip® (nr. comandă 5490 0005) 

1 clește de sertizat cu presare pătrată (nr. comandă 5524 0010) 
câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 
câte 100 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2

 352,50  …0020

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali m

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 10 mm2. Livrare în 
TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5549 Nr. 

comandă€
1252 bucăți 1 clește automat de dezizolat (nr. comandă 5480 0005) 

1 clește de sertizat cu presare pătrată (nr. comandă 5524 0010) 
câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 
câte 100 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2

 339,50  …0010

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali m

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 10 mm2. Livrare 
în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5549 Nr. 

comandă€
1252 bucăți 1 clește automat pentru sertizat (nr. comandă 5480 0005) 

1 clește de sertizat cu presare pătrată (nr. comandă 5512 0005) 
câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 
câte 100 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2

 321,50  …0005

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali  

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 10 mm2. Livrare în 
TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5547 Nr. 

comandă€
1251 bucăți 1 clește de sertizat cu presare pătrată (nr. comandă 5512 0005) 

câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 
câte 100 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2

 237,50  …0005

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali  

Seturi de sertizare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 16 mm2. Livrare 
în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5544 Nr. 

comandă€
1191 bucăți 1 clește de sertizat pentru pini terminali (nr. comandă 5503 0006) 

câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm2 
150 pini terminali 2,5 mm2 
câte 75 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2 
40 pini terminali 16 mm2

 115,00  …0005

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali  

Model: Papuci de cablu, conectori cap la cap, papuci plați, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 6 
mm2. Livrare în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5538 Nr. 

comandă€
287 bucăți 1 clește de sertizat PreciForce® (nr. comandă 5510 0025) 

1 clește automat de dezizolat (nr. comandă 5490 0005) 
câte 25 papuci de cablu inelari 0,5–1,0 mm2, ∅ 4; 5 mm 
câte 25 papuci de cablu inelari 1,5–2,5 mm2, ∅ 4; 5; 6 mm 
câte 20 papuci de cablu inelari 4,0–6,0 mm2, ∅ 6; 8 mm 
25 conectori cap la cap izolați 0,5–1,0; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte 25 papuci plați 0,5–1,0; 1,5–2,5 mm2, ∅ 6,3 x 0,8 mm

 306,00  …0005

(W525)

Set de sertizare pentru papuci/conectori de cablu  

Model: Papuci de cablu, conectori cap la cap, papuci plați, ștecher rotund, conductor cu secțiune transversală 
între 0,5 și 6 mm2. Livrare în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5537 Nr. 

comandă€
286 bucăți 1 clește de sertizat PreciForce® (nr. comandă 5510 0025) 

câte 25 papuci de cablu inelari 0,5–1,0 mm2, ∅ 4; 5 mm 
câte 25 papuci de cablu inelari 1,5–2,5 mm2, ∅ 4; 5; 6 mm 
câte 20 papuci de cablu inelari 4,0–6,0 mm2, ∅ 6; 8 mm 
25 conectori cap la cap izolați 0,5–1,0; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2 
câte 25 papuci plați 0,5–1,0; 1,5–2,5 mm2, ∅ 6,3 x 0,8 mm

 204,50  …0005

(W525)

Set de sertizare pentru papuci de cablu  

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 16 mm2. Livrare 
în TANOS MINI-Systainer® ce poate fi supraetajat și se poate interconecta.

Nr. de piese Conținut set
5549 Nr. 

comandă€
1191 bucăți 1  clește de sertizat pini terminali Twistor16 (nr. comandă 5524 0015)

câte 200 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm2 
150 pini terminali 2,5 mm2 
câte 75 pini terminali 4; 6 mm2 
50 pini terminali 10 mm2 
40 pini terminali 16 mm2

 263,00  …0015

(W525)

Set de sertizare pentru pini terminali m

Seturi de sertizare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 4 mm2. 
Livrarea în cutie din plastic.

Nr. de piese Conținut set
5551 Nr. 

comandă€
3002 bucăți 1 clește de dezizolat STRIPAX® (nr. comandă 5486 0005) 

1 clește de sertizat PZ 4 (nr. comandă 5506 0005) 
câte 500 pini terminali 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 mm2

 321,00  …0005

(W521)

Set de sertizare pentru pini terminali  

Model: Verificat și certificat conform VDE 0680/6. Lamă din oțel special de scule, nichelat. Sistemul de 
afișaj (lampă) este integrat în mâner.

Lungime 
mm

5532 5564 Nr. 
comandă€ €

140  0,59  –  …0004
150 –   0,95  …0005
190  0,74   1,12  …0010

(W514) (W514)

Tester de tensiune, un pol  

5532 Tester de tensiune standard, pentru 120–250 V. Mâner din plastic transparent, cu clemă 
metalică.

5576 0020

5564 Tester de tensiune Euro, pentru 100–250 V. Mâner din plastic roșu cu protecție pentru 
mâini și clemă de plastic izolată.

5576 0010

Model: Pini terminali cu guler de plastic, conductor cu secțiune transversală între 0,5 și 6 mm2. Livrarea 
în cutie din plastic.

5564

Nr. de piese Conținut set
5551 Nr. 

comandă€
4501 bucăți 1 clește de sertizat PZ 6 roto L (nr. comandă 5517 0005) 

câte 500 pini terminali 0,5; 0,75; 2,5; 4; 6 mm2 
câte 1000 pini terminali 1; 1,5 mm2

 265,94  …0010

(W521)

5532

Set de sertizare pentru pini terminali  

Model: Interval de tensiune AC. Din plastic ABS rezistent la impact, cu vârf de testare cu aprindere în roșu 
și clemă de plastic izolată. Livrarea include 2 baterii Micro AAA/LR03.

Utilizare: Pentru localizarea cablurilor întrerupte, a siguranțelor defecte în ștechere și suporturi, verificarea 
comutatoarelor, prizelor, transformatoarelor și întrerupătoarelor de protecție, precum și pentru depistarea 
fazelor și a cablurilor electroconductoare în dozele de distribuție.

Interval de tensiune 
V

Lungime
mm

5576 Nr. 
comandă€

110–1000 142  15,21  …0010
 12–1000 160  22,10  …0020

(W513)

Model: Verificat și certificat conform DIN 57680/6 și VDE 0680/6. Lamă din oțel special de scule, izolat. 
Sistemul de afișaj (lampă) este integrat în mânerul dein plastic ABS transparent. Cu clemă metalică.

Interval de tensiune 
V

Lungime
mm

5563 Nr. 
comandă€

150–250 150  5,94  …0006
(W543)

Tester de tensiune, un pol  

Tester de tensiune, inductiv  

CAT
III

1000 V

5576 0010 Suplimentar cu semnalizator acustic. Adecvat și pentru depistarea comutatoarelor în serie 
defecte.

5576 0020 Cu lanternă de buzunar cu LED la capăt. Suplimentar cu semnalizator cu vibrații.

Seturi de sertizare, testere de tensiune
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/80

Model: Curent alternativ. Din plastic ABS rezistent la impact, cu vârf de testare cu aprindere 
circumferențială în roșu precum și semnalizator acustic și clemă de plastic izolată. Livrarea include 2 baterii 
Micro AAA/LR03.

Utilizare: Pentru testarea fără contact a fazelor pe prize și cutii de joncțiune, a întrerupătoarelor automate 
etc., precum și pentru găsirea întreruperilor și întreruperilor cablurilor pe liniile izolate și sub tensiune.

Model
Interval de tensiune

V
Lungime

mm
5568 Nr. 

comandă€
VT 1 200–1000 153  22,90  …0200

(W514)

Dispozitiv de verificare a fazelor, inductiv m

IP40 CAT
IV

600 V

Model: Din plastic, cu vârf de testare cu aprindere în roșu și clemă de plastic izolată. Livrarea include 2 
baterii Micro AAA/LR03.

Utilizare: Pentru verificarea supapelor electromagnetice în sistemele pneumatice și hidraulice, precum și 
la întreținerea arzătoarelor cu ulei. În plus, ideal și pentru verificarea supapelor electromagnetice controlate 
electric în autovehicule și utilaje de orice fel.

SAGAB
BY ELMA INSTRUMENTS

Model
Sensibilitate

mT
Lungime

mm
5569 Nr. 

comandă€
Magnet Stick 0,3 152  23,47  …0030

(W514)

Tester pentru câmp magnetic, inductiv  

Model: Interval de tensiune AC. Din plastic, cu vârf de testare cu aprindere în roșu și clemă de plastic 
izolată. Livrarea include 2 baterii Micro AAA/LR03.

Utilizare: Pentru localizarea cablurilor întrerupte, a siguranțelor defecte în ștechere și suporturi, precum și 
pentru depistarea întrerupătoarelor și becurilor defecte legate în serie.

SAGAB
BY ELMA INSTRUMENTS

Model
Interval de tensiune

V
Lungime

mm
5569 Nr. 

comandă€
Volt Stick® 230–1000 156  19,58  …0010

Volt Stick® Bright 20–1000/100–1000 153  28,08  …0020
(W514)

Tester de tensiune, inductiv  

5569 0010 Volt Stick® 
Cu vârf de testare rotund.

5569 0020 Volt Stick® Bright 
Cu vârf de testare plat și lanternă integrată în acesta. Cu două intervale de tensiune și 
semnalizator acustic suplimentar.

Model: Pentru 6–24 V, cu doi poli. Din alamă, cu vârf de oțel, cablu fix și clemă.

Lungime totală 
mm

5565 Nr. 
comandă€

120 2,69 …0005
(W514)

Tester verificare auto  

5569 0020

CAT
IV

600 V

5569 0010

CAT
III

1000 V

Model: Curent alternativ. Din plastic ABS rezistent la impact, cu vârf de testare cu aprindere de jur împrejur, 
în funcție de verificare și rezultat în verde sau roșu, precum și semnalizator acustic și clemă de plastic izolată. 
Cu oprire automată după 5 minute. Livrarea include 2 baterii Micro AAA/LR03.

Utilizare: Pentru depistarea cablurilor rupte, verificarea uniformității fazelor și a fazelor (conductor exterior), 
precum și pentru verificarea câmpului magnetic în rețelele cu curent alternativ.

Model
Interval de tensiune

V
Lungime

mm
5568 Nr. 

comandă€
TRITEST® easy 200–1000 153  44,90  …0150

(W514)

Tester de tensiune și câmp magnetic, inductiv  

IP53 CAT
IV

600 V

Model: Verificat și certificat conform EAN 61010-1. Pentru 5–48 V, doi poli, curent continuu și alternativ, 
cu afișarea polarității. Din plastic, vârf de verificare cu mecanism de culisare și conductor de verificare și 
clemă pentru poli izolată cu cauciuc. 

Utilizare: Funcționează fără baterii. Pentru verificare la autoturisme, camioane și biciclete electrice.

Consum de curent 
mA

Lungimea cablului
cm

5570 Nr. 
comandă€

1,5 100  14,00  …0005
(W521)

Tester de tensiune VT CTB  

BY ELMA INSTRUMENTS

BY ELMA INSTRUMENTS

Testere de tensiune
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/81

Model: Verificat și certificat conform EN 61010 și EN 61243-3:2010, doi poli. Carcasă din plastic 
rezistent la impact cu suprafață de prindere cauciucată, două vârfuri de testare și cablu de conectare flexibil. 
Livrare cu baterii.

Utilizare: Pentru verificarea profesionistă a curentului alternativ și continuu, trecere, fază și polaritate, precum 
și depistarea câmpului magnetic și verificare cu un pin.

Afișaj LED/LCD
Interval de tensiune CC 12–690 V
Interval de tensiune AC 12–690 V
Tester de continuitate a circuitului electric optic/acustic
Frecvență 40–400 Hz
Verificare câmp magnetic LED
Verificare faze LED
Verificare polaritate LED
Iluminare zonă de măsurare da
Categoria de măsurare CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03

5579   € 48,89 (W513)

Nr. comandă …1000

Tester de tensiune  

IP64 CAT
IV

600 V

Model: Verificat și certificat conform EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), doi poli. Carcasă din 
plastic rezistent la impact cu două vârfuri de testare și cablu de conectare flexibil. Vârfurile de testare pot fi 
conectate și astfel utilizate cu o singură mână.

Utilizare: Pentru verificarea tensiunii continue și alternative, precum și verificarea trecerii de curent, a 
semiconductorilor și a polarității.

Model VT VT Master VT Combi Pro VT Digi Pro
Afișaj LED LED LED LCD
Tensiune 12–690 V 12–690 V 6–690 V 1–1000 V
Tester de continuitate a circuitului electric – da da da
Verificare semiconductori – – da da
Verificare câmp magnetic – – LED LCD
Funcție HOLD – – – da
Verificare faze – – LED LCD
Verificare polaritate LED LED LED LCD, 4 cifre
Conexiune de sarcină – – da da
Iluminare zonă de măsurare – – da da

Categoria de măsurare
CAT III 600 V, CAT IV 300 V CAT IV 300 V, CAT III 600 V CAT IV 600 V, CAT III 690 V

CAT IV 600 V, CAT 
III 1000 V

Temperatură de lucru -15 °C până la +55 °C -15 °C până la +55 °C -15 °C până la +55 °C -15 °C până la +55 °C
Necesar baterii – 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03

5568   € 21,00  –  –  –  (W521)

5571   € –  41,56 –  –  (W521)

5572   € –  –  62,33 –  (W521)

5574   € –  –  –  114,00  (W521)

Nr. comandă …0010 …0010 …0060 …0010

Tester de tensiune  

5568 VT 
Funcționare fără baterii.

5572 VT Combi Pro 
Declanșare FI (30 mA) prin buton. Cu semnal acustic 
suplimentar. Livrare cu baterii.

5571 VT Master 
Cu semnal acustic suplimentar. Livrare cu baterii.

5574 VT Digi Pro 
Declanșare FI (30 mA) prin buton. Cu semnal acustic suplimentar. 
Livrare cu tot cu husă și baterii.

5574

5571

5572

IP65 CAT
IV

600 V

IP65 CAT
IV

600 V

IP64

IP54 CAT
IV

300 V

5568

Testere de tensiune
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/82

5560 0010

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu două vârfuri de testare și cablu de conectare flexibil. 
Vârfurile de testare pot fi conectate și astfel utilizate cu o singură mână. Livrare cu baterie.

Utilizare: Pentru verificarea profesională a tensiunii continue și alternative, precum și verificarea fazelor și a 
polarității. Afișarea tensiunii în trepte 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V chiar și cu bateriile consumate sau 
scoase.

5560 0030

Afișaj LED
Interval de tensiune CC 12–690 V
Interval de tensiune AC 12–690 V
Tester de continuitate a circuitului electric LED, galben/sirenă
Verificare faze LED, roşu
Verificare polaritate LED
Categoria de măsurare CAT III 600 V, CAT II 690 V
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03

5559   € 43,10  (W514)

Nr. comandă …0010

Tester de tensiune și continuitate PROFIPOL®+  

IP54 CAT
III

5560 0030 DUSPOL® digital 
Pentru verificarea profesională a tensiunii, continuității, diodei, fazei și polarității, precum și 
a secvenței fazelor, precum și pentru măsurarea rezistenței și frecvenței. Tester de faze fără 
atingere/detector cabluri rupte (LED-ul galben clipește). 
Iluminarea zonelor de măsurare și a ecranului. Livrare cu tot cu baterii, de la 50 V afișarea 
tensiunii chiar și cu bateriile consumate.

5560 0010 DUSPOL® expert 
Pentru verificarea profesională a tensiunii, continuității, fazei și polarității, precum și a 
secvenței fazelor. Tester de faze fără atingere/detector cabluri rupte (LED-ul galben clipește). 
Livrare cu tot cu baterii, de la 50 V afișarea tensiunii chiar și cu bateriile consumate.

600 V

Model: Verificat și certificat conform EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 partea 401), doi poli. Carcasă din 
plastic rezistent la impact cu suprafață de prindere cauciucată, două vârfuri de testare și cablu de conectare 
flexibil. Afișarea directă fără apăsarea butonului (rezistență mare), comutarea sarcinii cu butonul (rezistență 
mică), alarmă prin vibrații.

Utilizare: Pentru verificarea profesională a tensiunii continue și alternative, precum și verificarea fazelor și a 
polarității cu declanșarea intenționată a întrerupătorului de protecție FI.

5560 0020

Model DUSPOL® analog DUSPOL® expert DUSPOL® digital
Afișaj Bobină submersibilă/LED LED LED/LCD
Interval de tensiune CC 12–1000 V 12–1000 V 1–1200 V
Interval de tensiune AC 12–1000 V 12–1000 V 1–1000 V
Rezistență – – 0,1 kOhm–300 kOhm
Tester de continuitate a circuitului electric – LED, galben/sirenă LED, galben/sirenă
Frecvență – – 1–1000 Hz
Verificare câmp magnetic LCD LED, verde LED, verde
Verificare faze LCD LED, roşu LED, roşu
Verificare polaritate LED LED LCD
Conexiune de sarcină da da da
Alarmă cu vibratii da da da
Iluminare zonă de măsurare – da da
Categoria de măsurare CAT IV 600 V, CAT III 1000 V CAT IV 600 V, CAT III 1000 V CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Procedură de măsurare – – TRUE RMS
Necesar baterii – 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03

5560   € 55,20  68,20  99,00  (W514)

Nr. comandă …0020 …0010 …0030

Tester de tensiune și continuitate DUSPOL®  

IP65 CAT
IV

600 V

5560 0020 DUSPOL® analog 
Pentru verificarea profesională a tensiunii, fazei și polarității, precum și a secvenței fazelor.

Testere de tensiune
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/83

Model: Din țesătură de nailon cu închidere cu velcro și inel pentru curea.

Dimensiuni 
mm

5560 Nr. 
comandă€

330 x 100 x 60  18,10  …1000
(W511)

Husă de protecție pentru tester de tensiune DUSPOL®  

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact, cu două mânere de testare și cabluri de conectare flexibile 
precum și un suport magnetic. Cu semnal optic și acustic, afișarea tensiunii și a tensiunii bateriei. LED 
de înaltă performanță extrem de precis, volum sonor (3 trepte/OPRIT) și intensitate luminoasă (4 trepte) 
reglabile. Funcție de autotestare integrată pentru LED, lanternă cu LED și sonerie. Livrare fără baterii.

Utilizare: Pentru verificarea continuității rezistenței ridicate și scăzute în cablajele electrice, instalații, aparate 
și componente, precum și pentru verificarea polarității și verificarea fazelor fără atingere.

Tester de continuitate a circuitului electric 0–100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (LED/sirenă)
Verificare polaritate LED
Afisaj tensiune 6 V–400 V (LED/sirenă)
Categoria de măsurare CAT III 300 V
Tip protecție IP30
Necesar baterii 3 x Mignon AA/LR6

5575   € 32,90  (W514)

Nr. comandă …0010

Tester de tensiune și continuitate a circuitului electric DUTEST® pro  

IP30 CAT
III

300 V

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact și spargere, cu două mânere de testare, clemă de fixare și 
cabluri de conectare flexibile, un suport magnetic precum și o clemă pentru curea. Cu semnal optic. Lanternă 
cu LED de înaltă performanţă şi extrem de precis. Livrare fără baterii.

Utilizare: Pentru indicarea direcţiei câmpului de rotaţie şi afişarea tensiunii fazelor L1, L2 şi L3.

Indicator secvență faze dreapta/ stânga
Afisaj tensiune 400–500 V (LED)
Categoria de măsurare CAT III 300 V
Necesar baterii 3 x Mignon AA/LR6

5575   € 63,40  (W514)

Nr. comandă …0020

Indicator secvență faze TRITEST® pro  

CAT
III

300 V

Model: Ecran mare cu 4 poziții, iluminat. Buclă de măsurare foarte flexibilă pentru utilizarea în spații înguste, 
la secțiuni de conductor mari și pentru cuprinderea mai multor conductori. Poate fi operat cu mănuși. Precis 
datorită procedurii de măsurare cu valoare efectivă reală TRUE RMS. Livrare cu husă de protecție și baterii.

Interval de intensitate AC 0,1 A–3000 A
Domeniu de Măsurare 30 A/300 A/3000 A
Raport transformator 0,01 A/0,1 A/1 A
Lungime buclă de măsurare 46 cm
Lungime cablu de conexiune buclă de măsurare 1,8 m
Memorie valori măsurători HOLD, MAX/MIN
Categoria de măsurare CAT IV 600 V
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03

5583   € 230,50  (W514)

Nr. comandă …0002

Tester cu transformator de curent alternativ CFlex 2  

CAT
IV

600 V

Aparate de măsură și control

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/84

Model: Multimetru mic și practic de buzunar. 132 x 86 x 19 mm, doar 130 g inclusiv accesorii. Protecție la 
suprasolicitare în toate domeniile și oprire automată după 30 de minute (dezactivabilă). 
Livrare în husă de piele cu cablu de măsurare de siguranță conectat și baterii.

Utilizare: Pentru măsurarea tensiunii continue și alternative precum și a rezistenței, frecvenței și capacității, 
verificarea continuității și a diodelor.

Interval de tensiune CC 0,1 mV–600 V
Interval de tensiune AC 0,1 mV–600 V
Rezistență 0,1 Ohm–40 MOhm
Continuitate/diodă da/da
Frecvență 0,001 Hz–5 MHz
Capacitate 10 pF–100 µF
Categoria de măsurare CAT III 300 V, CAT II 600 V
Procedură de măsurare RMS
Necesar baterii 2 x baterii tip pastilă LR44
Afișaj LCD

5578   € 46,80  (W514)

Nr. comandă …0010

Multimetru digital MM P3  

CAT
III

300 V

Model: Verificat GS. Carcasă din plastic rezistent la impact. Multimetrul dispune suplimentar de un senzor de 
temperatură integrat.

Utilizare: Pentru verificarea tensiunii continue și alternative precum și pentru măsurarea tensiunii și a 
rezistenței, verificarea continuității și a diodelor. Cu senzorul de temperatură integrat se pot efectua măsurători 
de temperatură între –40 °C și +400 °C.

Livrare: Multimetru digital în cutie de plastic cu inserție PUR și ecran, instrucțiuni de utilizare, cablu de 
măsurare din silicon, baterie și cutie de protecție.

Interval de tensiune CC 2 V–600 V/1 mV

Interval de tensiune AC 2 V–600 V/1 mV
Interval de intensitate CC 200 mA, 10A
Interval de intensitate AC 200 mA, 10A
Rezistență 2 kOhm–2 MOhm
Temperatură -40 °C până la +400 °C
Categoria de măsurare CAT III 600 V
Tip protecție IP40
Necesar baterii 1 x baterie tip bloc 6LR61
Afișaj LCD

5579   € 77,30 (W513)

Nr. comandă …0010

Multimetru digital  

CAT
III

600 V

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu senzor de tensiune. Livrare cu senzor de temperatură cu 
adaptor (la MM 1-3), dispozitiv de agățare, husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță 
dublu izolat și baterii.

Model MM 1-2 MM 1-3
Interval de tensiune CC 0,1 mV–1000 V 0,1 mV–1000 V
Interval de tensiune AC 0,1 mV–750 V 0,1 mV–750 V
Interval de intensitate CC 1 mA–10 A 1 mA–10 A
Interval de intensitate AC 1 mA–10 A 1 mA–10 A
Rezistență 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm
Continuitate/diodă da/da da/da
Frecvență 1 Hz–20 MHz 1 Hz–20 MHz
Capacitate 1 pF–2 mF 1 pF–2 mF
Temperatură – -20 °C până la +800 °C
Categoria de măsurare CAT III 600 V CAT III 600 V
Procedură de măsurare RMS RMS
Tip protecție IP30 IP30
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03
Afișaj LCD LCD

5587   € 90,60  108,50  (W514)

Nr. comandă …0340 …0350

Multimetru digital  

CAT
III

600 V

 

 
m

 

5587 03505587 0340

Aparate de măsură și control
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/85

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact. Livrare cu husă de protecție, cabluri de măsurat de siguranță 
dublu izolate și baterii.

Model MM 1 MM 2 MM 3 MM 4
Interval de tensiune CC 0,1 mV–600 V 0,1 mV–1000 V 0,1 mV–600 V 1 mV–600 V
Interval de tensiune AC 1 mV–600 V 0,1 mV–750 V 0,1 mV–600 V 1 mV–600 V
Interval de intensitate CC 0,1 µA–3,2 mA 0,1 µA–20 A 0,1 µA–20 A –
Interval de intensitate AC – 0,1 µA–20 A 0,1 µA–20 A 0,1 A–300 A
Rezistență 0,1 Ohm–32 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–42 MOhm
Continuitate/diodă da/da da/da da/da da/da
Frecvență – – 1 Hz–200 kHz –
Capacitate – – 1 pF–200 µF –
Deschidere clește – – – 30 mm
Categoria de măsurare CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V
Procedură de măsurare RMS RMS RMS RMS
Tip protecție IP30 IP30 IP30 IP30
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03 1 x baterie tip bloc 6LR61 1 x baterie tip bloc 6LR61 2 x Micro AAA/LR03
Afișaj LCD LCD LCD LCD

5584   € 85,70  –  –  –  (W514)

5587   € –  101,50  128,00  147,00  (W514)

Nr. comandă …0005 …0005 …0050 …0100

Multimetru digital  

5584 MM 1. Livrarea include un cadru de protecție din cauciuc.

5587 0005 MM 2. Livrarea include un cadru de protecție din cauciuc.

5587 0050 MM 3. Livrarea include un cadru de protecție din cauciuc.

5587 0100 MM 4. Livrarea include adaptor CA tip clește și vârf de măsurare.

5587 0100

CAT
III

300 V

5587 0050

CAT
III

300 V

5587 0005

CAT
III

600 V

5584

CAT
III

600 V

Legendă: 
1) Distribuitor 
2) Contor 
3)  Construcție exterioară 

transformator
4) Cablu de împământare

Categoriile de măsurare  
CAT I până la CAT IV 

CAT I  Pentru măsurători la circuite de curent care nu sunt 
conectate direct la rețea ( de ex. aparate cu protecție 
specială)

CAT II   Valabil pentru măsurători la circuite de curent care sunt 
conectate electric direct la circuitul de joasă tensiune 
( de ex. aparate casnice)

CAT III   Valabil pentru măsurători la instalațiile din clădiri 
( de ex. distribuitor, cablări, prize, întrerupătoare)

CAT IV  Valabil pentru măsurători la sursa instalației de joasă 
tensiune ( de ex. contor, racord principal, aparate de 
protecție primară la supracurent) 

Aparate de măsură și control

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/86

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu cadru de protecție din cauciuc, integrat. Cu senzor de 
tensiune și procedură de măsurare TRUE RMS pentru rezultate precise la măsurare chiar și la secvențe de 
semnal nesinusoidale. Livrare cu husă de protecție, cabluri de măsurat de siguranță dublu izolate și baterii.

Model MM 5-1 MM 5-2 MM 6-2 MM 7-1
Interval de tensiune CC 0,1 mV–600 V 0,1 mV–600 V 0,1 mV–1000 V 10 µV–1000 V
Interval de tensiune AC 0,1 mV–600 V 0,1 mV–600 V 0,1 mV–1000 V 10 µV–1000 V
Interval de intensitate CC – 0,1 µA–10 A 1 mA–10 A 10 µA–10 A
Interval de intensitate AC – 1 mA–10 A 1 mA–10 A 10 µA–10 A
Rezistență 0,1 Ohm–40 MOhm 0,1 Ohm–40 MOhm 0,1 Ohm–40 MOhm 0,1 Ohm–40 MOhm
Continuitate/diodă da/da da/da da/da da/da
Frecvență 0,01 Hz–50 kHz 0,01 Hz–50 kHz 0,01 Hz–100 kHz 0,01 Hz–100 kHz
Capacitate 0,01 nF–1 mF 0,01 nF–1 mF 1 nF–10 mF 1 nF–10 mF
Temperatură – -40 °C până la +400 °C – -40 °C până la +400 °C
Categoria de măsurare CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V
Procedură de măsurare TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Tip protecție IP30 IP30 IP30 IP30
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03 1 x baterie tip bloc 6LR61 1 x baterie tip bloc 6LR61
Afișaj LCD LCD LCD LCD

5587   € 98,90  151,50  189,50  227,50  (W514)

Nr. comandă …0152 …0155 …0215 …0251

Multimetru digital pentru uz industrial  

5587 0152 MM 5-1. HOLD, PMAX/PMIN, REL.

5587 0155 MM 5-2. Intervale de măurare în 
microamperi (400 µA DC/4000 µA 
DC) pentru măsurarea curentului de 
ionizare la instalațiile de încălzire. HOLD, 
PMAX/PMIN, REL. Livrare cu senzor de 
temperatură cu fir.

5587 0215 MM 6-2. Funcție Auto-V pentru 
recunoașterea automată a tensiunii 
continue/alternative, impedanță de 
intrare redusă (LoZ) pentru suprimarea 
tensiunilor capacitive/inductive. HOLD, 
PEAK, REL.

5587 0251 MM 7-1. Funcție Auto-V pentru 
recunoașterea automată a tensiunii 
continue/alternative, impedanță de 
intrare redusă (LoZ) pentru suprimarea 
tensiunilor capacitive/inductive. Livrare cu 
senzor de temperatură cu fir  cu adaptor. 
HOLD, MIN/MAX, PEAK.

5587 0251

CAT
IV

600 V

5587 0215

CAT
IV

600 V

5587 0155

CAT
III

600 V

5587 0152

CAT
III

600 V

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu cadru de protecție din cauciuc, integrat. 
Cu senzor de tensiune, Bluetooth® și procedură de măsurare TRUE RMS pentru rezultate precise la 
măsurare chiar și la secvențe de semnal nesinusoidale. Memorie de date (4000 valori de măsurare), funcție 
AutoV pentru recunoașterea automată a tensiunii CA/CC și impedanță de intrare redusă (LoZ) pentru 
suprimarea tensiunilor capacitive/prin inducție și filtru de joasă frecvență (HFR). SAVE, HOLD, REL, MAX/
MIN. Transferul valorilor măsurate pe smartphone și tabletă (Bluetooth® 4.0). Aplicație iOS și Android 
gratuită pentru conexiunea de date la smartphone/tabletă.

Livrare: Multimetru digital, cadru de protecție din cauciuc, 2 baterii mignon AA/LR6, cabluri de măsurare, 
senzor temperatură cu fir și husă de protecție.

Interval de tensiune CC 0,1 mV–1000 V
Interval de tensiune AC 0,1 mV–1000 V
Interval de intensitate CC 0,1 µA–400 mA
Interval de intensitate AC 0,1 µA–400 mA
Rezistență 0,1 Ohm–40 MOhm
Continuitate/diodă da/da
Frecvență 0,01 Hz–100 kHz
Capacitate 1 nF–10 mF
Temperatură -40 °C până la +400 °C
Categoria de măsurare CAT IV 600 V
Procedură de măsurare TRUE RMS
Tip protecție IP30
Necesar baterii 2 x Mignon AA/LR6
Afișaj LCD

5587   € 224,50  (W514)

Nr. comandă …0255

Multimetru digital MM 10-1 m

CAT
IV

600 V

Aparate de măsură și control
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/87

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu cadru de protecție din cauciuc, integrat. Cu Bluetooth® 
și procedură de măsurare TRUE RMS pentru rezultate precise la măsurare chiar și la secvențe de semnal 
nesinusoidale. Memorie de date (40000 valori de măsurare), memorie (1000 valori de măsurare), 
funcție AutoV pentru recunoașterea automată a tensiunii CA/CC și impedanță de intrare redusă (LoZ) pentru 
suprimarea tensiunilor capacitive/prin inducție și filtru de joasă frecvență (HFR). A-Save, SAVE, HOLD, 
P-HOLD, REL, MAX/MIN/AVG. Transferul valorilor măsurate pe smartphone și tabletă (Bluetooth® 4.0). 
Aplicație iOS și Android gratuită pentru conexiunea de date la smartphone/tabletă.

Livrare: Multimetru digital, cadru de protecție din cauciuc, software PC, cablu de date USB, suport magnetic, 
4 baterii AA/LR6, cabluri de măsurare, senzor temperatură cu fir, certificat de calibrare și husă de protecție.

Interval de tensiune CC 10 µV–1000 V
Interval de tensiune AC 10 µV–1000 V
Interval de intensitate CC 10 µA–10 A
Interval de intensitate AC 10 µA–10 A
Rezistență 0,1 Ohm–40 MOhm
Continuitate/diodă da/da
Frecvență 0,1 Hz–100 kHz
Capacitate 0,01 nF–40 mF
Temperatură -200 °C până la +1200 °C
Categoria de măsurare CAT IV 600 V
Procedură de măsurare TRUE RMS
Tip protecție IP30
Necesar baterii 4 x Mignon AA/LR6
Afișaj LCD

5587   € 450,00  (W514)

Nr. comandă …0260

Multimetru digital MM 12  

CAT
IV

600 V

USB

Model: Carcasă mică și practică din plastic rezistent la impact. Cu senzor de tensiune și procedură de 
măsurare TRUE RMS pentru rezultate precise la măsurare chiar și la secvențe de semnal nesinusoidale. 
Filtru de joasă frecvență (LPF). Livrare cu husă de protecție și baterii.

Utilizare: Pentru măsurarea sigură a curentului la cabluri izolate, fără îndepărtarea sau deteriorarea izolației. 
Măsurarea precisă a curenților de sarcină de până la 400 A CA. Măsurarea curentului de pornire (INRUSH) la 
motoare și instalații de iluminat.

Model CM P1 CM P2
Interval de intensitate CC – 0,01 A–400 A
Interval de intensitate AC 0,01 A–400 A 0,01 A–400 A
Memorie valori măsurători HOLD, INRUSH, LPF HOLD, INRUSH, LPF, ZERO
Procedură de măsurare TRUE RMS TRUE RMS
Deschidere clește 23 mm 23 mm
Categoria de măsurare CAT III 600 V CAT III 600 V
Tip protecție IP30 IP30
Necesar baterii 2 x Micro AAA/LR03 2 x Micro AAA/LR03
Afișaj LCD LCD

5585   € la cerere la cerere (W514)

Nr. comandă …2001 …2002

Mini ampermetru tip clește  

CAT
III

600 V

 

 

5585 20025585 2001

Aparate de măsură și control

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/88

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact, cu funcție automată de închidere.

Utilizare: Pentru măsurarea sigură a curentului la cabluri izolate, fără îndepărtarea sau deteriorarea izolației.

Model CM 1-1 CM 1-2 CM 1-4 CM 2 CM 7 CM 9-1 CM 11
Interval de tensiune CC – 0,1 V–600 V 6 V–1000 V 0,1 mV–600 V 0,1 V–1000 V 10 mV–600 V 0,01 V–600 V
Interval de tensiune AC – 0,1 V–600 V 6 V–1000 V 1 mV–600 V 0,1 V–750 V 10 mV–600 V 0,01 V–600 V
Interval de intensitate CC – – – 10 mA–300 A 0,1 A–1000 A – 0,1 mA–10 A
Interval de intensitate AC 10 mA–400 A 0,1 A –400 A 0,1 A –200 A 100 mA–300 A 0,1 A–1000 A 1 µA–60 A 0,1 mA–20 A

Rezistență
–

0,1 Ohm–20 
MOhm

1 Ohm–50 kOhm
0,1 Ohm–40 

MOhm
0,1 Ohm–400 Ohm

0,1 Ohm–600 
kOhm

0,1 Ohm–600 
kOhm

Continuitate/diodă – – – – – da –
Frecvență – – – – 1 Hz–400 Hz – –

Memorie valori măsurători
HOLD, MAX HOLD HOLD HOLD, MAX

HOLD, MAX/MIN, 
PEAK, ZERO

Hold, PEAK, ZERO
HOLD, MAX/
MIN, ZERO

Procedură de măsurare RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Deschidere clește 30 mm 30 mm 16 mm 25 mm 53 mm 23 23 mm
Categoria de măsurare CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 300 V CAT IV 600 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V
Tip protecție IP30 IP30 IP65 IP30 IP30 IP30 IP30

Necesar baterii
1 x baterie tip 
bloc 6LR61

2 x Micro 
AAA/LR03

2 x Micro 
AAA/LR03

2 x Micro 
AAA/LR03

1 x baterie tip 
bloc 6LR61

2 x Micro 
AAA/LR03

2 x Micro 
AAA/LR03

Afișaj LCD LCD LED/LCD LCD LCD LCD LCD
Continuitate – da da da da – da

5585   € 67,00  89,50  219,00  192,50  299,00  430,50  345,50  (W514)

Nr. comandă …0101 …0102 …0104 …0200 …0700 …0901 …1100

Multimetru digital tip clește  

5585 0101 CM 1-1. Livrare cu husă de protecție compactă și baterie.

5585 0102 CM 1-2. Livrarea include husă de protecție, baterie, cabluri de măsurat de siguranță dublu izolate.

5585 0104

m
CM 1-4, clește de măsurare deschis cu afișaj suplimentar de nivel LED. Precis datorită procedurii de măsurare cu valoare efectivă reală TRUE RMS. 
Potrivit și pentru testarea direcției de rotație a câmpului, a fazei și a polarității, precum și pentru testarea cu o singură mână a prizelor. Afișarea tensiunii 
de la 50 V chiar și cu baterii descărcate. Livrarea include un suport pentru curea, baterii și set de cabluri de măsurare cu vârfuri de contact și protecții 
pentru vârf.

5585 0200 CM 2. Precis datorită procedurii de măsurare cu valoare efectivă reală TRUE RMS. Ideal pentru măsurarea curenților de intensitate mai mică. 
Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și baterii.

5585 0700 CM 7. Ideal pentru măsurarea curentului până la 1000 A (curent alternativ și continuu). 
Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și baterie.

5585 0901

m
CM 9-1 (clește detectare scurgeri de curent). Precis datorită procedurii de măsurare cu valoare efectivă reală TRUE RMS. Rezoluție de 1 µA la 
măsurarea curentului alternativ. Pentru localizarea scurgerilor de curent și pentru măsurarea curenților de scurgere, a celor diferențiali și a conductorilor 
de protecție în instalații electrice (DIN VDE 0100/0105), aparate electrice (DIN VDE 0701-0702) și mașini (DIN VDE 0113-1), Regulamentul DGUV 3. 
Protecție împotriva câmpurilor magnetice (DIN EN 61557-13, clasa 2), filtru dispozitiv 1 kHz (DIN EN 61557-16), filtru de joasă frecvență LPF 40-70 
Hz pentru a suprima semnalele de interferență de înaltă frecvență. Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat 
și baterie.

5585 1100 CM 11. Ideal pentru depistarea defecțiunilor în instalații electrice, sisteme de comandă, aparate și instalații electrice comerciale. Măsurarea precisă a 
curenților continui/alternativi mici cu o rezoluție de 0,1 mA. Metoda de măsurare a valorii efective reale TRUE RMS, măsurarea curenților de repaus, 
deviere, diferențiali, scurgere și sarcină. Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și baterie.

5585 1100

CAT
IV

300 V

5585 0901

CAT
IV

300 V

5585 0700

CAT
IV

600 V

CAT
III

300 V

5585 0104

CAT
IV

600 V

5585 0102

CAT
III

600 V

5585 0101

CAT
III

600 V

5585 0200

Aparate de măsură și control
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/89

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu inserții softgrip și funcție de oprire automată. Precis datorită 
procedurii de măsurare cu valoare efectivă reală TRUE RMS.

Utilizare: Pentru măsurarea sigură a curentului la cabluri izolate, fără îndepărtarea sau deteriorarea izolației.

Model CM 5-1 CM 10-1 CM 12
Interval de tensiune CC 0,7 V–1000 V 0,1 mV–1000 V 10 mV–1000 V
Interval de tensiune AC 1,3 V–750 V 0,1 V–1000 V 10 mV–1000 V
Interval de intensitate CC 0,9 A–600 A 10 mA–1500 A 10 mA–600 A
Interval de intensitate AC 0,9 A–600 A 10 mA–1500 A 10 mA–600 A
Rezistență 1 Ohm–10 kOhm 0,1 Ohm–600kOhm 0,1 Ohm–100 kOhm
Continuitate/diodă da/da da/da da/da
Frecvență – 0,01 Hz–10 kHz 0,01 Hz–10 kHz
Capacitate – 0,1 µF–1mF 1 nF–4 mF
Memorie valori măsurători HOLD, ZERO HOLD, MIN/MAX, INRUSH, ZERO HOLD, PEAK, MAX/MIN,AVG
Procedură de măsurare TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Deschidere clește 35 mm 42 mm 33 mm
Categoria de măsurare CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V
Tip protecție IP30 IP30 IP30
Necesar baterii 1 x baterie tip bloc 6LR61 2 x Mignon AA/LR6 6 x Micro AAA/LR03
Afișaj LCD LCD LCD

5585   € 278,00  368,00  394,50  (W514)

Nr. comandă …0501 …1001 …1200

Multimetru digital tip clește  

CAT
IV

600 V

5585 0501 CM 5-1. Selectarea automată a funcției corecte de măsurare, măsurările greșite prin alegerea intervalului de măsurare greșit sunt excluse, timp de 
reacție scurt cu 5 valori măsurate pe secundă. Măsurarea tensiunii se face cu o impedanță de intrare redusă (LoZ) pentru suprimarea tensiunilor 
capacitive/inductive. Pentru verificarea continuității și a diodelor. Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și 
baterie.

5585 1001

m
CM 10-1. Memorie de date cu 4000 de valori măsurate și interval de măsurare reglabil (1–60 s), precum și interfață Bluetooth®-4.0. 
Măsurarea tensiunii se face cu o impedanță de intrare redusă (LoZ) pentru suprimarea tensiunilor capacitive/inductive. Cu senzor de tensiune și filtru 
de joasă frecvență (HFR). Măsurarea curentului de pornire (INRUSH) la motoare și instalații de iluminat. Aplicație iOS și Android gratuită pentru 
conexiunea de date la smartphone/tabletă. Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și baterie.

5585 1200

m

5585 1001

CM 12. Memorie de date cu 9999 de valori măsurate și interval de măsurare reglabil (1-600 s), memorie pentru 1000 de valori de măsurare, 
precum și interfață Bluetooth®-4.0. Înregistrarea simultană a curentului (A) și a tensiunii (V) pentru măsurarea puterii active (W) și a factorului 
de putere, măsurarea armonicilor pentru evaluarea rețelei, testarea direcției de rotație a câmpului, cu doi poli. Cu senzor de tensiune și filtru 
de joasă frecvență (HFR). Măsurarea curentului de pornire (INRUSH) la motoare și instalații de iluminat. Aplicație iOS și Android gratuită pentru 
conexiunea de date la smartphone/tabletă. Livrare cu husă de protecție compactă, cablu de măsurare de siguranță dublu izolat și baterie.

5585 0501 5585 1200

Aparate de măsură și control
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/90

Model: Categorie de măsurare CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (cu capac de protecție), CAT II 1000 V (fără 
capac de protecție).

Vârf de măsurare 
mm

Lungime
mm

5585 Nr. 
comandă€

2 1400  13,90  …9002
4 1400  19,20  …9004

(W514)

Cablu de măsurare de siguranță pentru multimetre digitale  

5585 9002

Model: Vârfuri de măsurare ∅ 4 mm. Categorie de măsurare CAT III 1000 V.

Nr. de piese Componență set
5585 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2 cabluri de măsurare de siguranță (silicon) 

2 vârfuri de testare de siguranță (vârfuri de măsurare subțiri) 
2 vârfuri de testare cu prindere cu gheară 
2 cleme crocodil de siguranță

 53,80  …9800

(W514)

Set de cabluri de măsurare de siguranță TA 3 pentru multimetre digitale  

Fig. asemănătoare

Model: Tabelul de stare informează cu privire la conectarea corectă (OK, verde) și tipul erorii de cablare (roșu 
= lipsă cablu PE, N, sau L, încurcarea cablurilor L/PE). Test PE activ cu electrod de atingere, LCD-ul avertizează 
înainte de apariția unei tensiuni de atingere periculoase (> 50 V) la conectarea cablului de protecție (PE). Tastă 
de verificare pentru declanșarea întrerupatorului de siguranță FI/RCD de 30 mA. Afișarea clară prin 3 LED-uri 
și display LC.

Utilizare: Verificarea rapidă și simplă a prizelor cu contact de protecție în privința conectării corecte.

Interval de tensiune AC 230 V
Interval de frecvenţă 50 Hz–60 HZ
Categoria de măsurare CAT II 300 V

5586   € la cerere (W514)

Nr. comandă …0500

Tester pentru prize SDT 1  

CAT
II

300 V

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact. Cu valori limită selectabile pentru măsurare ISO, LED verde 
pentru verificare trecută cu succes, LED roșu pentru tensiune de verificare/externă, vârfuri de verificare pentru 
declanșarea procedurii de măsurare, memorie internă, măsurarea tensiunii, cu filtru de joasă frecvență, 
descărcarea automată a tensiunilor capacitive. Rezistența izolației (50 V–1000 V) cu calcularea curentului de 
scurgere rezultat, index de polaritate (PI) și grad de absorbție dielectrică (DAR).

Utilizare: Pentru măsurarea izolației și rezistențelor mici la instalații electrice, dispozitive, cabluri, motoare și 
generatoare.

Livrare: Aparat de măsurare, vârfuri de testare cabluri de măsurare, cleme crocodil, cadru de protecție din 
cauciuc, baterii și husă.

Rezistență redusă 0,01 Ohm–40 Ohm
Rezistență izolație 50 kOhm–20 GOhm
Rezistență 0,01 Ohm–40 kOhm
Tensiune 0,1 V–600 V
Memorie valori măsurători 500
Procedură de măsurare TRUE RMS
Categoria de măsurare CAT IV 600 V
Necesar baterii 4 x Mignon AA/LR6

5586   € 500,00  (W514)

Nr. comandă …0100

Tester de măsurare a izolației și rezistenței IT 101  

IP40 CAT
IV

600 V

Aparate de măsură și control
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/91

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact cu afișaj grafic cu iluminare în fundal.

Utilizare: Pentru verificări tehnice de siguranță în instalații electrice conform DIN VDE 0100-600 și DIN 
VDE 0105-100.

Livrare: Dispozitiv de testare, cablu de testare cu ștecher contact de protecție, 3 vârfuri de testare, 3 cleme 
crocodil și certificat de calibrare.

Model IT 105 IT 115 IT 130
Rezistență redusă 0,15 Ohm–199 Ohm 0,01 Ohm–2 kOhm 0,01 Ohm–2 kOhm
Rezistență izolație 0,2 MOhm–199 MOhm 10 kOhm–1000 MOhm 10 kOhm–1000 MOhm
Impedanță cablu (L-N/L) 0,2 Ohm–1999 Ohm 0,01 Ohm–10 kOhm 0,01 Ohm–10 kOhm
Impedanță buclă (L-PE) 0,2 Ohm–1999 Ohm 0,01 Ohm–10 kOhm 0,01 Ohm–10 kOhm
Curent de scurtcircuit 0,01 A–26 kA 0,01 A–200 kA 0,01 A–200 kA
Câmp rotativ da da da
Tensiune 1 V–440 V 1 V–550 V 1 V–550 V
Frecvență 45 Hz–65 Hz 0 Hz–500 Hz 0 Hz–500 Hz
Procedură de măsurare RMS TRUE RMS TRUE RMS
Necesar baterii 6 x Mignon AA/LR6 6 x acumulatori NiMH AA 1,5 V 6 x acumulatori NiMH AA 1,5 V

5586   € 610,00  811,50  1406,00  (W511)

Nr. comandă …0105 …0115 …0130

Tester pentru instalații electrice  

5586 0105

m
IT 105. Verificarea întrerupătoarelor de protecție FI/RCD standard și cu temporizare 
(S) tip CA, A cu AUTO-Test. Livrare și cu curea de umăr și carcasă solidă.

5586 0115 IT 115. Verificarea întrerupătoarelor de protecție FI/RCD standard și cu temporizare 
(S) tip AC, A, F cu AUTO-Test. Funcția de ajutor cu diagrama de conexiune, monitor 
online de tensiune, procedură de verificare cu indicare bun/slab. Livrat cu cablu de 
testare cu 3 fire, lungime de 1,5 m, încărcător cu 6 acumulatori NiMH AA și husă.

5586 0130 IT 130. Interfață bidirecțională (USB/RS232). Verificarea întrerupătoarelor de 
protecție FI/RCD standard și cu temporizare (S) tip AC, A, F, B, B+ cu AUTO-Test. 
Funcția de ajutor cu diagrama de conexiune, monitor online de tensiune, procedură 
de verificare cu indicare bun/slab. Memorie de valori măsurate cu 4 niveluri (obiect, 
bloc, siguranță, punct de măsurare), Upload de structuri de instalație, Download de 
valori măsurate, ceas cu timp real integrat (valoare măsurată cu data/ora), protocol 
de verificare conform ZVEH. Livrat cu un cablu de testare cu 3 fire cu lungime de 
1,5 m, software pentru PC, cablu USB, cablu RS232, vârf de verificare comutabil 
Commander, încărcător cu 6 acumulatori NiMH AA și husă.

5586 0115

5586 0130

5586 0105

Aparate de măsură și control
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/92

Model: Cu procedură automată de verificare, conexiune de măsurare sigură chiar și când instalația fotovoltaică 
furnizează energie. Memorie pentru 200 de valori măsurate  interfață USB pentru descărcarea valorilor 
măsurate. Ceas cu timp real integrat pentru salvarea valorilor măsurate cu data și ora. Conexiune radio la 
dispozitivul de măsurare a radiației și temperaturii BENNING SUN 2. Rezultat măsurare ISO cu indicare corect/
incorect, afișarea automată a polarității tensiunii cu avertisment acustic/vizual la polaritate greșită, racord 
direct la toate modulele fotovoltaice standard cu conector MC4 sau Sunclix.

Utilizare: Pentru verificarea instalării și teste repetitive la sisteme fotovoltaice conectate la rețea conform VDE 
0126-23 (DIN EN 62446). Adecvat pentru instalatori specializați în fotovoltaică (prima punere în funcțiune, 
verificări repetitive, depsitarea defecțiunilor), responsabili în domeniul instalații fotovoltaice și echipe de 
service, curățenie și întreținere.

Livrare: Tester, cabluri de măsurare, cleme crocodil, cabluri de măsurare MC4-/Sunclix, certificat de calibrare, 
husă, baterii și descărcare software pe CD-ROM.

Rezistență conductor de protecție 0,05 Ohm–199 Ohm
Curent verificare (Interval de intensitate CC) 200 mA
Rezistență izolație 0,05 MOhm–199 MOhm
Tensiune de verificare 250 V–1000 V
Tensiunea circuitului deschis (Interval de intensitate CC) 5 V–1000 V
Curent de scurtcircuit (Interval de intensitate CC) 0,5 A–15 A
Memorie valori măsurători 200
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)/greutate 270 x 115 x 55 mm/2800 g
Necesar baterii 6 x Mignon AA/LR6

5586   € 1318,00  (W511)

Nr. comandă …0300

Tester pentru instalații fotovoltaice PV1-1  

IP40 USB

Model: Generarea de rapoarte de testare și documentare a datelor de performanță ale generatorului 
fotovoltaic: Pmpp, Uoc, Umpp, Isc, Impp, coeficient de încărcare temperatura și radiația solară. 
Documentarea curbelor de referință I-U măsurate (tensiune curent) și a celor P-U (putere) a testerului pentru 
instalații fotovoltaice PV 2. Calcularea STC și compararea curbelor de referință cu baza de date cu module 
fotovoltaice.

Utilizare: Pentru întocmirea rapoartelor de verificare și documentare conform standardelor DIN EN 62446 
(VDE 0126-23) și DIN EN 61829 (VDE 0126-24).

5586 Nr. 
comandă€

la cerere …0700
(W511)

Software pentru PC SOLAR Manager pentru testerul de verificare a 
instalațiilor fotovoltaice PV 2

 

Model: Cu proceduri automate de verificare pentru măsurători pe baza curbelor de referință și verificare R-iso, 
conexiune de măsurare sigură chiar și când instalația fotovoltaică furnizează energie. Interfață USB pentru 
descărcarea valorilor măsurate. Memorie în timp real pentru salvarea valorilor măsurate cu data și ora. 
Conexiune radio la dispozitivul de măsurare a radiației și temperaturii Benning SUN 2. Rezultat măsurare ISO 
cu indicare corect/incorect afișarea automată a polarității tensiunii cu avertisment acustic/vizual la polaritate 
greșită, racord direct la toate modulele fotovoltaice standard cu conector MC4 sau Sunclix. Curbă de referință 
pentru curent-tensiune și performanță cu afișarea tensiunii, curentului la maximum Power Point și evaluarea 
coeficientului de încărcare, aplicație gratis pentru Android (NFC) pentru reprezentarea curbei de referință, 
calculare STC și compararea performanței prin baza de date cu module fotovoltaice.

Utilizare: Pentru verificarea instalării și teste repetitive, precum și pentru evaluarea performanței la sisteme 
fotovoltaice conectate la rețea conform VDE 0126-23 (DIN EN 62446) și VDE 0126-24 (DIN EN 62446). 
Adecvat pentru instalatori specializați în instalații fotovoltaice (prima punere în funcțiune, verificări repetitive, 
depistarea defecțiunilor), responsabili în domeniul fotovoltaic și echipe de service, curățenie și întreținere.

Livrare: Tester, cabluri de măsurare, cleme crocodil, cabluri de măsurare MC4-/Sunclix, certificat de calibrare, 
husă, baterii, cablu USB și descărcare software (CD). 
 
Indicație: Conexiune radio la dispozitivul de măsurare a radiației și temperaturii Benning SUN 2, a se vedea nr. 
comandă 5586 0400.

Rezistență conductor de protecție 0,05 Ohm–199 Ohm

Rezistență izolație
0,05 MOhm–199 MOhm (Riso)/0,05 

MOhm–300 MOhm (2 poli)
Tensiunea fără sarcină 5 V–1000 V CC
Curent de scurtcircuit 0,5 A–15 A CC
Interfață USB, radio, NFC
Memorie valori măsurători 999
Necesar baterii 6 x Mignon AA/LR6

5586   € la cerere (W511)

Nr. comandă …0600

Tester de verificare a instalațiilor fotovoltaice și măsurători pe baza curbelor de referință PV 2  

USB

Aparate de măsură și control
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Procedură automată de verificare cu indicare bun/slab pentru aparatele din clasa I, II (III) și 
testarea cablurilor. Măsurarea tensiunii la priza externă cu contact de protecție. Aparatele trifazice 
pot fi verificate cu adaptorul opțional de măsurare. Valorile limită conform standardului VDE sunt 
presetate. Capacitate baterie pentru 2500 teste. Livrare cu husă de transport cu curea, cablu de 
verificare cu clemă de agățare, cablu de alimentare și baterii.

Utilizare: Pentru verificări tehnice de siguranță (verificări conform Regulamentului 3 DGUV) 
în aparate și echipamente electrice conform VDE 0701-0702, Regulamentul 3 de securitate 
și protecție a muncii, normativele austriece ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140. Adecvat pentru 
electrotehnică, industrie, întreținere, service și servicii comunitare.

Model ST 710 ST 725
Rezistență conductor de protecție 0,05–20 Ohm 0,05–20 Ohm
Curent de testare ±200 mA CC ±200 mA CC
Rezistență izolație 0,1–20 MOhm 0,1–20 MOhm
Tensiune de verificare 500 V CC 250 V/500 V
Curent conductor de protecție/de contact prin 
procedura diferențială/măsurare directă – 0,25–20 mA/0,1–2 mA

Curent conductor de protecție/de contact prin 
procedura cu curent de scurgere alternativ 0,1–20 mA 0,25–20 mA

Curent de testare conductor de protecție FI/RCD – 30 mA + 150 mA

Test performanță
RPE, RISO, verificare continuitate/scurtcir-

cuit la conductorul de fază/neutru
RPE, RISO, verificare continuitate/scurtcir-

cuit la conductorul de fază/neutru
Tensiune 50–270 V 50–270 V
Necesar baterii 6 x baterii Mignon 1,5 V 6 x Mignon AA/LR6

5561   € 486,50  784,00  (W511)

Nr. comandă …0710 …0725

Tester digital pentru aparate ST 710/ST 725  

5561 0710 Operat cu baterii. Verificarea aparatelor/sculelor electrice cu comutator pornit/
oprit, a aparatelor de încălzire, a aparatelor cu motor, a lămpilor, rolelor de cablu, 
distribuitoarelor multiple și a aparaturii casnice. Curent conductor de protecție/de 
contact prin procedura cu curent de scurgere alternativ

5561 0725 Operat cu baterii și de la rețea. Verificarea aparatelor cu elemente de comutare/
adaptoare/relee dependente de rețeaua de alimentare, cum ar fi aparate/scule 
controlate electronic, tehnică IT și de comunicație, precum și aparate ce pot fi 
verificate complet doar cu tensiune de la rețea. Curent conductor de protecție/de 
contact prin procedura diferențială/măsurare directă. Memorie de valori măsurate 
pentru 999 obiecte testate, poate fi citită prin interfața Micro-USB. Suplimentar și 
ceas cu timp real integrat, pentru salvarea valorilor măsurate cu data verificării, cablu 
Micro-USB, cablu de rețea și software de citire (CD).

5561 07255561 0710

Model: Cu celulă de referință fotovoltaică calibrată pentru măsurarea cu precizie a radiației solare, 
senzor de temperatură cu 2 canale, busolă digitală, memorie de date pentru intensitatea radiației, 
temperatură modul/ambientală, data/ora cu ceas cu timp real și interval de măsurare reglabil (1-60 
minute), conexiune radio cu rază de acțiune de cca. 30 m în spații deschise pentru testerul de verificare 
a instalațiilor fotovoltaice BENNING PV 1-1 și PV 2, precum și interfață USB pentru descărcarea valorilor 
măsurate.

Utilizare: Ideal pentru planificarea, punerea în funcțiune și testarea repetată a sistemelor fotovoltaice 
conectate la rețea, în conformitate cu VDE 0126-23 (DIN EN 62446) și testarea instalațiilor termice 
solare (energie solară termică). Adecvat pentru instalatori specializați în instalații fotovoltaice (prima 
punere în funcțiune, verificări repetitive, depsitarea defecțiunilor, controlul eficienței economice), 
responsabili în domeniul fotovoltaic și echipe de service și întreținere. Pentru măsurarea radiației solare, a 
temperaturii modulului fotovoltaic și ambientale, a orientării spre cer și a unghiului de înclinație.

Livrare: Aparat de măsurare, certificat de calibrare, husă, cadru de protecție din cauciuc, senzor 
temperatură modul/ambientală, cablu USB, software de citire (CD) și baterii. 
 
Indicație: Tester de verificare a instalațiilor fotovoltaice BENNING PV 1-1 a se vedea comanda nr. 5586 
0300 și PV 2 a se vedea comanda nr. 5586 0600.

Radiaie solară 100–1250 W/m2

Temperatură (modul/ambientală) -30 °C până la +125 °C
Direcția busolei (orientare) 0°–360°
Cuțit cu înclinație 0°–80°
Ceas timp real Data/ora
Memorie valori măsurători 5000
Dimensiuni (lungime x lăți-
me x înălțime)/greutate 150 x 80 x 33 mm/347 g

Necesar baterii 2 x Mignon AA/LR6

5586   € 411,50  (W511)

Nr. comandă …0400

Aparat pentru măsurarea radiațiilor și a temperaturii SUN 2  

IP40 USB

Aparate de măsură și control
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Interfață spațioasă de operare cu ecran tactil capacitiv de 7” cu tastatură QWERTY și funcție de 
asistență, procedură de verificare automată și manuală cu indicare corect/incorect, bază de date completă cu 
dispozitive verificate, inclusiv istoric de verificare salvabil pe card SD, update de firmware gratuit, alimentat 
cu acumulatori în caz de întrerupere a curentului. Test funcțional (V/A/W) în procedură TRUE RMS, verificare 
PRCD mobile (PRCD-S/-S+/-K), verificare FI-/RCD tip AC/A/F/B/B+.

Utilizare: Pentru verificări tehnice de siguranță în aparate și echipamente electrice conform DIN VDE 
0701-0702, Regulamentul 3 DGUV, siguranța industrială și a 
aparatelor electrice medicale conform DIN VDE 0751-1 (DIN EN 
62353), paturi de spital/de îngrijire.

Livrare: Tester în carcasă etanșă la apă și praf IP67), rezistentă 
la impact, cablu de verificare cu auto-compensare, accesorii de 
măsurare, cablu de alimentare pentru aparat, card SD, software 
pentru PC, scanner cod de bare, etichete cod de bare (1000 bucăți), 
autocolante de verificare (300 bucăți), certificat de calibrare.

Model ST 755+ SET ST 760+ SET
Rezistență conductor de protecție 50 mOhm–10 Ohm 50 mOhm–10 Ohm
Curent de testare 600 mA CC, 10 A CA 600 mA CC, 10 A CA
Rezistență izolație 0,1 MOhm–100 MOhm 0,1 MOhm–100 MOhm
Tensiune de verificare 100 V–1000 V CC 100 V–1000 V CC
Curent conductor de protecție/de contact prin procedura diferențială/
măsurare directă/procedura cu curent de dispersie alternativ 0,03 mA–25 mA 0,03 mA–25 mA

Curent de dispersie de la aparat și de la componentă la aparatele ME. 0,03 mA–25 mA 0,03 mA–25 mA
Verificarea continuității (conductor neutru) da da
Verificarea continuității (conductor fază) da da
Verificarea aparatelor de sudură nu da
Tensiune/curent 1 V–360 V/0,1 A–16 A 1 V–360 V/0,1 A–16 A

Putere activă/aparentă 20 W–2300 W 20 W–2300 W

Interfață
WLAN, Bluetooth®, 4 USB-A, 

1 Mini-USB, 1 RJ 45, 1 SD slot pentru card
WLAN, Bluetooth®, 4 USB-A, 

1 Mini-USB, 1 RJ 45, 1 SD slot pentru card
Afișaj Ecran tactil LCD color Ecran tactil LCD color

5561   € la cerere la cerere (W511)

Nr. comandă …1755 …1760

Set tester digital pentru aparate ST 755+ SET/ST 760+ SET m

5561 1760 În plus față de testarea dispozitivelor de sudură în 
conformitate cu VDE 0544-4: Valoarea maximă și 
valoarea efectivă TRMS a tensiunii circuitului deschis, 
precum și a curentului de contact al circuitului de 
sudare.

Model: Cu conexiuni de verificare CEE 3 poli 16 A, 5 polii 16 A și 5 poli 32 A, un ștecher contact 
de protecție pentru conectarea la testerul digital și șapte LED-uri pentru evaluarea testului funcțional 
al cablului. O autoverificare este posibilă prin activarea erorii IPE de 1 mA sau 3 mA. Potrivit pentru 
testerele digitale BENNING ST 725, ST 755+ și ST 760+, precum și pentru fiecare tester digital 
monofazat comparabil care conectează tensiunea de rețea. Livrat într-o carcasă rezistentă la apă și praf 
(IP67), rezistentă la rupere, cu diagramă de conectare a elementului de testare în capac.

Utilizare: Pentru testarea normativă în conformitate cu DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 
60974-4 și regulamentul DGUV 3 a aparatelor monofazate și trifazate și a mașinilor cu conectare CEE 
de până la 32 A, verificarea aparatelor de sudură în conformitate cu DIN EN 60974-4 (VDE 0544-
4) și pentru măsurarea curentului rezidual pe dispozitive trifazate în timpul funcționării normale. În 
funcție de testerul digital, acesta susține verificarea conductorului de protecție și a rezistenței izolației 
și a curentului de scurgere înlocuitor (conductor de protecție, verificarea de siguranță și funcțională a 
cablurilor prelungitoare CEE, măsurarea curentului diferențial al echipamentelor monofazate cu conectare 
CEE (3 poli 16 A) și măsurarea timpului de declanșare/curentului de declanșare al PRCD și RCD la 
distribuitoarele de energie mobile.

Curent diferențial Categoria de măsurare
Dimensiuni (lungime x lățime 

x înălțime)/greutate
5561 Nr. 

comandă€
0,08 mA–10 mA CAT II 300 V 410 x 350 x 170 mm/6 kg  1198,00  …0004

(W511)

Adaptor pentru testere MA 4 m

CAT
II

300 V

Aparate de măsură și control
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din zinc turnat sub presiune, în formă de cruce, gradație 70 mm. Pentru pătrat exterior 6; 7; 8 mm, 
hexagon interior 3 mm pentru montaj, pătrat interior 7; 8; 9; 10 mm, antrenor pentru încuietori cilindrice cu 
fantă și deschizător de sticle.

Dimensiuni 
mm

5590 Nr. 
comandă€

70 x 180  14,51  …0050
(W523)

Cheie pentru imobile m

Model: Din zinc turnat sub presiune, în formă de cruce. Cu bit dublu cap drept 7 mm / cap în cruce PH 2, 
pentru pătrat exterior 6, 8 mm; triunghi exterior 9 mm, cap dublu 3-5 mm și cheie pătrată pentru radiatoare 
5 mm și deschizător de sticle.

Dimensiuni 
mm

5592 Nr. 
comandă€

75 x 110  8,93  …0005
(W513)

Cheie pentru dulapuri de comandă electrice  

Model: Din zinc turnat sub presiune, în formă de cruce. Cu adaptor 1/4” din plastic și bit dublu cap drept 7 
mm / cap în cruce PH 2 prinse cu un lanț și cheie pătrată pentru radiatoare 5 mm.

Dimensiuni 
mm

5588 5590 5589 Nr. 
comandă€ € €

72 x 72  12,97  –  –  …0005
89 x 62 –   9,94  –  …0005
65 x 65 –  –   14,75  …0005

(W523) (W523) (W523)

Cheie pentru dulapuri de comandă  

5588 Pentru pătrat exterior 6-7-8 mm, triunghiuri exterioare de 7 și 9 mm, cap dublu 3-5 mm.

5590 Pentru pătrat interior 6-7-8-9-10 mm, pătrate exterioare 6-7 și 7-8 mm, triunghi exterior 
9-10 mm, hexagon interior 3 mm.

5589 Pentru hexagon exterior 7 mm, pătrat exterior 6-7-8 mm, triunghiuri exterioare 7-8-9 
mm, cap dublu 3-5 mm.

5589

5590

5588

Model: Din zinc turnat sub presiune. Cu profile de cheie rotative, montate pe ambele părți.

Dimensiuni 
mm

5590 Nr. 
comandă€

130 x 40  13,07  …0030
 95 x 95  24,32  …0025

(W523)

Cheie pentru dulapuri de comandă cu profile rotative  

5590 0030

m
În formă dreaptă cu adaptor magnetic pentru biți de 1/4" și adaptor prindere pentru 
cheie tubulară de 1/4". Prin pivotare, aceasta poate fi folosită ca mâner și astfel se pot 
transmite cupluri mai mari. Pentru pătrat exterior 6-7; 8-9; 10 mm, triunghi exterior 5; 6-7; 
8-9 mm, cap dublu de 3-5 mm și cheie pătrată pentru radiatoare de 5 mm.

5590 0025 În formă de cruce cu lanț și cârlig carabină. Pentru pătrat exterior 6 mm, pătrate exterioare 
7-8 mm și 9-10 mm, triunghi exterior 7 mm, triunghiuri exterioare 8-9 mm și 10-11 mm, cap 
dublu 3-5 mm, semilună 6 mm și cheie pătrată pentru radiatoare 5 mm.

5590 0025

5590 0030

Model: Carcasă din plastic rezistent la impact, cu capete interschimbabile din zinc turnat sub presiune și 
adaptor biți de 1/4". Cu bit dublu cap drept 7 mm / cap în cruce PH 2, bit dublu TORX® T 20/T 25, pentru 
hexagon interior 3 mm, pătrat interior 6-7-8-9-10 mm, pătrat exterior 6; 7-8 mm, triunghi exterior 7; 8-9; 
10 mm, cap dublu de 3-5 mm și cheie pătrată pentru radiatoare de 5 mm.

Dimensiuni 
mm

5590 Nr. 
comandă€

112 x 58 x 27  26,36  …0045
(W523)

Cheie pentru dulapuri de comandă m

Chei pentru dulapuri de comandă

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Carcasă din poliamidă, mâner și suport de strângere din metal. Reglarea continuă a deschiderii 
cheii cu șurubul de reglare încastrat în mâner.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

560A Nr. 
comandă€

11–24 190  77,50  …1124
24–32 204  78,68  …2432

(W521)

Cheie pentru racorduri filetate PG  

Model: Lamă cu locaș pătrat 1/4" pentru adaptorul interschimbabil. Mâner de plastic din 2 
componente.

Utilizare: Pentru cabluri turnate, adecvat și pentru îmbinări greu accesibile.

Mărime
Lungime

mm
560B Nr. 

comandă€
M8 220  55,60  …0008
M12 220  55,60  …0012

(W521)

Sculă de înșurubat pentru cabluri senzor-actuator  

Model: Combinație din două piese. Controlat și verificat conform DIN 57680 partea 7/ VDE 0680 partea 
7. 

Utilizare: Pentru introducerea sau extragerea în și din socluri a siguranțelor fuzibile D II conform DIN 
49516 și cu adaptor și a celor D III conform DIN 49516.

Lungime x ∅ 
mm

5594 Nr. 
comandă€

105 x 30  6,08  …0005
(W516)

Cheie pentru siguranțe  

Utilizare: Pentru introducerea și înlocuirea siguranțelor NH cu lamele de contact conform DIN 43620 partea 
1 cu dimensiunile 00 și 0-3 pentru tensiune nominală și partea 2 până la 1000 V curent alternativ.

5594 Nr. 
comandă€

 51,80  …1000
(W516)

Mâner pentru introducerea siguranțelor VDE NH (MPR)  

Model: Din zinc turnat sub presiune. Alcătuită din două cruci care pot fi combinate prin magneți. Cu bit 
dublu cap drept 7 mm / cap în cruce PH 2 prinse cu un cablu de inox. Pentru pătrat interior 6-7-8-9 mm, 
pătrate exterioare 6-7 mm, 8-9 mm și 10-11 mm, triunghiuri exterioare 7-8 mm, 9-10 mm și 11-12 mm, 
cap dublu 3-5 mm, semilună 6 mm, precum și cheie pătrată pentru radiatoare 5 mm.

Dimensiuni 
mm

5601 Nr. 
comandă€

92 x 92  25,50  …0025
(W525)

Cheie pentru dulapuri de comandă TwinKey®  

Model: Corp și clemă din plastic armat cu fibră de sticlă, suport și profiluri de chei din zinc turnat sub 
presiune. Sub formă de pix cu o clemă de fixare. Prin desfacerea suportului de chei se pot utiliza patru 
profiluri de cheie diferite. Pentru pătrat exterior 5–6–8 mm, triunghi exterior 9 mm, cap dublu 3–5 mm, bit  
cu cap în cruce PH 2 și suport universal pentru biți de 1/4" cu magnet permanent.

Lungime 
mm

5601 Nr. 
comandă€

145  20,00  …0010
(W525)

Cheie pentru dulapuri de comandă, în formă de pix  

Chei pentru dulapuri de comandă, accesorii pentru instalații electrice
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/97

Model: Verificat conform IEC 61112, clasa 0, A+Z, până la 1000 V, rezistent UV, la rupere și înțepare. 
Adecvat pentru uz exterior.

Dimensiuni 
m

Grosime
mm

5594 Nr. 
comandă€

1 x 1 1  118,03  …1005
(W516)

Covor de cauciuc VDE  

Model: Din plastic, cu un arc din oțel ascuns în interior.

Lățime prindere 
mm

5594 Nr. 
comandă€

15  7,99  …1010
(W516)

Clemă VDE  

Model: Din Perlon®, cu capete din oțel masiv și arc pilot.

Lungime 
m

∅ firului
mm

5595 Nr. 
comandă€

10 3  4,67  …0010
15 3  6,08  …0015
20 3  7,84  …0020

(W516)

Trăgător cabluri electrice  

Model: Din plastic armat cu fibră de sticlă, rezistent la câmpuri magnetice și fără formare de arc electric. 
Mânerele cu inserție din plastic moale, complet izolate până la 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 
60900, VDE 0682/partea 201, deci un risc mai mic de scurtcircuit.

Utilizare: Ideal pentru montarea și blocarea contoarelor.

Model
Lungime

mm
5192 Nr. 

comandă€
Clește fălci semirotunde 220  17,60  …0220

Clește de prindere 180  17,60  …0180
(W525)

Clește din plastic VDE m

5192 0220

5192 0180

Model: 4 lame interschimbabile cu geometrie optimă de tăiere, pot fi schimbate rapid. Corp din magneziu 
turnat sub presiune cu inserții ergonomice din plastic moale.

Utilizare: Pentru tăierea rapidă și cu efort redus a țevilor tip copex în secțiuni longitudinale și transversale.

pentru ∅ țeavă 
mm

7217 Nr. 
comandă€

14–45  19,72  …0130
Cuțit de schimb (pachet de 3 bucăți)  10,35  …0140

(W574)

Clește pentru copex m

Accesorii pentru instalații electrice

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Fir de introducere din fibră de sticlă rezistentă la împingere Polykat® ∅ 1,2 mm în carcasă din plastic 
rezistent la impact pentru accesorii. Mini capetele sunt lipite la ambele capete ale firului: risc redus de rupere 
a firului și raze mici de îndoire de până la 15 mm. O frână integrată împiedică desfășurarea necontrolată a 
firului.

Utilizare: Pentru introducerea cablurilor de fibră optică în tuburi descărcate și sisteme de tuburi deja utilizate.

Livrare: 5 mini capete flexibile, 1 furtun de ghidare 2,5 m cu tub, 7 mini capete, 1 hârtie de șlefuit 50 x 50 
mm, 1 adeziv special 3 g, 1 bandă izolatoare 15 mm.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

15  107,00  …0170
25  111,50  …0175
35  116,00  …0180

(W534)

Dispozitiv de introducere cablu Kati®-Blitz Mini m

Utilizare: Pentru repararea firului.

Livrare: 5 mini capete flexibile, 5 mini capete, 1 furtun de ghidare 2,5 m, 1 hârtie de șlefuit 50 x 50 
mm, 1 adeziv special 3 g și 1 bandă izolatoare de 15 mm.

5491 Nr. 
comandă€

 55,60  …1005
(W534)

Set de service pentru Kati®-Blitz Mini m

Model: Fir de introducere din fibră de sticlă rezistentă la împingere Polykat® ∅ 3 mm în carcasă din 
plastic rezistent la impact cu compartiment integrat pentru accesorii. Capetele Ø2.0 mm sunt lipite la 
ambele capete ale firului: risc redus de rupere a firului și raze mici de îndoire de până la 30 mm.  
Cu filet M5, se pot înșuruba mânere de tragere, capete de tragere sau de ghidaj. 

Utilizare: Pentru introducerea cablurilor în tuburi descărcate și sisteme de țevi chiar și în cele mai 
dificile condiții.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

20  132,50  …0005
30  139,50  …0010
50  162,50 *  …0015

* Fără manivelă. (W534)

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

20  126,00  …0020
30  133,50  …0025
50  157,00  …0030

(W534)

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

20  161,00  …0035
30  168,00  …0040
50  191,00 *  …0045

* Fără manivelă. (W534)

Dispozitiv de introducere cablu  

5491 0005 
 – 0015

Kati® Blitz compact 2.0 
Înfășurarea firului cu manivela. Livrare cu 5 capete de tragere ∅ 6 mm, capăt cu plasă, 
anti-răsucire, pentru cabluri ∅ 6-9 mm, 2 capete, 3 capete de îmbinare, adeziv special și 2 
capete flexibile ∅ 7; 10 mm.

5491 0020 
 – 0030

Kati® Blitz compact 
Fără piese exterioare datorită compartimentului de depozitare interior. 
Livrare cu 5 capete de tragere ∅ 6 mm, ajutor de introducere Kati® Grip Powerdisk, capăt 
cu plasă, anti-răsucire, pentru cabluri ∅ 6-9 mm, 5 capete, 3 manșoane de îmbinare, adeziv 
special și 2 capete flexibile ∅ 7; 10 mm.

5491 0035 
 – 0045

Kati® Blitz Ortung 2.0 
Înfășurarea firului cu manivela. Cu ghidaj inelar interior și sârmă de cupru integrată în firul 
de introducere. Permite suplimentar și localizarea blocajelor și urmărirea traseelor țevilor 
împreună cu dispozitivele de localizare uzuale din comerț. Livrare cu 5 capete de tragere ∅ 6 
mm capăt cu plasă, anti-răsucire, pentru cabluri ∅ 6-9 mm, 2 capete, 3 capete de îmbinare, 
adeziv special și 2 capete flexibile ∅ 7; 10 mm.

Dispozitive pentru introducerea cablului
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Denumire
5491 Nr. 

comandă€
Mâner de împingere Easy Grip  31,00  …0050

Fir pentru introducerea cablului 20 m  46,30  …0055
Fir pentru introducerea cablului 30 m  54,10  …0060
Fir pentru introducerea cablului 50 m  69,50  …0065

Set de service pentru Kati®-Blitz compact Ø2.0 mm  26,80  …1010
Set de service pentru Kati®-Blitz compact  24,80  …1015

(W534)

Accesorii pentru sistem de introducere cablu  

5491 0050 Mâner de împingere Easy Grip din plastic, pentru stângaci și dreptaci. 
Pentru împingerea rapidă, cu efort minim a firului din fibră de sticlă de 3 mm, în special la 
cablurile mai lungi.

5491 0055 
 – 0065

Fir din fibră de sticlă Polykat® rezistent la împingere cu ∅ 3 mm cu 2 manșoane de capăt 
Ø2.0 mm, cap flexibil ∅ 7 mm cu inel. Adecvat pentru sistemele de introducere cablu Kati® 
Blitz compact 2.0 și Kati® Blitz compact.

5491 1010 
 + 1015

m

Set de service pentru reparații, format din 5 capete, 5 capete de tragere cu inel ∅ 6 mm, 3 
capete, 1 adeziv special 3 g și instrucțiuni.

5491 0055–0065

5491 0050

5491 1010–1015

Model: Fir de plastic răsucit pentru introducerea cablului ∅ 4,5 mm într-o carcasă din plastic rezistent la 
impact, firul este înfășurat cu ajutorul unei manivele. Efort redus cu până la 60 % față de firele obișnuite din 
Perlon® sau oțel. Capete presate extra-scurte cu filet M5, pe care se pot înșuruba mânere de tragere, capete 
de tragere sau de ghidaj. Capacitate de tracțiune de până la 130 kg fir/capăt.

Utilizare: Pentru introducerea cablurilor în tuburi goale și sisteme de țevi.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

20  152,50  …0185
30  167,00  …0190

(W534)

Dispozitiv de introducere cablu Kati® Twist 2.0 m

Model: Fir pentru introducerea cablului răsucit ∅ 4,5 mm pe un tambur din oțel zincat. O frână integrată 
împiedică desfășurarea firului. Efort redus cu până la 60 % față de firele obișnuite din Perlon® sau oțel. 
Capete presate extra-scurte cu filet M5, pe care se pot înșuruba mânere de tragere, capete de tragere sau de 
ghidaj. Capacitate de tracțiune de până la 200 kg fir/capăt.

Utilizare: Ideal pentru introducerea cablurilor în tuburi goale lungi.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

25  222,00  …0070
(W534)

Dispozitiv de introducere cablu Kati® Twist  

Dispozitive pentru introducerea cablului

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Fir din fibră de sticlă Polykat® rezistent la împingere cu ∅ 4,5 mm cu capete M5 la ambele capete 
ale firului. O frână integrată împiedică desfășurarea firului. Cu filet M5 se pot înșuruba mânere de tragere, 
capete de tragere sau de ghidaj. Rază minimă de îndoire de 100 mm.

Utilizare: Pentru introducerea cablurilor în tuburi goale și sisteme de țevi.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

40  313,00  …0080
60  328,50  …0085
80  344,00  …0090

(W534)

Dispozitiv de introducere cablu  

5491 0080 
 – 0090

Kabelmax® 
În carcasă de aluminiu, cu cadru din țeavă de oțel. Livrare: Cap cu inel ∅ 11 mm, filet 
M5, 2 capete cu inel ∅ 6 mm, filet M5, 3 capete, filet M5, 2 capete de îmbinare, adeziv 
special 3 g și husă.

5491 0095 Mini-Max 
Pe tambur ușor cu mâner, poate fi utilizat și pentru fixarea pe curea, ambele mâini rămânând 
astfel libere.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

40  197,00  …0095
(W534)

Denumire
5491 Nr. 

comandă€
Fir pentru introducerea cablului 40 m  111,00  …0100
Fir pentru introducerea cablului 50 m  133,50  …0105
Fir pentru introducerea cablului 60 m  156,50  …0110
Fir pentru introducerea cablului 80 m  201,50  …0115

Set de service  25,20  …1020
(W534)

Accesorii pentru dispozitivul de introducere cablu  

5491 0100 
 – 0115

Fir din fibră de sticlă Polykat® rezistent la împingere cu ∅ 4,5 mm cu 2 capete, cap cu inel 
∅ 11 mm.

5491 1020

m
Set de service pentru repararea firului, format din 5 capete, 3 capete de îmbinare, 1 cap cu 
inel ∅ 11 mm, 1 adeziv special 3 g.

5491 1020

5491 0100–0115

Model: Tije de fibră de sticlă acoperite cu plastic cu diametre și raze de îndoire diferite. Livrare în husă 
textilă cu curea de umăr reglabilă.

Utilizare: Pentru tragerea și împingerea cablurilor în toate locurile în care nu există ghidaje de cablu și 
aparatele obișnuite sunt prea flexibile.

Livrare: 7 tije de împingere ∅ 8 mm de câte 1 metru, 3 tije de împingere ∅ 6 mm de câte 1 metru, adaptor 
de glisare, lampă LED, cârlig, lanț, magnet, adaptor M6 la M5, cap cu inel și o tijă flexibilă de 15 cm.

Nr. de piese
5491 Nr. 

comandă€
20 bucăți  199,00  …0075

(W534)

Set Profi tije de împingere pentru introducere cabluri  

Dispozitive pentru introducerea cablului
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Fir din fibră de sticlă Polykat® rezistent la împingere cu capete M12 lipite și fixate cu bolțuri la 
ambele capete ale firului. O frână ușor de reglat împiedică desfășurarea firului. Cu un filet M12 se pot 
înșuruba mânere de tragere, capete de tragere sau de ghidaj. Livrare în husă.

Utilizare: Pentru introducerea cablurilor de telecomunicații și de energie electrică în tuburi goale și sisteme 
de țevi.

Livrare: Cap cu inel ∅ 25 mm, aluminiu, lanț, bolț ∅ 10 mm, 2 capete de îmbinare, 4 capete de prindere, 
adeziv special 20 g, husă.

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

40  367,50  …0120
60  401,00  …0125
80  434,50  …0130

(W534)

Dispozitiv de introducere cablu  

5491 0120 
 – 0130

Kabeljet® 
∅ firului 7,2 mm. Rază minimă de îndoire de 190 mm. 
Pe un tambur articulat din oțel zincat.

5491 0135 
 + 0140

Röhrenaal® 
∅ firului 9 mm. Rază minimă de îndoire de 240 mm. 
Pe un tambur din oțel zincat.

Denumire
5491 Nr. 

comandă€
Soluție pentru glisarea cablurilor, tub de 200 ml  6,65  …0145

Capăt cu plasă, cablu 4- 6 mm  16,25  …0150
Capăt cu plasă, cablu 6- 9 mm  16,25  …0155
Capăt cu plasă, cablu 9-12 mm  19,40  …0160
Fir introducere cablu 12-15 mm  22,70  …0165
Set de service pentru Kabeljet®  28,90  …1025

(W534)

Accesorii pentru dispozitivul de introducere cablu  

5491 0145 Soluție pentru glisarea cablurilor pentru reducerea frecării la introducere cu până la 90 %. 
Adaptat optim pentru Kati® Blitz și Kabelmax®.

5491 0150 
 – 0165

Fir pentru introducerea cablului din liță de oțel zincat împletită, cu racord filetat M5 și 
compensarea răsucirii. Pentru utilizarea împreună cu dispozitivele de introducere a cablului 
Kati® Blitz, Kabelmax® și Mini-Max.

5491 1025

m
Set de service pentru repararea firului, format din 2 capete, 1 cap de îmbinare, 1 adeziv 
special 20 g și 4 știfturi de fixare.

5491 1025

5491 0150–0165

5491 0145

Lungime 
m

5491 Nr. 
comandă€

60  603,00  …0135
80  680,00  …0140

(W534)

Dispozitive pentru introducerea cablului

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2, în max. 30 de secunde. Flexibilitate mare chiar 
și la diferențe mari de temperatură, rezistente în general la produse chimice și peste medie la vopseluri. Livrare în 
pungi de polietilenă a câte 100 bucăți.

Utilizare: Pentru fixarea mănunchirilor de furtunuri, cabluri și conducte.

Lungime 
mm

Lățime
mm

∅ max.
mm

5600 5610 5690 5691 5692 5693 5669 Nr. 
comandănatur negru albastru roşu verde galben Rezistent UV

€ € € € € € €
100  2,5  24  0,48   0,48  –  –  –  –   0,57  …0005
135  2,5  35 –   1,10  –  –  –  –  –  …0006
140  3,5  36  1,22   1,22  –  –  –  –  –  …0010
180  4,5  45  2,13  –  –  –  –  –  –  …0017
180  7,5  44  6,08  –  –  –  –  –  –  …0029
200  2,5  55  1,36   1,75  –  –  –  –  –  …0007
200  3,5  55  1,90   2,13  –  –  –  –  –  …0012
200  4,5  51  2,30   2,30  –  –  –  –  –  …0020
280  3,5  80  2,35   2,35   –  –  –  –   3,51  …0015
280  4,5  76  3,37   3,37   4,62   4,62   4,62   4,62   4,54  …0025
360  4,5 101  4,64   4,64  –  –  –  –   5,92  …0027
360  7,5 101  7,26   7,22  –  –  –  –   11,03  …0030
380  4,5 110  5,27  –  –  –  –  –  –  …0028
450  7,5 130 –   17,07  –  –  –  –   21,04  …0033
540  7,5 160  15,38   18,97  –  –  –  –  –  …0035
550  9 160 –  –  –  –  –  –   36,21     …0095
750  7,5 222  25,71   24,29  –  –  –  –  –  …0037
750 12,5 222  51,72      51,72     –  –  –  –  –  …0090
780  9 235  33,93   28,63  –  –  –  –  –  …0040

1000 12,5 300  62,76   59,27  –  –  –  –  –  …0080
1330  9 409  60,95      60,95     –  –  –  –  –  …0100

(W516) (W516) (W516) (W516) (W516) (W516) (W516)

Legături de cablu   
 
 
 
 
 
 

Rezistent UV 5669

5693

5692

5691

5690

5610

5600

Model: Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2, în max. 30 de secunde. Cu vârf mare din 
inox ce se fixează în orice poziție în corpul legăturii, permițând astfel o capacitate foarte mare. Legătură 
dreaptă, flexibilă. Rezistente la temperaturi scăzute în medii uscate. Livrare în pungi de polietilenă a câte 100 
bucăți. 
 
Utilizare: Peste tot unde legăturile de cablu trebuie să facă față la solicitări mari de tracțiune.

Lungime 
mm

Lățime
mm

Solicitare de tracțiune
kg

∅ max.
mm

5672 Nr. 
comandă€

100 2,5 18  24  2,54  …0005
140 3,5 28  36  3,48  …0010
186 4,5 40  51  6,76  …0015
360 4,5 40 103  10,86  …0020
360 7,5 80 101  19,57  …0025

(W516)

Legături de cablu cu vârf de oțel  

 Legăturile de cablu SapiSelco® sunt fabricate din 
poliamidă 6.6 (nailon) fără halogen și silicon și 
sunt rezistente la temperatură, acid și decolorare. 
Vârful drept și dantura care ajung sub cap permit 
utilizarea optimă a lungimii cablului de prindere 
atât pentru diametre mari, cât și pentru cele mici. 
Pentru a nu deteriora materialul care trebuie legat, 
legăturile de cablu sunt rotunjite pe laturi. În plus, 
au diverse certificări.

BUREAU VERITAS 
Certificat 09113/A1 BV ACE 14/725/02 
(Normativ IEC 60092) 

IMQ 
Certificat de aprobare 
pentru legăturile de cablu 
conform EN 62272:2009, 
2006/95/CE pentru tensi-
une joasă). 

RINA 
Certificat ELE 349307CS 
(Normativ IEC 60092-101). 

Underwriters Laboratories (USA) 
E 160935 (Normativ UL 94, UL 1565) Sistem de management al 

mediului certificat conform 
ISO 14001 

Legături de cablu
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/103

Nr. de piese Conținut set
5673 Nr. 

comandă€
 600 bucăți 100 bucăți, 3,5 x 140 mm, alb 

100 bucăți, 4,5 x 200 mm, alb 
100 bucăți, 4,5 x 280 mm, alb 
100 bucăți, 7,5 x 360 mm, alb 
100 bucăți, 3,5 x 140 mm, albastru 
100 bucăți, 3,8 x 240 mm, roșu, demontabile (Click Tie)

 85,81  …0600

1000 bucăți 200 bucăți, 4,5 x 200 mm, alb 
200 bucăți, 4,5 x 280 mm, alb 
200 bucăți, 4,5 x 200 mm, negru 
200 bucăți, 4,5 x 280 mm, negru 
100 bucăți, 4,5 x 280 mm, roșu 
100 bucăți, 4,5 x 280 mm, verde

 28,61  …1000

1500 bucăți 200 bucăți, 2,5 x 100 mm, alb 
300 bucăți, 3,5 x 140 mm, alb 
200 bucăți, 2,5 x 100 mm, negru 
200 bucăți, 3,5 x 140 mm, negru 
200 bucăți, 3,5 x 140 mm, roșu 
200 bucăți, 3,5 x 140 mm, albastru 
200 bucăți, 3,5 x 140 mm, galben

 19,41  …1500

(W516)

Seturi de legături de cablu  

5673 0600 Livrare în suport de perete.

5673 1000 
 + 1500

Livrare în găleată din plastic.

5673 1500

5673 0600

Model: Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2, în max. 30 de secunde. Poate fi ușor 
desfăcută și utilizată din nou în orice moment. Cu ajutorul capului de închidere dublu se pot prinde 
2 mănunchiuri de cabluri împreună cu aceeași legătură. Flexibilitate mare chiar și la diferențe mari de 
temperatură, rezistente în general la produse chimice și peste medie la vopseluri. Livrare în pungi de 
polietilenă a câte 100 bucăți.

Utilizare: Pentru fixarea mănunchiurilor de furtunuri, cabluri și conducte.

Lungime 
mm

Lățime
mm

∅ max.
mm

5680 5684 Nr. 
comandănatur negru

€ €
280 7,5  76 –   9,05  …0017
360 7,5 100  9,70   9,70  …0025

(W516) (W516)

Legături de cablu, demontabile m

 

 

5684 

5680

Model: Din poliester, roșu, autoblocante, conform standardului UL94-HB, în max. 30 de secunde. 
Rezistente peste medie UV. Forma rotunjită permite fixarea ușoară cu protejare, și se poate desface și 
refolosi în orice moment. Cu ajutorul capului de închidere dublu se pot îmbina două mănunchiuri de cabluri 
împreună cu aceeași legătură. Flexibilitate mare chiar și la diferențe mari de temperatură, foarte rezistente la 
produse chimice. Temperatura de utilizare este între –40 °C și +85 °C. Livrare în pungi de polietilenă a câte 
100 bucăți.

Lungime 
mm

Lățime
mm

Solicitare de tracțiune
kg

∅ max.
mm

5667 Nr. 
comandă€

240 3,8 16  61  5,41  …0005
320 4,4 21  83  7,63  …0010
500 5,6 32 140  30,77  …0015

(W516)

Legături de cablu, Click Tie, demontabile  

Legături de cablu
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Nr. de piese Conținut set
5673 Nr. 

comandă€
350 bucăți  50 suporți adezivi, 19 x 19 mm, negru 

 50 suporți adezivi, 27 x 27 mm, negru 
 20 suporți de montare ∅ 27,5 mm, negru, cu filet 
 20 suporți de montare 30 x 15 x 12, negru, cu filet 
 10 cleme de cablu, autoadezive, pentru cablu ∅ 10 mm 
100 legături de cablu 3,5 x 150 mm, negru 
100 legături de cablu 4,5 x 200 mm, negru

 31,67  …0350

(W516)

Seturi de legături de cablu și suporți adezivi m

Model: Fabricate din poliuretan moale, rezistent la rupere, termoplastic, negru, protecție incendiu 
conform standardului UL94-HB. Materialul rezistent la UV și intemperii permite o prindere în 
mănunchi, și se poate desface și refolosi în orice moment. Temperatura de utilizare este între 
–40 °C și +85 °C.

Lungime 
mm

Lățime
mm

Forță de 
strângere

N
∅ max.

mm
Conţinut
Bucăți

5652 Nr. 
comandă

€
180  7  57  45 16  9,20  …0005
260 11 123  65  8  9,20  …0010
340 11 123  90  6  8,86  …0012
580 28 360 150  3  12,76  …0015

(W516)

Legături de cablu, demontabile  

Model: Din nailon, galben, autoblocante, conform 
standardului UL94-V2, în max. 30 de secunde. Cu 
mecanism de închidere patentat pentru desfacere 
comodă și reutilizare. Temperatura de utilizare este 
între –40 °C și +85 °C.

Lungime 
mm

Lățime
mm

Forță de 
strângere

N
∅ max.

mm
Conţinut
Bucăți

5652 Nr. 
comandă

€
750 12 888 210 5  6,11  …0100

(W516)

Legături de cablu SpeedyTie®, demontabile  

Model: Vârfurile curbate permit foarfecilor să prindă sub legătura cablurilor 
fără a deteriora conductorii. Mânere cu manșoane din plastic.

Utilizare: Pentru tăierea legăturilor de cabluri și tăierea cablurilor.

pentru lățimea legăturii de cabluri 
mm

5656 Nr. 
comandă€

2,5–12,5  31,02  …0005
(W523)

Foarfecă pentru legături de cablu m

5673 0350 

Utilizare: Pentru strângerea și tăierea legăturilor de cablu din plastic.

Lungime 
mm

lățime max. legătură de cablu
mm

grosime max. legătură de cablu
mm

5596 Nr. 
comandă€

160 4,8 1,5  51,50  …0005
(W521)

Clește pentru legături de cablu  

Legături de cablu
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/105

Model: Din metal, de aceea foarte robust și universal utilizabil. Cu reglare rapidă în patru trepte de forță 
de tracțiune.

Utilizare: Pentru strângerea și tăierea automată a legăturilor de cablu din plastic.

Lungime 
mm

lățime max. legătură de cablu
mm

grosime max. legătură de cablu
mm

5596 Nr. 
comandă€

260 4,8 1,5  197,80  …0010
(W523)

Clește pentru legături de cablu  

Model: Din metal, cu carcasă din plastic. 
Ergonomic și robust. Funcționarea fără recul 
protejează mușchii și articulațiile prin tehnologia 
TLC patentată (Tension/Lock/Cut = strângere/
blocare/tăiere). Cu reglarea rapidă și facilă a 
forței de tracțiune.

Utilizare: Pentru strângerea și tăierea automată 
a legăturilor de cablu din plastic.

Lungime 
mm

lățime max. legătură de cablu
mm

grosime max. legătură de cablu
mm

5596 Nr. 
comandă€

185  4,8 1,5  359,81  …0007
191 13,5 2  437,61  …0009

(W523)

Clește pentru legături de cablu  

5596 0007 

5596 0009 

Model: Din poliolefină cu rețea din oțel (PEX), raport de 
contracție 3:1. 
Clasă de izolație conform VDE 0530, rezistență dielectrică 
conform ASTM D 2671. 
Fără silicon, compatibil cu cuprul, rezistent la raze UV, solvenți, 
acizi și baze. Livrarea în cutie din plastic.

Utilizare: Ideal pentru izolare, marcare color și protecție împotriva 
îndoirii în electronică și confecționarea de cabluri.

Nr. de piese Conținut set

Contracție 
longitudinală max.

%

Temperatura de 
contracție min.

°C

Temperatura 
de lucru

°C

Clasa 
materialului 

izolator
Rezistență 
dielectrică

5653 Nr. 
comandă

€
220 bucăți 100 bucăți ∅  1,5 mm, L  35 mm, l 0,45 mm 

 50 bucăți ∅  3,0 mm, L  35 mm, l 0,55 mm 
 60 bucăți ∅  6,0 mm, L  35 mm, l 0,70 mm 
  5 bucăți ∅ 12,0 mm, L  80 mm, l 0,70 mm 
  5 bucăți ∅ 18,0 mm, L  80 mm, l 0,80 mm

+5/–10 +90 –55 până 
la +135

B 20 kV/mm  24,97  …0100

975 bucăți 150 bucăți ∅  1,5 mm, L  40 mm, l 0,45 mm 
200 bucăți ∅  3,0 mm, L  40 mm, l 0,55 mm 
300 bucăți ∅  3,0 mm, L  50 mm, l 0,55 mm 
250 bucăți ∅  6,0 mm, L  60 mm, l 0,70 mm 
 45 bucăți ∅ 12,0 mm, L 100 mm, l 0,70 mm 
 20 bucăți ∅ 12,0 mm, L 170 mm, l 0,70 mm 
 10 bucăți ∅ 24,0 mm, L 200 mm, l 1,00 mm

+5/–10 +90 –55 până 
la +135

B 20 kV/mm  108,27  …0110

385 bucăți 100 bucăți ∅  3,0 mm, L  40 mm, l 1,00 mm 
100 bucăți ∅  3,0 mm, L  50 mm, l 1,00 mm 
 60 bucăți ∅  6,0 mm, L  35 mm, l 1,10 mm 
 40 bucăți ∅  6,0 mm, L  50 mm, l 1,10 mm 
 30 bucăți ∅ 12,0 mm, L  65 mm, l 1,70 mm 
 45 bucăți ∅ 12,0 mm, L 100 mm, l 1,70 mm 
 10 bucăți ∅ 24,0 mm, L 200 mm, l 2,50 mm

+1/–15 +110 –55 până 
la +110

A 15 kV/mm  129,09  …0120

(W523)

Set manșoane termocontractibile  

L = lungime, l = grosime perete

5653 0100 Negru, cu autostingere.

5653 0110 Multicolor, autostingere (cu excepția manșoanelor 
termocontractibile transparente).

5653 0120 Negru și transparent, perete exterior cu 
autostingere (cu excepția manșoanelor 
termocontractibile transparente). Manșoanele sunt 
prevăzute cu adeziv interior care se topește la 
cald, ceea ce le protejează de umiditate și le face 
ideale pentru uz în exterior.

5653 0100

5653 01205653 0110

Clești pentru legături de cablu, manșoane termocontractibile
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/106

Model: DIN ISO 8976. Din oțel crom-vanadiu, forjat și călit cu revenire la calitate superioară. Fălci 
rectificate. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere 
împiedică rănirea prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe. Mânere acoperite cu plastic. Livrarea în cutie de 
carton.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5589 Nr. 

comandă€
3 bucăți 170; 250; 300  47,29  …1000

(W512)

Set de clești pentru instalatori m

Model: DIN ISO 8976. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la 
prindere împiedică rănirea prin strivire. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

Clește pentru instalatori  

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5602 5608 Nr. 
comandă€ €

240 36 1.1/4  18,32  –  …0240
250 46 2 –   27,30 *  …0250
300 60 2.3/4 –   37,40  …0300

(W512) (W525)* Cu manșoane de mâner extrem de subțiri.

5602 

5599  

Din oțel crom-vanadiu, forjat și călit cu revenire la calitate superioară, cap cromat 
și lustruit.

5608 Alligator®. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap cromat, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). 
Autoblocare pe țevi și piulițe.

5608  

5602  

Model: DIN ISO 8976. Din oțel crom-vanadiu, fălci rectificate. Articulația culisantă permite o stabilitate 
crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire.

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5599 5591 Nr. 
comandă€ €

170 26 1  13,85   4,91  …0175
250 35 1.1/4  11,00   7,05  …0240
300 43 1.1/2  18,75   9,50  …0300

(W512) (W750)

Clește pentru instalatori  

5599 Forjat și călit la calitate superioară.

5591 Forjat.

5591  

Model: DIN ISO 8976. Suprafețe de prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Articulația culisantă permite 
o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire. Autoblocare pe 
țevi și piulițe. Mânere acoperite cu plastic.

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5589 5605 Nr. 
comandă

€ €5589 5605 5589 5605
170 28 – 1.1/4 –  12,97  –  …0170
180 – 36 – 1.1/2 –   16,45  …0180
250 36 46 1.1/2 2  14,18   17,35  …0250
300 46 60 2 2.3/4  21,69   26,00  …0300
400 – 95 – 3.1/2 –   50,90  …0400

(W512) (W525)

Clește pentru instalatori  

5589 

m
Din oțel crom-vanadiu, forjat și călit cu revenire la calitate superioară. Fălci 
rectificate.

5605 Alligator®. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit.

5605  

5589  

Clești pentru instalatori
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/107

Model: DIN ISO 8976. Cap cromat, articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. 
Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire. Izolat până la câte 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 
60900, VDE 0682/partea 201.

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5604 5611 5597 Nr. 
comandă€ € €

240 36 1.1/4  22,25  –  –  …0240
250 46 2 –   30,80   36,80  …0250

(W512) (W525) (W525)

Clește VDE pentru instalatori  

5604 Din oțel crom-vanadiu, forjat și călit cu revenire la calitate superioară, cap lustruit 
suplimentar. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5611 Alligator®. 
Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, suprafețe de prindere cu dinți căliți 
special (61 HRC). Autoblocare pe țevi și piulițe. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție.

5597 Alligator®. 
Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, suprafețe de prindere cu dinți căliți 
special (61 HRC). Autoblocare pe țevi și piulițe. Mânere acoperite cu plastic.

5597  

5611  

5604  

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit cu revenire și tratat termic, suprafețe de prindere cu dinți căliți 
special (61 HRC). Interval de prindere extrem de mare. Dinți orientați în sens opus în zona din spate a 
gurii, pentru cea mai bună prindere pe piesă. Reglabil cu o singură mână. Reglarea optimă a brațelor prin 
reglare fină. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere 
împiedică rănirea prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5814 5698 Nr. 
comandă€ €

180 18 poziții 38 1.1/2  18,46   26,00  …0180
250 25 poziții 46 2  21,10   28,20  …0250
300 30 poziții 64 2.3/4  28,60  –  …0300

(W512) (W512)

Clește pentru instalatori cu reglrare rapidă  

5814 Cu reglare rapidă: pur și simplu împingeți împreună pe piesa de prelucrat, 
eliberați apăsând un buton. Mânere acoperite cu plastic.

5698 

m
Reglare rapidă și precisă cu buton. Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente.

5814

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, suprafețe de prindere cu dinți 
căliți special (61 HRC). Reglabil cu o singură mână. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin 
ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5593 5607 5609 Nr. 
comandă€ € €

100 11 poziții 24 1  20,80  –  –  …0100
125 13 poziții 27 1  20,00  –  –  …0125
150 11 poziții 30 1.1/4  20,50  –  –  …0150
180 18 poziții 36 1.1/2  21,50   29,70  –  …0180
250 25 poziții 46 2  22,80   30,80   33,70 *  …0250
300 30 poziții 60 2.3/4  31,70   39,80   43,50  …0300

(W525) (W525) (W525)

Clește pentru instalatori Cobra®  

5593 0100

m
Cobra® XS. Cap lustruit, deosebit de subțire. Reglare fină prin apăsare.

5593 0125 
 – 0300

Cap lustruit, reglare rapidă și precisă prin simpla apăsare a unui buton, mânere 
cu înveliș de plastic.

5593 0125–0300

5607 Cap cromat, reglare rapidă și precisă prin simpla apăsare a unui buton, mânere 
cu înveliș de plastic.

5607

5609 Cap cromat, reglare rapidă și precisă prin simpla apăsare a unui buton, mânere 
cu manșon de plastic din mai multe componente.

5609

5593 0100 

* Cu manșoane de mâner extrem de subțiri.

5698

Clești pentru instalatori
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/108

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Reglare rapidă și precisă cu buton, reglabil cu o singură mână. 
Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea 
prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe. Mânere acoperite cu plastic. Livrat în trusă scule rolă din poliester, 
cu sistem de prindere velcro și bucle de agățat.

Execuție
Conținut set

mm
5593 Nr. 

comandă€
5 bucăți 125; 150; 180; 250; 300  134,50  …5000

(W525)

Set de clești pentru instalatori Set Cobra® m

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Reglare rapidă și precisă prin culisare direct pe piesă, se fixează 
automat la prima solicitare. Deblocarea deschiderii reglate prin apăsarea butonului. Articulația culisantă 
permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire. 
Autoblocare pe țevi și piulițe.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5593 5685 Nr. 
comandă€ €

250 25 poziții 46 2  24,20   26,90  …1250
300 25 poziții 60 2.3/4  32,90  –  …1300

(W525) (W525)

Clește pentru instalatori Cobra® Quick Set  

5593 Mânere acoperite cu plastic.

5685 Mânere cu manșoane de plastic înguste din mai multe componente.

5685

5593

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap cromat, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Reglare rapidă și precisă cu buton, reglabil cu o singură mână. 
Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea 
prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente, cu 
mâner încastrat și inscripționare prin injecție, izolate până la câte 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 
60900, VDE 0682/partea 201.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5528 Nr. 
comandă€

250 24 poziții 46 2  38,80  …0250
(W525)

Clește VDE pentru instalatori Cobra®  

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Reglare rapidă și precisă cu buton, reglabil cu o singură mână. 
Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea 
prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe. Capacitate de prindere mult mai mare și o greutate mai mică în 
comparație cu cleștii pentru țevi similari. Mânere acoperite cu plastic.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5593 Nr. 
comandă€

400 27 poziții  95 3.1/2  55,50  …0400
560 20 poziții 120 4.1/2  92,90  …0560

(W525)

Clește pentru instalatori Cobra® XL/XXL  

Capacitate mare de prindere, control sigur. 

Clești pentru instalatori
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/109

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Formă extrem de suplă în întreaga zonă a capului și articulației, cu 
fălci lungi și ascuțite. Reglare rapidă și precisă cu buton, reglabil cu o singură mână în spații extrem de 
înguste. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică 
rănirea prin strivire. Cu auto-prindere pe țevi și piulițe, cu prindere sigură chiar și pe piese plate datorită 
contactului în trei puncte. Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Ideal pentru lucrări de service și întreținere, repararea aparatelor, domeniul auto și industrial. Efort 
redus la lucru datorită formei suple, în special în zonele de lucru înguste.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5612 Nr. 
comandă€

250 19 poziții 34 1.1/4  24,60  …0250
(W525)

Clește pentru instalatori Cobra® ES  

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei, cap lustruit, suprafețe de 
prindere cu dinți căliți special (61 HRC). Formă suplă în întreaga zonă a capului și articulației. Reglare 
automată la piesă prin simpla presare a mânerelor, optim pentru prinderea frecventă a diferitelor piese, 
pentru stângaci și dreptaci. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută prin ghidajul dublu. Protecția la 
prindere împiedică rănirea prin strivire. Autoblocare pe țevi și piulițe. Manetă de blocare împotriva deschiderii 
accidentale. 
Mânere acoperite cu plastic.

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5613 Nr. 
comandă€

250 36 1.1/4  38,50  …0250
(W525)

Clește pentru instalatori SmartGrip®  

Model: Livrare în husă rulabilă din nailon (600 Denier), cu două bucle de agățat și dispozitiv de închidere cu 
sistem de prindere velcro, comandă nr. 7413 0100, Ç 7/121.

Conținut set: 
2 clești pentru instalatori 180; 250 mm  Nr. comandă 5814 0180, Ç 5/107 
1 clește reglabil 250 mm                   Nr. comandă 7150 0250, Ç 5/109

Nr. de piese
5599 Nr. 

comandă€
3 bucăți 66,40 …3010

(W512)

Set de clești pentru instalatori și clește cheie reglabil m

Model: DIN ISO 8976. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Suprafețe de prindere cu dinți 
căliți special (61 HRC). Cu articulație culisantă și protecție la prindere. Autoblocare pe țevi și piulițe.

Lungime 
mm

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5694 5695 5696 Nr. 
comandă€ € €

250 36 1.5/16  15,75   21,40   26,90  …0250
(W525) (W525) (W525)

Clește pentru instalatori cu articulație culisantă  

5694 Cap lustruit. Mânere acoperite cu plastic.

5695 Cap cromat. Mânere acoperite cu plastic.

5696 Cap cromat. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5696

5695

5694

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cu protecție împotriva coroziunii, fălci 
de prindere paralele, netede, reglare cu buton, reglabil cu o singură mână. Funcționează conform principiului 
clichetului cu o forță de prindere foarte mare. Mânere acoperite cu plastic.

Utilizare: Ideal pentru prindere, fixare, presare și îndoirea pieselor, chiar și pentru montarea cu protejarea 
suprafețelor prin apăsarea fără joc a suprafețelor.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

7150 Nr. 
comandă€

250 19 poziții 45 1.3/4  32,61  …0250
(W512)

Clește cheie reglabil m

Clești pentru instalatori, clești cheie

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/110

Model: DIN ISO 5743. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci de prindere 
paralele, drepte, reglare cu buton, reglabil cu o singură mână. Funcționare după principiul clichetului, cu forță 
de prindere foarte mare datorită amplificării de 10 ori a forței mâinii. Mânere acoperite cu plastic. Livrat în 
husă din poliester, cu sistem de prindere velcro și bucle de agățat.

Utilizare: Ideal pentru prindere, fixare, presare și îndoirea pieselor, chiar și pentru montarea cu protejarea 
suprafețelor prin apăsarea fără joc a suprafețelor.

Nr. de piese
Conținut set

mm
7156 Nr. 

comandă€
5 bucăți 125; 150; 180; 250; 300  254,00 …5000

(W525)

Set de clești cheie m

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci de prindere paralele, drepte, 
reglare cu buton, reglabil cu o singură mână. Funcționare după principiul clichetului, cu forță de prindere 
foarte mare datorită amplificării de 10 ori a forței mâinii. Mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente, cu mâner încastrat și inscripționare prin injecție. Izolat până la 1000 V, conform IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/partea 201.

Utilizare: Ideal pentru prindere, fixare, presare și îndoirea pieselor, chiar și pentru montarea cu protejarea 
suprafețelor prin apăsarea fără joc a suprafețelor.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

7151 Nr. 
comandă€

250 19 poziții 52 2  58,70 …0250
(W525)

Clește cheie VDE  

Model: DIN ISO 5743. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Fălci de prindere paralele, 
drepte, reglare cu buton, reglabil cu o singură mână. Funcționare după principiul clichetului, cu forță de 
prindere foarte mare datorită amplificării de 10 ori a forței mâinii. 
 
Utilizare: Ideal pentru prindere, fixare, presare și îndoirea pieselor, chiar și pentru montarea cu protejarea 
suprafețelor prin apăsarea fără joc a suprafețelor, precum și pentru ruperea plăcilor de gresie și faianță. 
 
Indicație: Lungimi de 180, 250 și 300 cu gradație pentru fixarea zonei de prindere departe de piesa de 
prelucrat, cu excepția comandă nr. 7154.

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

7158 7156 7154 7159 7157 Nr. 
comandă€ € € € €

125 11 poziții 23 7/8 –  38,20 – – – …0125
150 14 poziții 27 1 –  42,70 – –  46,00 …0150
180 15 poziții 40 1.1/2  40,00   43,90 –  42,50   46,50 …0180
250 17 poziții 46 1.3/4 – –  52,40 – – …0250
250 19 poziții 52 2  42,70  50,20 –  46,20  53,80 …0250
300 24 poziții 68 2.1/2  56,40   61,20 – – – …0300
400 25 poziții 85 3.3/8 –  108,00 – – – …0400

(W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

Clește cheie  

7158 Cap cu protecție împotriva coroziunii, mânere cu 
înveliș de plastic.

7156 Cap cromat, mânere cu înveliș de plastic.

7154 Cap cromat, mânere cu înveliș de plastic, brațe în 
unghi de 15°.

7159 Cap cu protecție împotriva coroziunii, mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

7157 Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente. 7157

7159

7154 

7156

7158

Clești cheie
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Fabricat din plastic, se atașează la falca cleștelui. Livrare în blister de câte 3 perechi.

Utilizare: Pentru utilizarea cleștilor cheie pe suprafețe extrem de sensibile și atunci când fălcile sunt 
deteriorate.

Indicație: Potrivit pentru clești cheie din generațiile mai noi: 180 mm din 2019, 250 mm din 2018 și 300 
mm din 2020.

pentru lungime 
mm

7411 Nr. 
comandă€

180  6,95 …0180
250  7,35 …0250
300  8,65 …0300

(W525)

Set de bacuri de protecție pentru clești cheie m

Model: Cu tăietor de sârmă integrat și fălci de prindere zimțate. Reglarea deschiderii de prindere și a 
presiunii de prindere se face cu șurub de reglare.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5630 5634 5687 Nr. 
comandă

€ € €5630 5634/5687
100 – 25 –  9,94 – …0100
125 – 29 –  11,29  12,32 …0125
175 – 38 –  13,02  14,30 …0180
180 30 –  9,43 – – …0180
250 40 48  10,80  17,31  19,07 …0250
300 65 –  14,49 – – …0300

(W512) (W252) (W252)

Clește menghină cu fălci curbate și tăietor de sârmă  

5630 

5687  
®

®

IRWIN

Corpul cleștelui din oțel crom-vanadiu, nichelat lucios, cu manetă de eliberare rapidă.

5634 

5634  
®

®

IRWIN

Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat, cu 
manetă de eliberare rapidă.

5687 

5630  

Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Model: Corpul cleștelui din oțel crom-molibden, nichelat, cu manetă de eliberare rapidă. 
Cu tăietor de sârmă integrat și fălci de prindere zimțate. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de 
prindere se face cu șurub de reglare.

Utilizare: Ideal pentru prinderea țevilor și bolțurilor, precum și pentru slăbirea și strângerea șuruburilor și 
piulițelor.

Lungime 
mm Falcă prismatică

Lățimea de prindere
mm

6723 Nr. 
comandă€

175 jos 40  12,09 …0175
250 jos 43  12,45 …0250
250 sus și jos 70  10,50 …2250
300 jos 48  15,31 …0300

(W512)

Clește menghină cu fălci prismatice m

6723 0175–0300 

6723 2250 

Model: Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat, cu fălci de prindere. 
Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Lungime 
mm Execuție

Lățimea de prindere
mm

5635 Nr. 
comandă€

175 fălci drepte 29  13,02 …0175
175 fălci curbate 41  13,02 …0176
250 fălci drepte 41  17,31 …0250
250 fălci curbate 48  17,31 …0251

(W252)

Clește menghină  

5635 0175 + 5635 0250 

5635 0176 + 5635 0251 

®

®

IRWIN

Clești cheie, clești menghină
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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5638  
®

®

IRWIN

Model: Corpul cleștelui din oțel C, nichelat. Cu tăietor de sârmă integrat și fălci de prindere zimțate. Intervalul 
de prindere este setat automat cu o manetă de eliberare rapidă cauciucată.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

6726 Nr. 
comandă€

150 28  24,00 …0150
250 48  28,94 …0250

(W512)

5639  

Clește menghină automat cu fălci curbate și tăietor de sârmă m

Model: Cu fălci late, plate. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu 
manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea tablei. Pentru îndoirea, formarea, lipirea sau bordurarea pieselor.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

Lățime bacuri
mm

5639 5638 Nr. 
comandă€ €

178 30 80  13,68 – …0178
200 55 80 –  22,17 …0200

(W512) (W252)

Clește menghină cu fălci late  

5639 Corpul cleștelui din oțel crom-vanadiu, nichelat lucios.

5638 Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat.

Model: Corpul cleștelui din oțel C, nichelat. Cu fălci lungi și înguste și tăietor de sârmă integrat. Intervalul de 
prindere este setat automat cu o manetă de eliberare rapidă cauciucată.

Utilizare: Ideal pentru lucrări rapide și facile în locuri greu accesibile. 
De la lucrări de precizie și mare finețe și până la cele mai dificile utilizări în atelier.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

6731 Nr. 
comandă€

175 55  24,00 …0175
(W512)

Clește menghină automat cu fălci lungi m

Model: Cu fălci lungi și înguste și tăietor de sârmă integrat. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii 
de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Ideal pentru lucrări rapide și facile în locuri greu accesibile. De la lucrări de precizie și mare finețe 
și până la cele mai dificile utilizări în atelier.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

6727 5640 Nr. 
comandă

€ €6727 5640
100 – 41 –  15,89 …0100
150 52 51  10,81  17,48 …0150
225 73 70  12,40  19,23 …0225

(W512) (W252)

Clește menghină cu fălci lungi  

6727 

m
Din oțel crom-molibden, nichelat.

5640 Din aliaj de oțel.

5640  
®

®

IRWIN

6727  

Model: Nichelat. Cu tăietor de sârmă integrat. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu 
șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă. Livrare în husă din nailon (600 Denier), cu două bucle de 
agățat și sistem de prindere velcro, comandă nr. 7413 0100, Ç 7/121.

Conținut set: 
2 clești menghină cu fălci curbate 
și tăietor de sârmă 175; 250 mm Nr. comandă 5630, Ç 5/111 
1 clește menghină cu fălci lungi 150 mm Nr. comandă 6727 0150, Ç 5/112

Nr. de piese
5630 Nr. 

comandă€
3 bucăți  36,86 …0003

(W512)

Set de clești menghină m

Clești menghină
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Corpul cleștelui din oțel crom-molibden, nichelat. Cu fălci lungi, înclinate și înguste și tăietor de 
sârmă integrat. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă 
de eliberare rapidă.

Utilizare: Ideal pentru lucrări rapide și facile în locuri greu accesibile. De la lucrări de precizie și mare finețe 
și până la cele mai dificile utilizări în atelier.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

6735 Nr. 
comandă€

175 59  16,78 …0175
(W512)

Clește menghină cu fălci înclinate m

Model: Corpul cleștelui din aliaj de oțel special tratat termic, luciu nichelat. Cu fălci zimțate. Reglarea 
deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Forma specială a fălcilor permite nenumărate opțiuni de utilizare, în special pentru instalatori și 
domeniul auto. Pentru prinderea sigură a profilelor, țevilor și a altor piese.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5643 Nr. 
comandă€

300 79  24,78 …0300
(W252)

Clește menghină cu deschidere mare  

Model: Din oțel extrem de rezistent cu structură cu granulație fină, cu fălci de prindere reglabile continuu 
din oțel crom-vanadiu călit, precum și cu șurub pentru reglarea paralelismului pentru prinderea pieselor 
cu înclinație de până la 9°. Fălci zimțate și cu crestătură prismatică pentru piese rotunde mici. Cu șurub de 
reglare pentru presiunea de prindere și manetă de eliberare rapidă fără recul și acoperită cu plastic.

Utilizare: Pentru prinderea rapidă și sigură și fixarea celor mai diverse piese.

Lățimea de 
prindere 

mm
Adâncime

mm

5651 Nr. 
comandă

€
100 65  62,13 …0010
200 65  68,30 …0020

(W519)

Clește menghină cu fălci paralele  

Model: Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat. 
Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Pentru fixarea și blocarea tuturor formelor de piesă ce pot fi înfășurate cu lanțul.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5649 Nr. 
comandă€

225 455  35,18 …0225
(W252)

Clește cu lanț  

Model: Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat. 
Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Pentru prinderea temporară a țevilor, furtunurilor etc. Datorită fălcilor rotunjite, fălcile nu 
deteriorează țevile.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5647 Nr. 
comandă€

175 6  17,96 …0175
(W252)

Clește menghină  

®

®

IRWIN

®

®

IRWIN

®

®

IRWIN

Clești menghină
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Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Fălci de prindere în formă de C. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub 
de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Pentru prinderea pieselor voluminoase, de ex. corniere și profiluri.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5648 5644 Nr. 
comandă€ €

150  54 –  14,71 …0150
275 102 –  24,78 …0280
280  90  15,07 – …0280
455 203 –  33,91 …0455

(W512) (W252)

Clește menghină tip clemă cu fălci fixe  

5648 Corpul cleștelui din oțel crom-vanadiu, nichelat lucios.

5644 Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat.

5644  
®

®

IRWIN

5648  

Model: Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat. 
Fălci de prindere în formă de C. Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de 
reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Fălcile mobile permit prinderea pieselor voluminoase, neuniforme și conice, de ex. corniere și 
profiluri.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5646 Nr. 
comandă€

100  41  13,02 …0100
150  54  15,96 …0150
275 102  26,37 …0280
455 203  39,08 …0455

(W252)

Clește menghină tip clemă cu fălci mobile  

Model: Din oțel extrem de rezistent cu structură cu granulație fină, cu două fălci reglabile continuu în formă 
de C din oțel crom-vanadiu călit, cu suprafețe de presare mici și striate, precum și cu șurub pentru reglarea 
paralelismului pentru prinderea pieselor cu înclinație de până la 9°. Fălci de prindere zimțate. Cu șurub de 
reglare pentru presiunea de prindere și manetă de eliberare rapidă fără recul și acoperită cu plastic.

Utilizare: Pentru prinderea cu precizie și completă și fixarea celor mai diverse piese.

Lățimea de 
prindere 

mm
Adâncime

mm

5657 Nr. 
comandă

€
110 80  72,51 …0110

(W519)

Model: Cu fălci de prindere puternic profilate și falcă superioară curbată la 90°. 
Reglarea deschiderii de prindere și a presiunii de prindere cu șurub de reglare, cu manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Pentru prinderea și fixarea profilurilor și materialelor plate la lucrările de sudură. Forma de U 
permite o bună vizibilitate la operațiunea de sudură.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5642 5641 Nr. 
comandă€ €

225 70 –  26,13 …0225
230 60  16,10 – …0280

(W512) (W252)

Clește menghină pentru sudori  

5642 Corpul cleștelui din oțel crom-vanadiu, nichelat lucios.

5641 Corpul cleștelui din oțel tratat termic, aliaj de calitate superioară, nichelat.

5641  
®

®

IRWIN

5642  

Clește menghină cu fălci în formă de "C"  

®

®

IRWIN

Clești menghină
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din oțel extrem de rezistent, cu fălci de prindere puternic profilate din fontă maleabilă și falcă 
superioară în formă prismatică, rezistentă la temperatură. Luciu nichelat. Cu șurub de reglare pentru presiunea 
de prindere și manetă de eliberare rapidă.

Utilizare: Pentru prinderea și fixarea țevilor și materialelor rotunde în trei puncte la lucrările de sudură.

Lungime 
mm

Lățimea de prindere
mm

5645 Nr. 
comandă€

280 10–85  18,30 …0280
(W512)

Clește menghină pentru sudori  

Model: Din oțel extrem de rezistent cu structură cu granulație fină, 
cu două fălci cu prindere și deschidere reglabilă continuu, cu fălci de 
prindere în formă de furcă, din oțel crom-vanadiu călit. Suprafețele de 
presare superioare sunt striate. Suporturile de strângere din stânga 
și din dreapta se pot regla independent unul de celălalt. 
Cu șurub pentru reglarea paralelismului pentru prinderea pieselor cu 
înclinație de până la 9°. Fălci de prindere zimțate. Cu șurub de reglare 
pentru presiunea de prindere și manetă de eliberare rapidă fără recul și 
acoperită cu plastic.

Utilizare: Pentru prinderea și fixarea în siguranță a 2 piese cu grosimi 
diferite.

Lățimea de 
prindere 

mm
Adâncime

mm

5661 Nr. 
comandă

€
100 50–80  105,27 …0100

(W519)

Clește menghină pentru sudură Variogrip  

Model: Din oțel extrem de rezistent cu structură cu granulație fină, cu 
două fălci de prindere în formă de furcă din oțel crom-vanadiu călit. 
Ambele suporturi de strângere inferioare au formă prismatică. Cu șurub 
pentru reglarea paralelismului pentru prinderea pieselor cu înclinație de 
până la 9°. Fălci zimțate și cu crestătură prismatică pentru piese rotunde 
mai mici. Cu șurub de reglare pentru presiunea de prindere și manetă de 
eliberare rapidă fără recul și acoperită cu plastic.

Utilizare: Pentru fixarea în siguranță a corpurilor rotunde cu diametru 
identic.

Lățimea de 
prindere 

mm
Adâncime

mm

5663 Nr. 
comandă

€
0–110 65  88,22 …0110

(W519)

Clește menghină pentru țevi  

Model: Forjat din oțel C35, lăcuit negru și cu brațe lungi și articulație culisantă aplicată.

Lungime 
mm

6750 6751 Nr. 
comandăGură de lup Gură rotundă

€ €
500  55,89  47,10 …0501

(W522) (W522)

Clește de prindere pentru fierari  

67516750

Clești menghină, clești pentru fierari
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit și revenit în ulei, cap cu protecție împotriva 
coroziunii. Tăișuri de precizie călite prin inducție (64 HRC). Cu capacitate crescută de tăiere cu un efort redus 
datorită structurii pârghiei. 60% mai puțin efort prin transmisie optimă în comparație cu un clește diagonal 
de tăiat de aceeași lungime. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor cu 
∅ începând de la 1,0 mm.

Utilizare: Pentru tăierea sârmei de pian, precum și a sârmei moi sau tari și a bolțurilor, cuielor, niturilor și 
șuruburilor.

Lungime 
mm

Ø sârmă 
moale 
mm

Ø sârmă 
medie
mm

Ø sârmă tare
mm

Ø sârmă pian
mm

5666 5658 5665 5664 5670 5671 Nr. 
comandă

€ € € € € €
160 5,3 4,4 3,2 3  28,10 – – – – – …0160
160 5,3 4,8 3,6 3,3 – –  29,40  – – – …0160
200 6 5,2 4 3,6  31,70  33,90  33,10  38,40  39,60  46,70 …0200
250 – 5,6 4 3,8  40,50 – – – – – …0250
250 – 6 4,3 4,2 – –  42,30 – – – …0250

(W525) (W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

5666 Mânere acoperite cu plastic.

5665 

Degajare în lama 
de tăiere în apro-
pierea articulației. 

5658 

5664

Mânere cu manșoane de plastic din mai multe componente.

5670

5664 Cu arc de deschidere și mecanism de blocare. Mânere cu manșoane de plastic din 
mai multe componente.

5665 Cu degajarea în lama de tăiere aproape de articulație sârmele mai groase se mențin 
într-o poziție favorabilă, ideal la plafoanele suspendate. Mânere acoperite cu plastic.

5670 Cap înclinat la 20° cu suport lateral și profil pentru tăiere la același nivel. Mânere 
acoperite cu plastic.

Clește compact pentru bolțuri CoBolt®  

5671 Cap înclinat la 20° cu suport lateral și profil pentru tăiere la același nivel. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

5671

5666

5658

Clești pentru bolțuri
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/117

Model: Cu cap de tăiere reglabil și interschimbabil.

Lungime 
mm

∅ tăiere 19 HRC
mm

∅ tăiere 40 HRC
mm

∅ tăiere 48 HRC
mm

Greutate aprox.
kg

5674 5675 Nr. 
comandă

€ €5674 5675
460  8  6 5 2 2,1  47,39  82,10 …0460
610  9  8 7 2,8 2,6  61,70  95,00 …0610
760 11  9 8 4,3 4,3  80,72  124,50 …0760
910 13 10 9 6,4 5  106,95  168,00 …0910

(W517) (W525)

Clește pentru bolțuri  

5674 Tăișuri din oțel special crom-vanadiu, forjate și călite 
prin inducție. Geometrie îmbunătățită pentru efort redus. 
Limitator mare pentru o distanță mai sigură între brațe. Braț 
din țeavă lăcuită, mânere cu manșoane din plastic.

5675 Tăișuri din oțel crom-vanadiu de înaltă performanță, călit 
și revenit în ulei, călite suplimentar prin inducție (aprox. 62 
HRC). Limitator forjat, în special absorbant de șocuri. Brațele 
din țeavă vopsite în câmp electrostatic, mânere cu manșoane 
de plastic din mai multe componente.

5674  

pentru lungime 
mm

5674 5675 Nr. 
comandă€ €

460  21,69  45,30 …0461
610  30,27  57,50 …0611
760  45,39  77,60 …0761
910  50,30  85,50 …0911

(W517) (W525)

5675  

Cap de tăiere inclusiv șuruburi de fixare  

5674  

Model: Tăișuri din oțel special crom-vanadiu, forjate și călite prin inducție. Geometrie îmbunătățită pentru 
efort redus. Cu cap de tăiere reglabil și interschimbabil. Brațe tubulare din aluminiu, prin urmare semnificativ 
mai ușoare decât cleștii convenționali pentru bolțuri cu brațe de țeavă din oțel. Mânere cu manșoane de 
plastic din mai multe componente.

Lungime 
mm

∅ tăiere 19 HRC
mm

∅ tăiere 40 HRC
mm

∅ tăiere 48 HRC
mm

Greutate aprox.
kg

5689 5699 Nr. 
comandă980LC 410LC

€ €5689 5699
800 10 8 7 2,7 3,3  108,64  117,79 …0800

(W531) (W531)

Clește pentru bolțuri din seria LightCUT® m

5689 980LC LightCUT® 
Limitator mare pentru o distanță mai sigură între brațe.

5699 410LC LightCUT® PRO 
Cap de tăiere interschimbabil, deosebit de subțire, cu 
șuruburi interne, la nivel, nu este necesară reglarea. Limitator 
înlocuibil ce absoarbe șocurile.

5689

pentru lungime 
mm

5689 5699 Nr. 
comandă980LC 410LC

€ €
800  45,29  59,92 …0801

(W531) (W531)

Cap de tăiere inclusiv șuruburi de fixare m

 

 

5675  

5699

5689

Clești pentru bolțuri

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/118

Model: Cu cap de tăiere reglabil și interschimbabil. Taie fără probleme fier-betonul. Brațe din țeavă vopsită.

Utilizare: Pentru tăierea materialelor rotunde până la 48 HRC.

Lungime 
mm

∅ tăiere 19 HRC
mm

∅ tăiere 40 HRC
mm

∅ tăiere 48 HRC
mm

5677 5678 Nr. 
comandă€ €

950 11 9 6  82,00  122,50 …0950
(W517) (W525)

5677 Tăișuri din oțel special, forjat în matriță. 
Opritor cu zonă tampon extrem de mare. Efort 
redus datorită geometriei optime. Brațe din 
țeavă lăcuită, mânere cu manșoane din plastic.

5678 

5678  

Tăișuri din oțel crom-vanadiu de înaltă 
performanță, călit și revenit în ulei. Tăișuri 
de precizie călite suplimentar prin inducție, 
duritate cca. 62 HRC. Limitator forjat, 
în special absorbant de șocuri. Mânere 
cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Model: Tăișuri din oțel special crom-vanadiu, forjate și călite prin inducție. Cu cap de tăiere reglabil și 
interschimbabil. Brațe tubulare din aluminiu, semnificativ mai ușoare decât cleștii convenționali pentru 
bolțuri cu brațe de țeavă din oțel. Limitator mare pentru o distanță mai sigură între brațe. Mânere cu 
manșoane de plastic din mai multe componente.

Lungime 
mm

∅ tăiere 19 HRC
mm

∅ tăiere 40 HRC
mm

∅ tăiere 48 HRC
mm

5662 Nr. 
comandă€

1000 11 9 6  134,36 …1000
(W531)

5677  

Clește pentru fier-beton LightCUT® m

Livrare: Cu șuruburi de fixare.

pentru lungime 
mm

5662 Nr. 
comandă€

1000  85,86 …1001
(W531)

Cap de tăiere inclusiv șuruburi de fixare m

5678  

5677  

pentru lungime 
mm

5677 5678 Nr. 
comandă€ €

950  45,94  80,50 …0951
(W517) (W525)

Cap de tăiere inclusiv șuruburi de fixare  

Clește pentru fier-beton  

Clești pentru fier-beton
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/119

Model: DIN 3110, ISO 3318. Cromată mat, cap înclinat 15°, cu capete plate.

Mărime 
cheie 
mm

lungime 
max.
mm

grosime 
max. falcă

mm

5700 5703 5701 Nr. 
comandă

€ € €
5,5 x 7 122 3,5 –  4,13 * – …0015
4 x 4,5 100 3,4 –  5,46 * – …0002
4 x 5 100 3,4 –  5,13 *  5,35 

* 
…0005

5 x 5,5 100 3,6 –  5,13 *  5,90 
* 

…0010

6 x 7 123 3,5  0,83  3,32  5,35 …0025
7 x 8 140 3,8 –  4,55 – …0030
8 x 9 143 3,8  1,25  3,48  5,35 …0040
8 x 10 144 4,1  1,25  4,33  5,70 …0050
9 x 11 157 4,5 –  4,90 * – …0053
10 x 11 160 4,6  1,25  4,02  5,55 …0055
10 x 13 172 5,1  1,30  5,24  9,05 …0060
11 x 13 172 5 –  5,51 – …0070
12 x 13 173 5,1  1,37  4,67  7,10 …0080
12 x 14 176 5  1,80  5,48 – …0090
13 x 14 178 5  2,19  5,48 – …0100
13 x 15 188 5,5  1,54  5,92 – …0105
13 x 17 206 6  1,75  6,04  9,05 …0120
14 x 15 190 5,7  1,37  5,27  7,35 …0125
14 x 17 205 6  1,90  6,20 – …0135
16 x 17 206 6  1,54  5,63  8,15 …0140
16 x 18 206 6  2,01  6,78  9,90 …0145
17 x 19 222 6,7  2,01  7,07  8,80 …0150
18 x 19 222 6,7  2,01  6,67  8,80 …0160
18 x 21 236 7 –  8,57 – …0165
19 x 22 238  7  2,67  8,04 – …0170

(W520) (W522) (W529)

Mărime 
cheie 
mm

lungime 
max.
mm

grosime 
max. falcă

mm

5700 5703 5701 Nr. 
comandă

€ € €
19 x 24 250  7,5  3,37  9,17 – …0180
20 x 22 239  7  2,14 *  7,80 *  10,70 

* 
…0185

21 x 22 238  7 – –  11,70 …0193
21 x 23 248  7,5  2,59 *  8,57 *  11,70 

* 
…0195

21 x 24 250  7,5 –  9,94 – …0205
22 x 24 255  7,5  3,37  9,02  15,00 …0210
22 x 27 266  8  3,63 *   11,36 * – …0220
24 x 26 269  8 –  10,38 *  13,05 

* 
…0225

24 x 27 269  8  3,27  10,38  14,05 …0230
24 x 30 290  8,5  6,50  12,27 – …0235
25 x 28 284  8,5  4,43 *  11,99 *  15,25 

* 
…0245

27 x 29 302  9 –  16,95 * – …0250
27 x 30 302  9  5,37  14,01 – …0255
27 x 32 304  9,1  6,67  14,01  18,05 …0270
30 x 32 303  9  5,37  14,01  18,05 …0280
30 x 34 302  9  9,34   16,03 – …0285
30 x 36 328  9,4  9,34  26,12 – …0290
32 x 36 343 10,1  9,99  25,14  34,00 …0300
34 x 36 343 10,1 –  30,85  34,00 …0310
36 x 41 397 10,5  11,41  33,50  42,20 …0320
38 x 42 360 10 –  38,92 * – …0325
41 x 46 440 11,4  16,80  44,60  60,40 …0335
46 x 50 498 12,3 –  62,11  78,70 …0340

(W520) (W522) (W529)

Cheie fixă dublă  

* Dimensiuni nenormate.

5701 

5701  

Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț robust cu profil T dublu.

5703  

5703 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Capete rectificate fin. Braț oval, comod.

5700 

5700  

Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț oval, comod.

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, forjat, cromat mat, capete rectificate 
fin, cap înclinat 15°, cu capete plate și braț oval comod.

Mărime cheie 
Inch

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5712 Nr. 
comandă€

1/4 x 5/16 122  4,5  4,62 …0005
5/16 x 3/8 140  5  5,00 …0010
3/8 x 7/16 157  5,5  5,27 …0015
7/16 x 1/2 172  6  6,26 …0020
1/2 x 9/16 190  7  6,52 …0025
9/16 x 5/8 190  7,5  7,12 …0030

19/32 x 11/16 205  8  7,31 …0035
(W522)

Mărime cheie 
Inch

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5712 Nr. 
comandă€

5/8 x 3/4 222  8,5  7,72 …0040
3/4 x 7/8 236  8,5  9,14 …0050
25/32 x 13/16 236  9  9,48 …0055
7/8 x 15/16 250  9  11,02 …0065
1 x 1.1/8 280  9,4  13,21 …0070

1.1/16 x 1.1/8 302 10  16,23 …0075
(W522)

Cheie fixă dublă cu dimensiuni americane în inch  

Chei fixe duble

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/120

Model: DIN 3110, ISO 3318. Cromate mat, cap înclinat 15°, cu capete plate.

Nr. de piese
Conținut set

mm Livrare în
5706 5709 5704 Nr. 

comandă€ € €
 6 bucăți 6x8; 10x11; 10x13; 14x15;16x17;18x19 Husă pentru 

scule rulabilă
 11,99  – – …0000

 8 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 Cutie de carton  11,41  41,28 – …0005
 9 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32 Cutie de carton  18,42 – – …0010
10 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 Cutie de carton –  60,35 – …0015
10 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22; 24x26; 27x32 Cutie de carton – –  88,20 …0017
12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 

20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32
Cutie de carton  26,80  86,75 – …0020

12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 
20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32

Cutie de carton – –  114,00 …0022

(W520) (W522) (W529)

Set de chei fixe duble  

5706 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț oval, comod.

5709  

5706 0000 

5709 

Model: Din plastic, cu găuri pentru fixarea pe perete. 
 
Indicație: Potrivit pentru chei fixe duble (nr. comandă 5701, Ç 5/119) și chei 
inelare duble (nr. comandă 5799, Ç 5/133).

Execuție
5704 Nr. 

comandă€
 8 locașuri  18,50 …0800
12 locașuri  37,50 …1200

(W529)

Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Capete rectificate fin. Braț oval, comod.

Model: Din oțel crom-molibden cu strat de nichel-crom, formă dreaptă. Falcă 
dreaptă cu profil hexagonal dublu și unghi de revenire de doar 30° permite 
un lucru rapid chiar și în spații înguste. Datorită plăcii metalice dințate călite 
și interschimbabile de pe partea fălcii care servește atât ca limitator cât și ca 
suport și siguranță anti-alunecare, utilizarea este simplificată și pericolul de 
alunecare și scăpare este redus.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5788 Nr. 
comandă€

10 x 13 167  16,66 …0060
17 x 19 235  24,18 …0150
20 x 22 261  36,87  …0185
22 x 24 261  37,61  …0210

(W526)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5788 Nr. 
comandă€

24 x 27 280  44,09  …0230
27 x 32 305  57,51  …0270
30 x 32 305  58,25  …0280

(W526)

Cheie fixă dublă Joker  

Suport pentru chei fixe  

5704 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț robust cu profil T dublu.

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromată mat, cu cap înclinat diferit 
(15° și 75°) cu deschidere identică și capete plate rectificate fin.

Cheie fixă dublă, mică  

5706 

  
5704  

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5713 Nr. 
comandă€

4 70 2  4,18 …0005
4,5 70 2  4,18 …0010
5 78 2  4,09 …0015
5,5 78 2  4,09 …0020
6 78 2  4,18 …0025
7 91 2  4,18 …0030
8 96 3  4,60 …0035

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5713 Nr. 
comandă€

 9 103 3  4,78 …0040
10 105 3  4,69 …0045
11 116 3  4,69 …0050
12 116 3  4,98 …0055
13 131 3  4,98 …0060
14 131 3  5,90 …0065

(W522)

Chei fixe duble
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/121

Nr. de piese
Conținut set

mm Livrare în
5713 Nr. 

comandă€
11 bucăți 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 Casetă din plastic, cu 

inserție Check Tool
 66,66 …1000

(W522)

Set de chei fixe duble, mici  

Model: Din oțel special, fosfatat, cap înclinat 15°.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5717 Nr. 
comandăFalcă dublă

€
 6 x 7  96  3,3  0,50 …0607
 8 x 9 105  3,8  0,55 …0809

 8 x 10 114  4,2  0,55 …0810
10 x 11 117  4,5  0,62 …1011
10 x 13 117  5  0,65 …1013
12 x 13 135  5  0,71 * …1213
12 x 14 139  5,2  0,74 …1214
13 x 15 151  5,4  0,79 …1315
13 x 17 156  5,6  0,88 …1317
14 x 15 151  5,4  0,79 * …1415
14 x 17 156  5,6  0,88 …1417
16 x 17 156  5,6  0,89 * …1617
17 x 19 170  6  1,00 …1719
18 x 19 170  6  1,03 * …1819
18 x 21 191  6,4  1,25 …1821
19 x 22 191  6,8  1,36 …1922
19 x 24 206  7,2  1,61 …1924
20 x 22 191  6,8  1,42 * …2022
22 x 24 221  7,5  1,90 …2224
22 x 27 241  8,5  2,31 * …2227
24 x 27 241  8,5  2,33 …2427
24 x 30 265  9  2,79 …2430
27 x 30 265  9  2,88 …2730
27 x 32 270 10  3,78 …2732
30 x 32 270 10  3,85 …3032
30 x 36 297 12  4,90 …3036
32 x 36 297 12  4,91 …3236
34 x 36 297 12,5  5,73 …3436
36 x 41 344 13,5  8,35 …3641
41 x 46 373 14  10,38 …4146
46 x 50 410 15  14,75 …4650
50 x 55 452 15,5  20,49 …5055
55 x 60 490 18  28,58 …5560

(W605)

Cheie fixă dublă/cheie fixă simplă  

 

5711 DIN 8945717 DIN 895

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5711 Nr. 
comandăFalcă simplă

€
 6 73  3,5  0,47 …0006
 7 77  3,5  0,47 …0007
 8 95  3,8  0,48 …0008
 9 100  4  0,54 …0009

 10 105  4,5  0,54 …0010
 11 110  5  0,55 …0011
 12 125  5,5  0,62 …0012
 13 130  5,8  0,64 …0013
 14 140  6  0,65 …0014
 15 150  6  0,67 …0015
 16 155  6,2  0,72 …0016
 17 155  6,4  0,79 …0017
 18 161  6,8  0,84 …0018
 19 170  7  0,89 …0019
 22 193  8,2  1,20 …0022
 24 216  8,6  1,46 …0024
 25 220  8,9  1,61 * …0025
 27 240  9,5  1,90 …0027
 30 260 10,5  2,30 …0030
 32 274 11  3,03 …0032
 34 295 11,5  3,87 …0034
 36 299 12,8  4,40 …0036
 38 324 13,2  6,37 * …0038
 41 339 15  6,62 …0041
 46 380 15,5  7,34 …0046
 50 401 16,5  10,49 …0050
 55 442 17  13,50 …0055
 60 473 17,5  17,99 …0060
 65 522 18  23,38 …0065
 70 570 19,5  31,93 …0070
 75 620 21  40,46 …0075
 80 620 22,5  59,07 …0080
 85 670 22,5  62,93 …0085
 90 670 22,5  99,97 * …0090
 95 670 22,5  110,42 * …0095
100 722 25  164,70 * …0100
105 722 25  234,77 * …0105
110 872 25,5  248,07 * …0110
115 1000 32  263,16 * …0115
120 1000 32  279,11 * …0120

* Dimensiuni nenormate. (W605)

Chei fixe duble

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/122

Model: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Cromat mat, partea inelară înclinată la de 15°.

Mărime cheie 
mm

lungime 
max.
mm

grosime 
max. falcă

mm

grosime 
max. inel

mm

5720 5723 5707 Nr. 
comandă

€ € €
 3  78  2,8  2,8 –  8,14 *° – …0010
 3,2  78  2,8  2,8 –  8,01 *° – …0015
 3,5  78  2,8  2,8 –  7,84 *° – …0020
 4  85  3,2  3,2 –  7,84 *° – …0025
 4,5  85  3,2  3,2 –  7,84 *° – …0002
 5  92  3,6  3,6 –  7,84 *° – …0004
 5,5 105  4  3,6  1,05 *   7,84 *°  8,65 * …0005
 6 105  4  5  0,71  5,25  8,55 …0006
 7 119  4  5,5  0,71  5,19  8,55 …0007
 8 130  4,5  6  0,77  5,48  8,50 …0008
 9 143  4,5  6,5  0,79  5,68  10,35 …0009
10 155  5  7  0,91  5,51  9,70 …0110
11 169  5,5  7,5  0,91  6,06  11,70 …0111
12 181  5,5  8  1,00  6,47  13,10 …0120
13 193  6,3  8,5  1,10  6,55  12,10 …0130
14 205  6,5  9  1,18  7,00  14,00 …0140
15 218  7  9,5  1,24  7,44  15,60 …0150
16 231  7 10  1,25  7,94  15,95 …0160
17 243  7,5 10,5  1,44  8,01  15,10 …0170
18 255  8 11  1,80  9,15  18,35 …0180
19 269  8 11,5  2,09  9,00  17,05 …0190
20 280  8,5 12  2,40 *  10,85 *  22,20 * …0200
21 292  8,5 12,5  3,03  11,12  21,60 …0211
22 305  8,5 13  3,03  12,42  23,30 …0220
23 328  9,5 13,5 –  12,90 *  27,40 * …0230
24 328  9,5 14  3,65  13,94  26,60 …0240
25 354 10 14,5 –  15,07 * – …0250
26 354 10 15 –  14,83 * – …0255
27 380 10,5 15,5  4,60  16,18  30,60 …0270
28 380 11 16 –  18,54 *  37,50 * …0280
29 380 11,5 16,5 –  18,93 * – …0290
30 406 12,2 17  5,44  19,35  42,60 …0300
32 420 12 18  6,11  21,14  43,20 …0320
34 432 13 19 – –  46,80 …0340
36 460 13 20  8,38  41,06  54,80 …0360
41 500 14 20,6 – –  68,00 …0410

(W520) (W522) (W529)

Cheie combinată, dreaptă  

* Dimensiuni nenormate. 
° Partea inelară cu profil hexagonal.

5720  

5720 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț oval, comod.

5723  

5723 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Braț tubular robust, comod.

5707 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț robust cu profil T dublu.

5707  

Nr. de piese
Conținut set

mm
5726 Nr. 

comandă€
 6 bucăți 7; 8; 10; 13; 17; 19  10,16 …0002
 8 bucăți 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19  12,98 …0007
10 bucăți 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24  21,65 …0017

(W520)

Set de chei combinate, drepte, în husă rulabilă m

5726 0002 5726 0007 5726 0017 

Chei combinate
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/123

Model: Livrarea în cutie de carton.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5726 5729 5708 Nr. 

comandă€ € €
 8 bucăți 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19  8,78 – – …0005
 8 bucăți 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 –  67,96 – …0010
10 bucăți 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30  23,84 – – …0015
11 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 –  78,25 – …0020
12 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22  14,25 – – …0025
12 bucăți 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 – –  186,00 …0027
12 bucăți 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 –  130,38 – …0030
17 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 –  143,58 – …0033
17 bucăți 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 – –  270,50 …0035
20 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 –  228,99 – …0037
21 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 – –  410,50 …0040
22 bucăți 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36  51,17  – – …0045
26 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32
–  309,98 – …0050

(W520) (W522) (W529)

Set de chei combinate, drepte  

 
5708  5729  5726  

Model: Din oțel crom-molibden cu strat de nichel-crom. Partea inelară înclinată la 15°. Partea dreaptă 
înclinată la 7,5° în raport cu profilul special dublu-hexagonal permite un unghi de revenire de 15° atunci când 
cheia este rotită între operațiile individuale de strângere.

Utilizare: Mai ales pentru utilizare în condiții de muncă în spații foarte înguste.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

Grosime inel
mm

5817 Nr. 
comandă€

 8 115 4,5  7  7,31 …0008
10 125 5  7  7,53 …0010
11 135 5  8  8,45 …0011
12 148 5,5  8,5  8,88 …0012
13 160 6  8,5  9,24 …0013
14 167 6  8,5  10,03 …0014
15 174 6  8,5  10,62 …0015
16 182 6,5 10  11,70 …0016
17 190 6,5 10  12,21 …0017
18 210 7,5 11,5  14,03 …0018
19 230 7,5 11,5  14,68 …0019

(W526)

Cheie combinată Joker m

Model: Livrare cu husă textilă foarte compactă, protejează suprafețele sensibile. 
 
Indicație: Genți pentru unelte 2go adecvate găsiți la Ç 7/124.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5817 Nr. 

comandă€
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19  48,67 …0500
11 bucăți 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19  110,62 …1100

(W526)

Set de chei combinate Joker m

5817 0500 

5817 1100 

Chei combinate

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/124

 

Model: Similar cu DIN 3113. Cromat mat.

Utilizare: Pentru șuruburi fixate adânc și pentru transferul unor cupluri mai mari.

Mărime cheie 
mm

lungime max.
mm

grosime max. falcă
mm

grosime max. inel
mm

5732 573A Nr. 
comandă€ €

 8 170  4,5  7  7,85 – …0008
 9 180  4,5  7,5  8,55 – …0009
10 210  5,5  8,5  8,52  11,80 …0010
11 220  5,5  9  8,52  13,00 …0011
12 230  5,5 10  8,52  13,35 …0012
13 245  6 10,5  8,52  14,45 …0013
14 255  6,5 11  10,30  15,05 …0014
15 250  7 11,2  10,69 – …0015
16 265  7,5 11,8  12,16 – …0016
17 305  8,5 12,5  12,16  22,20 …0017
18 295  8,5 13,2  14,98 – …0018
19 335  9,5 15  14,98  24,00 …0019
21 340  9,5 14,2  17,82 – …0021
22 380 11 16,2  17,19  27,00 …0022
24 430 12 18,2  19,12  32,40 …0024
27 480 13 20,2  24,51  37,70 …0027
30 510 14 21,2  39,47  46,60 …0030
32 530 14 22,2  47,73  52,60 …0032
34 520 15 23,2  60,49 – …0034
36 580 15 24,2  60,23  61,50 …0036
41 600 16 26  67,19  77,60 …0041
46 640 17 28  108,56 – …0046

(W522) (W529)

Cheie combinată, extra-lungă  

5732 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Cu braț profilat gros și comod.

573A Din oțel crom-vanadiu. Braț robust cu profil T dublu. Capete 
lustruite.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5733 573A Nr. 

comandă€ €
 8 bucăți 10; 13; 14; 17; 19; 24; 27; 32 –  195,25 …0800
12 bucăți 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32  214,80 – …0015
12 bucăți 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 –  282,00 …1200

(W522) (W529)

Set de chei combinate, extra-lungi  

573A  5733  

573A  

5732  

Chei combinate
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/125

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat mat cu falcă înclinată. 

Utilizare: Pentru lucrul în zone greu accesibile cu utilizarea tijei de antrenare.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă 
de antrenare

mm
Grosime cap

mm

5714 Nr. 
comandă

€
13 160  8 5,5  19,45 …0005
14 160  8 5,5  19,86 …0010
16 200 10 6  25,57 …0015
17 200 10 6  22,54 …0020
18 200 12 7  25,57 …0025
19 200 12 7  25,57 …0030

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă 
de antrenare

mm
Grosime cap

mm

5714 Nr. 
comandă

€
21 200 12  8  29,84 …0035
22 200 12  8  29,84 …0040
24 250 14  9  36,72 …0045
27 250 14 10  40,45 …0050
30 250 16 11  43,82 …0055
32 250 16 11,8  48,91 …0060

(W522)

Cheie cu gheară  

Model: DIN 900. Din oțel călit C45, cromat.

∅ 
mm

Lungime
mm

5778 Nr. 
comandă€

 8 180  0,93 …0008
10 200  1,17 …0010
12 250  1,66 …0012

(W520)

∅ 
mm

Lungime
mm

5778 Nr. 
comandă€

14 320  2,31 …0014
16 400  3,56 …0016

(W520)

Tijă de antrenare  

Model: Din aliaj de oțel cu crom, cromat.

Indicație: La utilizarea cheilor dinamometrice trebuie verificat și eventual 
reglată presetarea.

Mărime cheie 
mm

Lungime extensie
mm

Pătrat antrenare
Inch

5810 5811 Nr. 
comandă

€ €5810 5811 5810 5811
12 – 15,7 – 1/4 –  31,61 …0003
13 17,8 – 3/8 –  24,39 – …0005
14 20,8 16,4 3/8 1/4  22,73  30,70 …0010
15 20,4 – 3/8 –  29,04 – …0013
16 – 19,1 – 3/8 –  39,51 …0015
17 23,8 20,5 3/8 3/8  27,40  39,51 …0020
18 – 21,3 – 3/8 –  39,51 …0025
19 22,4 21,3 3/8 3/8  27,40  38,00 …0030
21 – 22,5 – 3/8 –  39,88 …0035
22 24,2 23,6 3/8 3/8  36,94  39,88 …0040
24 26,2 24,6 3/8 3/8  38,00  39,88 …0045
27 27,6 28,2 3/8 3/8  37,40  47,41 …0050
30 29,3 32,5 3/8 1/2  37,40  50,04 …0055
32 – 32,5 – 1/2 –  52,30 …0060
36 – 34,6 – 1/2 –  53,80 …0065
46 – 40,9 – 1/2 –  66,22 …0075

(W625) (W625)

Cap interschimbabil fix/inelar  

5810

Model: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, cu dispozitiv de blocare cu bilă. Din 
aliaj de oțel cu crom, cromat.

5811

Lungime 
mm

5810 Nr. 
comandă€

150  17,53 …0150
(W625)

Prelungitor special, cotit 3/8”  

Chei cu gheară

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/126

Model: DIN 3113, ISO 3318, Forma B. Cromat mat, cap înclinat 15°.

Mărime cheie 
mm

lungime 
max.
mm

grosime 
max. falcă

mm

grosime 
max. inel

mm

5730 5735 5710 Nr. 
comandă

€ € €
 5 100  3,4  5 –  6,37 – …0000
 5,5 100  3,7  5 –  6,37  9,35 ° …0005
 6 100  4  5,5  1,34  6,06  9,35 ° …0006
 7 112  4,3  6,3  1,34  6,01  9,35 ° …0007
 8 125  4,5  6,5  1,71  5,92  8,90 ° …0008
 9 138  4,5  7,5  1,75  6,73  9,35 ° …0009
10 148  5  8  2,26  6,67  8,90 …0010
11 158  5,2  9  2,30  7,19  10,05 …0011
12 173  5,4  9,5  2,42  7,55  10,70 …0012
13 185  6 10,2  2,54  8,18  10,90 …0013
14 198  6,3 11  2,74  8,25  11,60 …0014
15 210  6,7 11,5  2,86  9,77  12,00 …0015
16 220  7 12  3,00  10,56  12,20 …0016
17 232  7,5 12,5  3,25  10,91  13,25 …0017
18 245  7,7 13,2  3,39  12,23  16,95 …0018
19 258  8 13,5  3,44  12,78  16,15 …0019
20* 270  8,5 14,5 –  13,68 – …0020
21 280  8,7 14,5 –  14,23  18,50 …0021
22 292  9 14,5  4,49  15,84  21,40 …0022
24 318 10,2 15,5  5,31  17,81  23,10 …0024
26* 340 10,3 17,5 –  19,14 – …0026
27 353 10,7 17,5  5,84  20,18  28,00 …0027
28* 370 11 19,5 –  23,19 – …0028
29* 370 11 19,5 –  24,90 – …0029
30 390 11,2 19,5  7,14  25,69  35,00 …0030
32 412 11,8 20,5  7,14  27,01  35,00 …0032
33* 412 11,8 20,5 –  30,90 – …0033
34 412 11,8 20,5 –  35,03 – …0034
36 465 12,8 23,5  12,37  49,68 – …0036
38* 460 13,2 24,2 –  55,63 – …0038
41 520 14 25,5  21,67  59,89 – …0041
46 550 15 27,5  30,36   80,84  163,00 …0046
50 580 16,5 29,5 –  99,75  198,00 …0050
55 620 18 30,5 –  124,20  272,00 …0055
60 660 20 32 –  172,36  370,50 …0060
65* 710 22 33 –  387,53  – …0065

(W520) (W522) (W529)

Chei combinate, cotite  

* Dimensiuni nenormate. 
° Partea inelară cu profil hexagonal.

5730 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Partea inelară cotită adânc. Braț oval, 
comod.

Model: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. 
Cromat mat, partea inelară cotită adânc, cap înclinat 15°. Inel cu profil 
UnitDrive.

Mărime cheie 
Inch

Lungime
mm

Grosime 
falcă
mm

Grosime inel
mm

5724 Nr. 
comandă

€
 1/4 100 3,4  5  6,57 …0005
 5/16 125 4  6,5  6,57 …0010
 3/8 148 4,7  8,2  7,07 …0015
 7/16 158 5  9  7,65 …0020
 1/2 185 6 10,2  8,33 …0025
 9/16 198 6,3 11  9,31 …0030
 5/8 220 7 12  10,57 …0035
11/16 245 7,7 13,2  12,93 …0040
 3/4 258 8 13,5  13,63 …0045
13/16 280 8,7 14,5  15,14 …0050

(W522)

Mărime cheie 
Inch

Lungime
mm

Grosime 
falcă
mm

Grosime inel
mm

5724 Nr. 
comandă

€
 7/8 292  9 14,5  17,52 …0055
15/16 318  9,5 15,5  18,58 …0060

1 340 10,3 17,5  19,12 …0065
1.1/16 352 10,5 17,5  20,97 …0070
1.1/8 370 11 19,5  24,77 …0075
1.1/4 412 11,8 20,5  28,87 …0080
1.5/16 412 11,8 20,5  31,30 …0085
1.3/8 460 12,8 23,5  58,74 …0090
1.1/2 460 13,2 24,2  60,69 …0095

(W522)

Cheie combinată cu dimensiuni americane în inch  

5735 

5730  

Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Partea inelară cotită adânc.

5735  

5710  

5710 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Partea inelară cotită adânc.

Chei combinate
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/127

Model: DIN 3113, ISO 3318, Forma B. Cromat mat, cap înclinat 15°.

Nr. de piese Conținut set
5728 5736 5724 5755 Nr. 

comandă€ € € €
 8 bucăți 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm –  87,32 – – …0005
 9 bucăți 8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24 mm  26,00 – – – …0007
11 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm –  99,13 – – …0010
12 bucăți 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm  53,03  167,29 – – …0015
17 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm –  161,14 – – …0017
17 bucăți 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm – – –  239,50 …0020
20 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm –  293,34 – – …0030
26 bucăți 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
–  395,39 – – …0040

 8 bucăți 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4; 7/8; 1" – –  95,03 – …0800
(W520) (W522) (W522) (W529)

Set de chei combinate, cotite  

5728 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Partea inelară cotită adânc. Braț oval, comod.

5736 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, partea inelară cotită adânc.

5736 + 5724  

5724 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, partea inelară cotită adânc.

5755 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Partea inelară cotită adânc.

5755  5728  

Model: Din oțel crom-vanadiu. Cromate, formă dreaptă. Mecanism cu clichet cu 72 de dinți și un unghi de 
revenire de 5°. Cap înclinat 15°. Capul cu clichet pivotează la 180°. Cuplurile depășesc indicațiile conform 
DIN 3110, ISO 3318.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

Grosime inel
mm

5783 Nr. 
comandă€

 8 136 5,5  7  10,37 …0005
10 160 6,1  7,7  10,93 …0015
11 168 6,4  8,3  8,66  …0020
12 174 6,7  8,7  9,02  …0025
13 180 7  9,3  11,84 …0030
14 193 7,3  9,4  10,06  …0035
15 200 7,7 10  10,37  …0040
16 216 8 10,6  10,98  …0045
17 233 8,3 10,9  15,29 …0050
18 239 8,6 11,2  11,86  …0055
19 250 9 11,5  17,21 …0060

(W520)

Cheie combinată cu clichet și articulație  

Model: Livrare în husă rulabilă din nailon.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5783 Nr. 

comandă€
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19  54,23 …0505
10 bucăți 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19  111,02 …1000

(W520)

Set de chei combinate cu clichet și articulație m

5783 0505 

5783 1000 

Chei combinate, chei cu clichet

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/128

Model: Formă dreaptă. Cap înclinat 15°. Cuplurile depășesc indicațiile conform DIN 3110, ISO 3318.

Cheie combinată cu clichet  

5731 Din oțel crom-vanadiu, cromat. Mecanism cu clichet cu 72 de dinți și un unghi de revenire de 
5°.

5721 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat mat. Mecanism de prindere fosfatat cu mangan. 
Numărul redus de dinți face cheia cu clichet extrem de robustă, în timp ce geometria 
specială a mecanismului de prindere permite un unghi de revenire foarte mic. Unghiul 
de revenire 7° până la mărimea cheii de 15 mm, 6° până la mărimea cheii de 27 mm și 
5°până la mărimea cheii de 36 mm. 
Falcă rectificată cu precizie conform mărimii cheii.

5721  

Set de chei combinate cu clichet  

5741 0401 

  

5741 0500 

5741 1200 

5731  

5731 0505 

  

5731 1000 

Mărime cheie 
mm

lungime max.
mm

grosime max. falcă
mm

grosime max. inel
mm

5731 5721 Nr. 
comandă€ €

 6 136  5,1  7  5,29    –  …0001
 7 136  5,1  7  5,29    –  …0003
 8 140  5,1  7  7,55   11,74  …0005
 9 150  5,4  7,6  5,36     12,01  …0010
10 160  5,8  7,7  5,36   12,32  …0015
11 168  6,1  8,3  5,73     12,64  …0020
12 174  6,4  8,7  5,97     13,39  …0025
13 180  6,7  9,3  9,12   14,35  …0030
14 193  7,4  9,4  6,35     14,83  …0035
15 200  7,7 10  9,73   15,51  …0040
16 216  8,1 10,6  10,80   16,44  …0045
17 233  8,8 10,9  8,09   17,34  …0050
18 239  9 11,2  11,89   18,47  …0055
19 250  9,5 11,7  13,39   18,85  …0060
21 285 10,2 13  11,82     22,63  …0063
22 292 10,2 13,3  19,35   25,91  …0065
24 325 11 14,8  23,48   29,62  …0070
27 359 12,5 16  19,53     65,19  …0075
30 425 13,8 17,4  37,50   72,51  …0080
32 424  9,5 17,9 –   85,27  …0085
36 480 10,5 18,9 –   103,17  …0095

(W520) (W522)

Nr. de piese
Conținut set

mm Livrare în
5731 5741 Nr. 

comandă€ €
 4 bucăți 10; 13; 17; 19 Borsetă –   57,00    …0401
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19 Separator –   90,40  …0500
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19 Husă pentru scule rulabilă  37,97    –  …0505
10 bucăți 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Husă pentru scule rulabilă  134,51  –  …1000
12 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 Cutie din tablă de oțel cu separator ABS –   212,90  …1200

(W520) (W522)

Chei combinate cu clichet
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/129

Model: Mecanism cu clichet precis. Cap înclinat 15°. Cuplurile depășesc indicațiile conform DIN 3113.

Cheie combinată cu clichet, reversibilă  

5749 Din oțel crom-vanadiu, cromat. Cu 72 de dinți și un unghi de revenire de 5°. Capul cu clichet 
este înclinat cu 15°.

5722 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat mat. Cu 52 de dinți și un unghi de revenire de 7° 
până la o mărime a cheii de 15 mm, 60 de dinți și un unghi de revenire de 6° la o mărime a 
cheii de 27 mm și 72 de dinți și un unghi de revenire de 5° la o mărime a cheii de 30 mm. 
Capul cu clichet este înclinat cu 13°.

5794 Din oțel crom-vanadiu, cromat mat. Cu 72 de dinți și un unghi de revenire de 5°. Capul cu 
clichet este înclinat cu 13°.

5794  

5722  

Set de chei combinate cu clichet, reversibile  

5794 1201  

5722 1200  

5749  

5749 0505 

  

5749 1000 

Mărime cheie 
mm

lungime 
max.
mm

grosime 
max. falcă

mm

grosime 
max. inel

mm

5749 5722 5794 Nr. 
comandă

€ € €
 8 140  4,9  7,7  10,15   16,99   21,60  …0005
 9 150  5,2  7,3 –   17,36   21,60  …0010
10 160  5,8  8,2  11,15   17,91   22,40  …0015
11 168,6  6,1  8,2  7,84     18,32   23,40  …0020
12 180,3  6,4  8,8  8,30     18,40   24,60  …0025
13 193,2  6,8  9  12,45   18,40   26,20  …0030
14 204,6  7,2  9,4  8,33     21,84   27,20  …0035
15 218  7,6  9,8  12,90   21,84   28,40  …0040
16 230,2  7,9 10,2  14,15   25,33   29,60  …0045
17 242,2  8,1 10,6  15,55   25,33   30,80  …0050
18 255  8,5 11  15,36   27,33   32,80  …0055
19 268,3  9,1 11,7  17,26   27,33   32,80  …0060
21 291,5 12 13,3  15,60     40,22   48,30  …0063
22 292 12 13,3  23,26   38,79   48,30  …0065
24 333,1 12,5 14,8  27,40   45,85   61,00  …0070
27 359,2 14,7 15,8 –  –   81,80  …0075
30 425 15,2 17,3  53,46  –   96,80  …0080
32 425,8 15,7 17,8 –  –   111,00  …0085

(W520) (W522) (W529)

Nr. de piese
Conținut set

mm
Livrare în

5749 5722 5794 Nr. 
comandă

€ € €5749 5722 5794
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19 – Cutie din plastic Cutie de carton –   126,92   109,98  …0500
 5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19 Husă pentru 

scule rulabilă
– –  48,14    –  –  …0505

10 bucăți 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Husă pentru 
scule rulabilă

– –  164,39  –  –  …1000

12 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 – Cutie din tablă de oțel 
cu separator ABS

– –   297,73  –  …1200

12 bucăți 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 – – SmartCase –  –   285,00  …1201
(W520) (W522) (W529)

Chei combinate cu clichet

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/130

Transportați mai  
mult

Puteți găsi gama noastră  
largă de truse de la Ç 6/2.

Model: Din oțel crom-vanadiu. Cromată, formă dreaptă. Mecanism cu clichet cu 72 de dinți și un unghi de 
revenire de 5°. Cap înclinat 15°. Cuplurile depășesc indicațiile conform DIN 3110, ISO 3318.

Utilizare: Ideal pentru spatii înguste.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

Grosime inel
mm

5659 Nr. 
comandă€

 8  88 5,1  7  4,67  …0005
10  96 5,5  7,7  4,88  …0015
13 108 6,3  9,3  5,48  …0030
17 128 7,8 10,9  6,69  …0050
19 138 8,5 11,5  7,61  …0060

(W520)

Cheie combinată cu clichet, extra scurtă m

Model: Livrare în husă rulabilă din nailon.

Execuție
Conținut set

mm
5659 Nr. 

comandă€
5 bucăți 8; 10; 13; 17; 19 mm  34,79  …0505

(W520)

Set de chei combinate cu clichet, extra-scurte m

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromată. Cu inel de rotire rapidă, inel de fixare și 
declanșare cu buton. Buton fosfatat cu mangan.

Utilizare: Adaptorul transformă cheia fixă într-o cheie cu clichet.

Adaptor prindere 
Inch

pentru mărime cheie
mm

5769 Nr. 
comandă€

1/4 10  8,61  …0006
3/8 13  9,50  …0011
1/2 19  11,70  …0016

(W522)

Adaptor tubular pentru chei cu clichet  

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromată.

Utilizare: Adaptorul transformă cheia fixă într-o cheie pentru bits.

Adaptor prindere 
Inch

pentru mărime cheie
mm

5769 Nr. 
comandă€

1/4 10  8,61  …0021
(W522)

Adaptor bit pentru chei cu clichet  

 

Ç 6/54

Ç 6/50

Ç 6/3

Chei combinate cu clichet
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/131

Model: Livrare în husă pliabilă de nailon robustă. 
 
Indicație: Genți pentru unelte 2go adecvate găsiți la Ç 7/124.

Nr. de piese
Conținut set

mm
5727 572A 5788 Nr. 

comandă€ € €
 4 bucăți 10; 13; 17; 19  76,15   123,35  –  …0400
 6 bucăți 10; 13; 17; 19; 10 x 13; 17 x 19 –  –   118,22 *  …0600
11 bucăți 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19  216,83 *   348,91  –  …1100

(W526) (W526) (W526)

Set de chei combinate cu clichet Joker  

5727 Compus din chei combinate cu clichet.

572A Compus din chei combinate cu clichet, reversibile.

5788 Compus din chei combinate cu clichet și chei fixe 
duble.

5788 0600

Model: Din oțel crom-molibden cu strat de nichel-crom. Falcă dreaptă cu profil hexagonal dublu și unghi de 
revenire de doar 30° permite un lucru rapid chiar și în spații înguste. Datorită plăcii metalice dințate călite și 
interschimbabile de pe partea fălcii care servește atât ca opritor cât și ca suport și siguranță anti-alunecare, 
utilizarea este simplificată și pericolul de alunecare și scăpare este redus.

Cheie combinată cu clichet Joker  

Placa metalică servește 
ca limitator... 

... și ca suport de ținere. 

5727 Cu o parte fixă si una inelară cu clichet. Mecanism cu clichet cu 80 de dinți și un unghi 
de revenire de 4,5° pe partea inelară.

572A Cu o parte fixă si una inelară cu clichet, reversibilă și înclinată la 15°. Mecanism cu 
clichet cu 80 de dinți și un unghi de revenire de 4,5° pe partea inelară.

572A

5727

* Nu este compatibil cu Wera-2go.

572A 0400 5727 0400 

572A 1100 5727 1100 

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5727 572A Nr. 
comandă

€ €5727 572A
 8 144 144  15,41   24,80  …0005
10 159 159  15,41   24,80  …0015
11 165 165  17,17   28,82  …0020
12 171 171  17,17   28,82  …0025
13 177 179  17,24   28,82  …0030
14 188 187  21,50   31,81  …0035
15 200 199  21,88   32,15  …0040
16 212 213  21,88   32,15  …0045
17 224 225  22,10   32,46  …0050
18 235 234  24,87   38,48  …0055
19 246 246  24,92   38,48  …0090

(W526) (W526)

Chei combinate cu clichet

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/132

Model: DIN 838, ISO 3318. Cromat mat, cotită adânc.

Cheie inelară dublă, cotită  

* Dimensiuni nenormate.

5739 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Braț oval, comod.

5742 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Inele cu pereți subțiri.

5795 Din oțel crom-vanadiu, forjat, inele cu pereți subțiri, lustruite.

5795  

5742  

5739  

Set de chei inelare duble, cotite  

5798  5751  5748  

Mărime cheie 
mm

lungime max.
mm

grosime max. inel
mm

5739 5742 5795 Nr. 
comandă€ € €

 6 x  7 182  6   x  6,5  1,12   7,29   11,00  …0015
 7 x  8 180  5,6 x  6,6 –   8,83  –  …0020
 8 x  9 192  6,8 x  7,8  1,37   7,41   11,60  …0030
 8 x 10 192  6,8 x  8,5  1,65   8,54  –  …0040
 9 x 11 195  7,6 x  9,5 –   9,60 *  –  …0045
10 x 11 203  8,5 x  9,5  1,77   8,08   12,00  …0055
10 x 13 214  8,5 x 10,5  1,82   9,92  –  …0065
12 x 13 220  9,8 x 10,5  1,94   8,57   14,45  …0075
12 x 14 212  9,6 x 10,6 –   9,99  –  …0080
13 x 14 225 10,3 x 10,6 –   9,99  –  …0090
13 x 15 238 10,5 x 11,5  2,96   10,20  –  …0095
13 x 17 245 10,7 x 12,5  2,54   11,39  –  …0110
14 x 15 240 10,8 x 11,8  2,01   9,27   14,60  …0120
14 x 17 254 10,8 x 12,5  3,17  –  –  …0125
16 x 17 255 11,8 x 12,5  2,81   10,49   16,25  …0135
16 x 18 265 11,8 x 12,8  2,74   12,76  –  …0145
17 x 19 265 12,5 x 13,2  3,53   12,20   17,25  …0155
18 x 19 265 12,8 x 13,5  3,68   11,51   17,55  …0165
19 x 22 287 13,2 x 14,5  5,43   15,29  –  …0180
19 x 24 314 13,4 x 14,8  6,57   17,77  –  …0190
20 x 22 295 13,8 x 14,5  3,70 *   13,48 *   20,40 *  …0200
21 x 22 295 12,9 x 12,9 –  –   22,50  …0202
21 x 23 315 14   x 14,5  5,20 *   16,27 *   22,50 *  …0210
22 x 24 314 14,5 x 15  6,67   17,77  –  …0225
22 x 27 314 14,5 x 15  6,95    –  –  …0230
24 x 26 330 14,4 x 15,3 –   19,35 *   26,80 *  …0230
24 x 27 340 14,8 x 15,8  5,96   18,25   29,20  …0240
24 x 30 360 15   x 17  7,55   20,52  –  …0245
25 x 28 350 15,2 x 16,5  6,96 *   20,17 *   29,20 *  …0250
27 x 30 345 15,4 x 16,4 –   23,88  –  …0255
27 x 32 370 15,8 x 17,8  9,72   23,19   31,60  …0260
30 x 32 370 16,8 x 18  7,94   23,19   33,00  …0270
30 x 34 363 17   x 19  13,55    –  –  …0280
30 x 36 400 17   x 19,8  13,55   42,40  –  …0290
32 x 36 410 18   x 20  13,55   40,48  –  …0295
34 x 36 420 18,7 x 19,4 –   47,01  –  …0300
36 x 41 444 19,8 x 20,8  14,22   53,51   50,40  …0315
41 x 46 485 20,4 x 22,2 –   66,76  –  …0320
46 x 50 535 22,2 x 23,6 –   84,70  –  …0325

(W520) (W522) (W529)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5748 5751 5798 Nr. 

comandă€ € €
 8 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22  18,10   74,89  –  …0005
 8 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22 –  –   119,00  …0007
 9 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32  29,83  –  –  …0010
10 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32 –   115,91  –  …0015
12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32  42,60   151,80  –  …0020
12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 –  –   226,50  …0022

(W520) (W522) (W529)

Chei inelare duble
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/133

Model: Din plastic, cu găuri pentru fixarea pe perete. 
 
Indicație: Potrivit pentru chei fixe duble (nr. comandă 5701, Ç 5/119) și chei inelare 
duble (nr. comandă 5799, Ç 5/133).

Suport pentru chei  

Model: DIN 837 B, ISO 3318. Cromat mat, inele cu pereți subțiri, lustruite.

Cheie inelară dublă, dreaptă  

* Dimensiuni nenormate.

5757 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3.

5799 Din oțel crom-vanadiu, forjat. Inele decalate lateral, lustruite.

5799  

5757  

Set de chei inelare duble, drepte  

5799 Livrare în suport de plastic, adecvat 
pentru prinderea pe perete, cu mâner 
de transport.

5799  5763  

Execuție
5704 Nr. 

comandă€
 8 locașuri  18,50  …0800
12 locașuri  37,50  …1200

(W529)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5757 5799 Nr. 
comandă

€ €5757 5799 5757 5799
 6 x  7  99  98  4,5  4,5  9,34   10,85  …0010
 8 x  9 114 113  5,2  5,2  9,65   11,00  …0015
10 x 11 131 125  5,8  6,0  9,48   11,85  …0035
10 x 13 149 –  6,4 –  10,11  –  …0040
12 x 13 149 139  6,4  6,2  10,49   12,25  …0045
14 x 15 161 155  8,5  7,0  11,12   14,15  …0075
16 x 17 169 170  9,4  7,5  11,58   16,25  …0090
17 x 19 186 –  9,4 –  11,72  –  …0100
18 x 19 186 189 10,0  8,5  11,72   18,55  …0110
19 x 22 209 – 10,0 –  12,88  –  …0115
20 x 22 209 209 10,8  9,0  13,55 *   21,90 *  …0120
21 x 22 – 232 – 10,0 –   23,60 *  …0122
21 x 23 233 232 10,8 10,0  14,16 *   23,60 *  …0130
24 x 26 – 254 – 11,0 –   26,20 *  …0150
24 x 27 260 – 10,8 –  16,27  –  …0155
24 x 30 290 – 10,6 –  18,70  –  …0160
27 x 32 – 309 – 13,0 –   34,00  …0167
30 x 32 320 324 12,6 13,0  22,15   34,00  …0175
30 x 34 – 327 – 14,0 –   38,50  …0177
30 x 36 357 – 13,8 –  33,03  –  …0185
32 x 36 357 – 13,8 –  33,03  –  …0190
36 x 41 391 – 15,0 –  40,10  –  …0195
41 x 46 431 – 16,2 –  56,64  –  …0200
46 x 50 473 – 16,5 –  70,63  –  …0205

(W522) (W529)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5763 5799 Nr. 

comandă€ €
 8 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22  89,76  –  …0005
 8 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22 –   118,00  …0007
12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32  157,89  –  …0015
12 bucăți 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 –   267,50  …0022

(W522) (W529)

Chei inelare duble

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/134

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Cromată mat, cu braț profilat gros 
și comod, braț robust, îngustat. Inele cu pereți subțiri și plate. Mecanisme de 
prindere fosfatate cu mangan. Numărul redus de dinți face cheia cu clichet 
extrem de robustă, în timp ce geometria specială a prinderii de siguranță 
permite un unghi de revenire foarte mic. Unghi de revenire de 7° până la o 
deschidere a cheii de 14 x 15 mm, 6° de la o deschidere de 16 x 17 mm.

Cheie dublu inelară cu clichet  

Model: Din oțel crom-vanadiu, cromat. Mecanism cu clichet cu 72 de dinți și un 
unghi de revenire de doar 5°. Cheile dispun de 4 mărimi într-o singură cheie. 
Cuplurile depășesc indicațiile conform DIN 3110, ISO 3318.

Cheie inelară cu clichet Quadro  

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat mat, formă dreaptă.

Cheie inelară dublă pentru șuruburi TORX® exterioare  

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Mânerul este acoperit cu un strat 
cu 2 culori (exterior roșu, interior galben). Cap înclinat 15°. Izolat VDE până la 
1000 V conform EN 60900/IEC 60900:2004.

Cheie fixă/inelară VDE  
 

5761

5764

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5771 Nr. 
comandă€

 8 x  9 134  24,51  …0809
10 x 11 154  26,05  …1011
10 x 13 166  27,01  …1013
12 x 13 175  27,30  …1213

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5771 Nr. 
comandă€

14 x 15 197  28,82  …1415
17 x 19 235  32,12  …1719
18 x 19 248  32,55  …1819

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5777 Nr. 
comandă€

10 x 13/17 x 19 230  15,70  …0007
(W520)

Mărime cheie
Lungime

mm Pentru șuruburi
5758 Nr. 

comandă€
E6 x E8 110 M5 –M7  12,39  …0005

E10 x E12 140 M8 –M10  12,88  …0010
E14 x E18 180 M12–M14  15,21  …0015
E20 x E24 225 M16–M20  20,58  …0020

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5764 5761 Nr. 
comandăCheie fixă Cheie inelară

€ €5764 5761
10 105 170  16,68   24,54  …0010
11 115 180  17,19   24,54  …0011
12 125 190  17,19   25,54  …0012
13 135 190  17,19   26,05  …0013
14 145 210  18,56   27,02  …0014
15 150 215  18,56   27,02  …0015
17 160 220  18,56   29,28  …0017
19 175 240  18,73   29,07  …0019
22 200 260  23,06   30,56  …0022
24 220 280  25,35   32,94  …0024

(W522) (W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5764 5761 Nr. 
comandăCheie fixă Cheie inelară

€ €5764 5761
30 – 310 –   39,01  …0030

(W522) (W522)

Chei dublu inelare cu clichet, chei VDE
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/135

Mai multă forță

De la Ç 6/260 puteți găsi ciocane de 
lăcătușerie, ciocane de pietrari și multe 
altele, pentru mai multă forță.

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Cromat, inele cu pereți subțiri.

Utilizare: Special concepută pentru zone greu accesibile, de ex. la lucrări la 
motor.

Cheie inelară curbată  

Ç 6/261

Ç 6/262

Ç 6/260

Model: DIN 3118. Cromate, capete înclinate la 15°. Profil hexagonal înclinat 30° (până la 12 x 14 mm), profil 
dublu hexagonal înclinat 15° (de la 13 x 15 mm).

Cheie inelară dublă, deschisă  

5765 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, drept. Profil hexagonal înclinat 30° (până la 
12 x 14 mm), profil dublu hexagonal înclinat 15° (de la 13 x 15 mm).

5802 Din oțel crom-vanadiu, cromat, drept. Cotită 15°, profil hexagonal până la 12 x 14 mm, 
după aceea profil dublu hexagonal.

5805 Din oțel crom-vanadiu, cromat, îndoit. Profil hexagonal, deschidere dreaptă. Ideal pentru 
înșurubări la conductele de frână.

5805  

5802  

5765  

* Dimensiuni nenormate.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5776 Nr. 
comandă€

11 x 13 150  7  15,46  …0011
13 x 17 185  8,5  19,55  …0013
14 x 17 185  8,5  19,55  …0014
16 x 18 185  8,5  23,57  …0016
19 x 22 230 10  24,56  …0019

(W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5765 5802 5805 Nr. 
comandă

€ € €5765 5802 5805 5765 5802 5805
8 x 10 140 140 – 6,5/8 7/8 –  13,02   19,40  –  …0008

10 x 11 150 147 168 8/8,5 8/8,7 11/11  14,04   19,40   24,70  …0010
11 x 13 160 160 – 8,5/10,5 8,7/9,8 –  14,35   21,20  –  …0011
12 x 14 170 168 – 9,5/11,2 9,2/10,3 –  14,63   21,20  –  …0012
13 x 15 180 182 – 10,5/11,8 9,8/10,9 –  15,96 *   21,20 *  –  …0013
14 x 17 195 – – 11,2/12,2 – –  16,57  –  –  …0014
16 x 18 – 208 – – 12/13,2 – –   26,80 *  –  …0016
17 x 19 210 208 – 12,2/13,2 12/13,2 –  17,93   27,10  –  …0017
19 x 22 230 222 – 13,2/15,2 13,8/15,8 –  21,52   31,80  –  …0019
22 x 24 250 – – 15,2/16,2 – –  24,20  –  –  …0022
24 x 27 270 260 – 16,2/17,2 16,2/18 –  29,66   46,00  –  …0024
30 x 32 300 300 – 20,2/22,2 21/23 –  38,80   59,40  –  …0030

(W522) (W529) (W529)

Chei inelare, forme speciale

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/136

Model: Din aliaj de oțel special, fosfatat. Cheia este menținută pe piuliță prin 
sistemul de blocare patentat. La lovire cheia nu trebuie ținută.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj extrem de grele.

Cheie inelară pentru lovire cu sistem de blocare  

Model: DIN 7444.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj extrem de grele.

Cheie inelară pentru lovire  

5773  5836  

Model: DIN 133. Cap înclinat 15°.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj extrem de grele.

Cheie fixă simplă pentru lovire  

5770  5835  

* Dimensiuni nenormate.

5770 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3.

5773 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. 
Mărime cheie 24 până la 60 mm cu profil 
UnitDrive, de la o deschidere a cheii de 65 
mm cu profil dublu hexagonal.

5836 Din aliaj de oțel special, fosfatat.

5835 Din aliaj de oțel special, fosfatat.

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5837 Nr. 
comandă€

24 180 19,5  92,70  …0024
27 180 19,5  92,70  …0027
30 195 21  92,70  …0030
32 195 21,5  92,70  …0032
36 205 25  104,06  …0036
41 231 26  122,56  …0041
46 240 28  134,26  …0046

(W626)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5837 Nr. 
comandă€

50 255 31  146,19  …0050
55 270 35  158,90  …0055
60 280 38  199,56  …0060
65 300 41  210,93  …0065
70 320 43  258,75  …0070
75 330 48  258,75  …0075
80 360 52  415,02  …0080

(W626)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5836 5773 Nr. 
comandă€ €

24 160 15  6,38 *   14,68 *  …0024
27 180 15,5  6,73   17,98  …0027
30 190 16,5  6,86   21,02  …0030
32 195 16,5  8,81   22,61  …0032
36 205 19,5  11,00   27,91  …0036
41 225 20,5  12,11   36,48  …0041
46 240 22,5  16,59   39,25  …0046
50 250 23,5  18,52   45,41  …0050
55 270 25  21,81   50,36  …0055
60 270 26  25,64   54,23  …0060
65 290 29  32,27   71,02  …0065

(W730) (W522)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm

5836 5773 Nr. 
comandă€ €

 70 320 32,5 –   78,17  …0070
 75 325 34 –   84,75  …0075
 80 345 35 –   120,27  …0080
 85 360 37 –   146,35  …0085
 90 400 41,5 –   176,19  …0090
 95 400 41,5 –   198,91  …0095
100 400 41,5 –   223,38  …0100
105 435 47,5 –   280,02  …0105
110 435 47,5 –   302,16  …0110
115 435 47,5 –   328,22  …0115

(W730) (W522)

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5770 5835 Nr. 
comandă

€ €
27 180 16,5  17,69   6,45  …0027
30 190 17  18,97   7,15  …0030
32 195 17,5  20,75   8,91  …0032
36 210 18,5  22,66   11,15  …0036
41 225 19,5  30,24   14,27  …0041
46 255 20  38,53   18,37  …0046
50 280 21,5  42,33   21,82  …0050
55 310 24,5  56,49   27,62  …0055
60 320 24,5  56,83   34,68  …0060

(W522) (W730)

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime falcă
mm

5770 5835 Nr. 
comandă

€ €
 65 350 28  75,06  –  …0065
 70 370 30  90,72  –  …0070
 75 400 31,5  118,71  –  …0075
 80 405 34,5  120,47  –  …0080
 85 405 34,5  128,12  –  …0085
 90 455 39  192,94  –  …0090
 95 455 39  199,65  –  …0095
100 500 47  351,03  –  …0100

(W522) (W730)

Chei pentru lovire
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/137

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Cromat, formă suplă cu cap tubular 
cu articulație și profil UnitDrive. Braț cu orificiu pentru tijă de antrenare. Capete 
rectificate fin. 
 
Indicație: Găsiți tije de antrenare la Ç 5/139.

Cheie combinată tubulară  

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3. Cromată, interval de pivotare foarte 
mare, cu capete cu pereți subțiri cu profil UnitDrive. Capete rectificate fin. Braț cu 
orificii pentru tije de antrenare. 
 
Indicație: Găsiți tije de antrenare la Ç 5/139.

Cheie tubulară cu articulație dublă  

Model: Model cu mâner robust pentru cupluri foarte mari.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj cu cupluri foarte mari cu utilizarea unei țevi 
prelungitoare.

Cheie inelară de forță  

5766 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromată. 
Inel cu profil UnitDrive.

576A 

m
Din oțel crom-vanadiu, cromat mat.

576A  5766  

Bară de extensie pentru cheie inelară de forță  

 

 
m

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime 
falcă
mm

∅ exterior 
cheie tubulară

mm

pentru 
∅ tijă 

antrenare
mm

5779 Nr. 
comandă

€
10 179 4,7 15,5 5  15,14  …0010
13 208 6 19,2 5  16,78  …0013
17 255 7,5 24,2 8  20,10  …0017
19 283 8 26,7 8  22,41  …0019

(W522)

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

∅ interior 
cheie 

tubulară
mm

∅ exterior 
cheie 

tubulară
mm

pentru 
∅ tijă de 
antrenare

mm

5762 Nr. 
comandă

€
 8 x  9 200 13 14,2  6  30,89  …0008
10 x 11 205 15,5 16,7  6  29,95  …0010
12 x 13 240 18 19,2  8  32,19  …0012
13 x 17 275 19,2 24,2 10  37,21  …0013
17 x 19 315 24,2 26,7 12  42,77  …0017

(W522)

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm ∅ coadă

mm

5766 576A Nr. 
comandă

€ €5766 576A
24 180 17 17 18,3  23,57   14,39  …0024
27 190 17 18,5 18,3  24,20   14,78  …0027
30 200 18 19 18,3  26,05   15,91  …0030
32 235 18 20 21,3  28,46   17,38  …0032
36 245 20 20,5 21,3  35,33   21,60  …0036
41 265 22 23,3 21,3  41,06   25,07  …0041
46 280 23 23 24,1  48,12   29,40  …0046

(W522) (W730)

Mărime 
cheie 
mm

Lungime
mm

Grosime inel
mm ∅ coadă

mm

5766 576A Nr. 
comandă

€ €5766 576A
50 290 25,5 27 24,1  56,49   34,50  …0050
55 300 28 28 24,1  60,95   37,23  …0055
60 345 30,5 – 29,1  80,77  –  …0060
65 355 33 – 29,1  87,01  –  …0065
70 365 35,5 – 29,1  105,02  –  …0070
75 375 38 – 29,1  113,02  –  …0075
80 385 40,5 – 29,1  144,84  –  …0080

(W522) (W730)

pentru mărime cheie 
mm

∅ x lungime
mm

5767 576B Nr. 
comandă€ €

24–30 19 x 460  19,24  –  …0005
32–41 22 x 610  28,20  –  …0010
46–55 25 x 760  42,05  –  …0015
60–80 30 x 860  56,38  –  …0020

(W522) (W730)

pentru mărime cheie 
mm

∅ x lungime
mm

5767 576B Nr. 
comandă€ €

24–30 19 x 460 –   11,75  …0005
32–41 22 x 610 –   17,22  …0010
46–55 25 x 760 –   25,67  …0015

(W522) (W730)

Chei inelare de forță, chei tubulare

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/138

Totul la locul potrivit!

Fie că sunt huse moderne din  
nailon, clasicele genți din piele  
sau cutii solide: avem opțiunea de 
depozitare potrivită pentru uneltele 
dvs.

Model: Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromată. 
Model masiv, cotit, cu adâncime extrem de mare a capului pentru bolțuri 
protuberante. Cu adâncitură pentru capete de șurub foarte ascuțite.

Cheie tubulară pătrată  

Model: DIN 22417. Din țeavă de oțel de precizie laminată la rece, cu tijă de 
antrenare.

Cheie tubulară triunghiulară  

Ç 7/135

Ç 7/127

Ç 7/124

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

5768 Nr. 
comandă€

 8 150  11,99  …0005
 9 160  13,92  …0010
10 175  13,92  …0015
12 215  14,11  …0020
13 230  15,21  …0025
14 240  15,48  …0030
17 280  22,13  …0035

(W522)

Mărime
Lungime

mm
Tijă de antrenare

mm
5784 Nr. 

comandă€
M4  90  5 x  63  1,68  …0004
M5 100  6 x  63  1,83  …0005
M6 112  6 x  80  1,90  …0006
M8 125  6 x 100  2,13  …0008
M10 140  8 x 125  2,30  …0010
M12 160 10 x 160  2,72  …0012
M16 180 12 x 200  5,82  …0016

(W520)

Chei tubulare
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/139

Model: DIN 896, ISO 2236, forma B. Din țeavă de oțel laminată de precizie, 
cromată, cu orificii pentru tija de antrenare.

Cheie tubulară  

* Dimensiuni nenormate.

Model: DIN 896, ISO 2236, forma B. Din țeavă de oțel laminată de precizie, 
cromată, cu orificii pentru tija de antrenare. 
Livrare în husă rulabilă din nailon.

Set de chei tubulare  

Model: Similar cu DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Din oțel crom-vanadiu cu 
braț hexagonal și orificii pentru acționarea cu cheie fixă sau tijă de antrenare. 
Capete lustruite.

Cheie tubulară, forjată  

* Fără gaură străpunsă.

Model: DIN 900. Din oțel călit C45, cromat.

Tijă de antrenare  

Model: Din oțel călit C45, cromat. Datorită formei în trepte, tija de antrenare este 
adecvată pentru chei tubulare cu diferite dimensiuni.

Tijă de antrenare în trepte  

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă de 
antrenare

mm

5772 Nr. 
comandă

€
 6 x  7 100  6  1,39  …0005
 8 x  9 100  6  1,39  …0010
 8 x 10 120  6  1,60  …0015
10 x 11 120  6  1,61  …0020
10 x 13 140  8  1,99  …0025
12 x 13 140  8  2,01  …0030
13 x 14 140  8  2,07  …0035
13 x 15 140  8  2,31 *  …0040
13 x 17 150 10  2,47  …0045
14 x 15 140  8  2,35  …0050

(W520)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă de 
antrenare

mm

5772 Nr. 
comandă

€
16 x 17 150 10  2,47  …0055
17 x 19 160 12  3,46  …0060
18 x 19 160 12  3,51  …0065
19 x 22 170 12  3,68  …0070
20 x 22 170 12  3,63  …0075
21 x 23 185 14  3,63  …0080
24 x 27 185 14  5,13  …0085
30 x 32 200 16  5,68  …0090
36 x 41 225 18  9,87  …0095
46 x 50 245 20  18,37  …0100

(W520)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă 
de antrenare

mm

Mărime cheie 
coadă
mm

5787 Nr. 
comandă

€
 6 x  7 105 4  8  3,65 *  …0005
 8 x  9 110 4  9  3,90 *  …0010
10 x 11 120 5 11  4,01  …0020
10 x 13 130 5 13  4,88  …0025
12 x 13 140 6 13  4,88  …0030
13 x 17 155 7 15  6,13  …0045
14 x 15 145 6 14  5,65  …0050
16 x 17 155 7 16  6,13  …0055
16 x 18 160 8 18  7,65  …0057
17 x 19 165 8 18  7,73  …0060
18 x 19 165 8 18  7,73  …0065

(W520)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ tijă 
de antrenare

mm

Mărime cheie 
coadă
mm

5787 Nr. 
comandă

€
19 x 22 175  9 19  8,21  …0070
20 x 22 175  9 19  8,21  …0075
21 x 23 185 10 21  9,72  …0080
21 x 24 185 12 24  10,76  …0082
24 x 26 195 12 24  10,85  …0083
24 x 27 195 12 24  10,85  …0085
25 x 28 205 12 27  11,75  …0087
30 x 32 210 14 30  15,10  …0090
30 x 34 220 14 30  18,06  …0092
32 x 36 225 16 32  20,80  …0093
34 x 36 235 16 32  25,47  …0094

(W520)

∅ 
mm

Lungime
mm

5778 Nr. 
comandă€

 5 125  0,77  …0005
 6 160  0,79  …0006
 8 180  0,93  …0008
10 200  1,17  …0010
12 250  1,66  …0012

(W520)

∅ 
mm

Lungime
mm

5778 Nr. 
comandă€

14 320  2,31  …0014
16 400  3,56  …0016
18 500  5,67  …0018
20 630  8,90  …0020

(W520)

Trepte
∅

mm
Lungime

mm
5781 Nr. 

comandă€
4 6; 8; 10; 12 280  3,51  …0005

(W520)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5775 Nr. 

comandă€
9 bucăți 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 

x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
tijă de antrenare în trepte

 23,06  …0005

(W520)

Chei tubulare, tije de antrenare

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/140

Model: Cu lamă rotundă din aliaj de oțel special. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul de 
antrenare și dimensiunea.

Utilizare: Șurubelniță hexagonală pentru șuruburi cu cap hexagonal exterior.

Șurubelniță hexagonală cu cap tubular  

5800 Cu mâner Kraftkant® cu protecție împotriva rostogolirii.

5843 Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, ergonomic, cu zone moi integrate 
pentru o prindere mai bună și protecție hexagonală la rostogolire.

5843  

5800  

Set de șurubelnițe hexagonale cu cap tubular  

Model: Cu llamă rotundă și rezistentă din polipropilenă. Cap de prindere presat. Cu mâner din 3 componente 
Kraftform Plus, ergonomic, cu zone moi integrate pentru o prindere mai bună și protecție hexagonală la 
rostogolire. În plus, șurubelnița are pe cap indicat simbolul de antrenare și dimensiunea.

Utilizare: Special pentru coliere de furtun și alte șuruburi cu cap hexagonal exterior.

Șurubelniță hexagonală flexibilă cu cap tubular  

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5800 5843 Nr. 
comandă

€ €5800 5843
 5 125 220 223  4,42   7,92  …0050

   5,5 125 220 223  4,42   7,92  …0055
 6 125 220 223  4,42   8,38  …0060
 7 125 233 230  4,95   8,85  …0070
 8 125 233 230  5,02   11,34  …0080
 9 125 233 230  5,19   11,56  …0090
10 125 233 237  5,29   12,04  …0100
11 125 – 237 –   12,52  …0110
12 125 – 237 –   14,42  …0120
13 125 243 237  6,50   14,88  …0130

(W542) (W543)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5800 Nr. 

comandă€
7 bucăți 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13  35,45  …0700

(W542)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5809 Nr. 
comandă€

6 167 265  12,69  …0060
7 167 265  13,02  …0070
8 167 265  13,12  …0080

(W543)

Șurubelnițe hexagonale cu cap tubular
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/141

Model: Cu lamă rotundă, brunată și izolată. Cu mâner din 3 componente 
Kraftform Plus, ergonomic, cu zone moi integrate pentru o prindere mai bună 
și protecție hexagonală la rostogolire. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate 
simbolul de antrenare și dimensiunea. Mâner și lamă izolate până la 1000 V 
conform IEC 60900:2004.

Șurubelniță hexagonală VDE cu cap tubular  

Model: Cap tubular hexagonal adânc, NiCr mat. Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, ergonomic, cu 
zone moi integrate pentru o prindere mai bună și protecție hexagonală la rostogolire. În plus, șurubelnița are 
pe cap indicate simbolul de antrenare și dimensiunea.

Utilizare: Datorită lamei goale este ideală pentru îmbinări filetate cu bolțuri lungi și tije filetate protuberante. 
În plus este ideală pentru desfacerea șuruburilor foarte bine fixate.

Șurubelniță hexagonală cu cap tubular HOLO  

Model: Livrarea în cutie cu fereastră.

Set de șurubelnițe hexagonale cu cap tubular HOLO  

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5803 Nr. 
comandă€

  5,5 125 223  9,92  …0055
6 125 223  10,90  …0060
7 125 230  11,75  …0070
8 125 230  12,92  …0080
9 125 230  13,91  …0090

(W543)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5803 Nr. 
comandă€

10 125 237  15,14  …0100
11 125 237  16,20  …0110
12 125 237  18,58  …0120
13 125 237  20,88  …0130

(W543)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

∅ lamă
mm

Lungime totală
mm

5801 Nr. 
comandă€

 5 90  7,2 188  6,18  …0050
 5,5 90  7,2 188  6,18  …0055
 6 90  7,2 188  6,18  …0060
 7 90  7,2 195  6,38  …0070
 8 90  9,3 195  7,00  …0080
10 90  9,3 202  7,77  …0100
13 90 11 202  8,38  …0130

(W543)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5801 Nr. 

comandă€
7 bucăți 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13  40,82  …1000

(W543)

Șurubelnițe hexagonale cu cap tubular

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/142

Model: Cu lamă rotundă din oțel crom-vanadiu. Mâner din plastic din mai 
multe componente cu formă ergonomică.

Șurubelniță hexagonală cu cap tubular cu mâner T  

 

 
m
5924  

5806  

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap lustruit. 
Reglare rapidă și precisă cu buton, reglabil cu o singură mână. Autoblocare (între 
17 și 32 mm) pe țevi și piulițe. Articulația culisantă permite o stabilitate crescută 
prin ghidajul dublu. Protecția la prindere împiedică rănirea prin strivire. Mânere 
acoperite cu plastic anti-alunecare. 

Utilizare: Pentru lucrul conform principiului clichetului, înlocuiește cheia fixă și 
cheia reglabilă pentru lucrări de înșurubare metrice (10-32 mm) și în inch (3/8-
1.1/4"). Ideal pentru prinderea fixă și sigură a piulițelor și șuruburilor rotunjite, 
ruginite sau acoperite cu vopsea. În plus, este ideal și pentru a ține contra.

Clește pentru șuruburi  

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5806 5924 Nr. 
comandă

€ €5806 5924 5806 5924
 5 – 230 – 268 –   7,32  …0050
 5,5 – 230 – 268 –   7,39  …0055
 6 240 230 263 268  4,30   7,39  …0060
 7 240 230 274 279  4,86   7,44  …0070
 8 240 230 274 279  5,51   7,70  …0080
 9 – 230 – 279 –   8,25  …0090
10 240 230 274 279  5,96   8,57  …0100
11 – 230 – 279 –   9,24  …0110
12 – 230 – 279 –   9,38  …0120
13 240 230 274 279  6,91   9,55  …0130
17 240 – 274 –  7,79  –  …0170

(W542) (W543)

Lungime 
mm Reglare fină

pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

5820 Nr. 
comandă€

250 15 poziții 10–32 3/8–1.1/4  26,00  …0250
(W525)

Șurubelnițe hexagonale cu cap tubular clești pentru șuruburi
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/143

Model: DIN 3117, ISO 6787, forma A. Cap înclinat 15°, cu rolă neagră.

Cheie reglabilă  

5812 Din oțel crom-vanadiu, cromat mat, cap rectificat. Cu gradație executată 
cu laser.

5816 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, nichelat și cromat, cap rectificat. 
Cu gradație executată cu laser. Suprafața suplimentară de lovire și 
mecanismul protejat permit lovituri ușoare. Mâner ergonomic  pentru 
o prindere sigură.

5818 Din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfatat, cap rectificat.

5815 Din oțel crom-vanadiu, fosfatat, cap lustruit și finisat. Cu gradație 
executată cu laser.

5815  

5818  

5816  

5812  

Model: Fabricată din oțel crom-molibden, cap mobil, pentru înșurubare conform principiului clichetului 
cu un unghi de revenire de 30°. Fălcile paralele și plate se reglează automat și continuu la mărimea 
necesară a cheii. Șurubul este prins sigur de mecanismul integrat al pârghiei și astfel reduce riscul de 
alunecare.

Utilizare: Pentru înșurubare rapidă și continuă, chiar și în condiții de spațiu îngust.

Cheie Joker, auto-reglabilă m

Model: Livrare în husă textilă, protejează suprafețele sensibile. 
 
Indicație: Genți pentru unelte 2go adecvate găsiți la Ç 7/124.

Set chei Joker, auto-reglabile m

Mărime 
Inch

Lungime
mm

Mărime max. a cheii
mm

5812 5816 5818 5815 Nr. 
comandă

€ € € €5812 5816 5818 5815 5812/5816/5818 5815
 4 – – – 109 – 13 –  –  –   24,90  …0015
 6 150 153 – 158 20 18  7,91   10,52  –   27,90  …0020
 8 200 207 – 205 25 23  10,11   13,94  –   30,90  …0025
10 250 255 – 255 30 28  12,21   17,48  –   41,00  …0030
12 300 305 – 308 36 34  16,35   23,60  –   57,10  …0036
15 – – 380 382 43 43 –  –   48,16   88,40  …0040
18 – – 455 458 53 53 –  –   72,59   150,00  …0045

(W520) (W522) (W522) (W529)

Mărime 
Inch

Mărime
mm

Lungime totală
mm

5819 Nr. 
comandă€

 1/4 –3/8  7–10 117  23,83  …0710
 7/16–1/2 10–13 154  26,73  …1013
 1/2 –5/8 13–16 188  31,04  …1316
 5/8 –3/4 16–19 224  37,56  …1619
15/16–1.1/4 24–32 322  47,66  …2432

(W526)

Nr. de piese Conținut set
5819 Nr. 

comandă€
4 bucăți  7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 

13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4")
 122,05  …0500

(W526)

Chei reglabile

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/144

Model: Din oțel special, călit și brunat, cu nas.  Muchii rotunjite pentru o 
manipulare mai facilă. 
 
Utilizare: Pentru piulițe canelate conform DIN 1804 și piulițe de blocare pentru 
rulmenți conform DIN 981.

Cheie tip cârlig cu nas, reglabilă  

Model: Din oțel special, călit și brunat, cu nas, nit întărit și șaibă elastică. Muchii 
rotunjite pentru o manipulare mai facilă. 
 
Utilizare: Pentru piulițe canelate conform DIN 1804 și piulițe de blocare pentru 
rulmenți conform DIN 981.

Cheie tip cârlig cu nas, cu articulație  

Model: DIN 1810 forma A, cu nas. Muchii rotunjite pentru o manipulare mai 
facilă. 
 
Utilizare: Pentru piulițe canelate conform DIN 1804 și piulițe de blocare pentru 
rulmenți conform DIN 981.

Model: DIN 1810 forma B, cu pin. Muchii rotunjite pentru o manipulare mai 
facilă.

Utilizare: Pentru piulițe cu cap în cruce conform DIN 1816.

Cheie tip cârlig cu pin  

* Grosime neconformă DIN.

5823 Din oțel special, călit, brunat.

5896 Din oțel crom-vanadiu, călit, fosfatat.

5823  

Cheie tip cârlig cu nas  

* Grosime neconformă DIN.

5896  

5821 Din oțel special, călit, brunat.

5894 Din oțel crom-vanadiu, călit, fosfatat.

5821  

5894  

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
Grosime

mm

582A Nr. 
comandă

€
20–42 180 4  16,35  …0020
45–90 250 6  18,45  …0045

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
Grosime

mm

582A Nr. 
comandă

€
95–165 335 10  29,40  …0095

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
Grosime

mm
Lungime nit

mm

5822 Nr. 
comandă

€
20–35 165 4 10,5  13,05  …0200
35–60 210 5 12,5  13,90  …0350
60–90 280 6 14,5  17,95  …0600

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
Grosime

mm
Lungime nit

mm

5822 Nr. 
comandă

€
 90–155 335 7 17,5  26,10  …0900
155–230 460 8 17,5  43,80  …1550

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
∅ pin
mm

Grosime
mm

5823 5896 Nr. 
comandă

€ €
16–18 110 2,5 3  4,49   3,51  …0160
20–22 110 2,5 3  4,49   3,51  …0200
25–28 136 3 4  5,30   3,96  …0250
30–32 136 4 4  5,30   3,96  …0300
34–36 170 4 5  5,65   4,66  …0340
40–42 170 4 5  5,72   4,67  …0400
45–50 206 5 6  7,35   5,78  …0450
52–55 206 5 6  7,40   5,84  …0520

(W506) (W731)

Lățimea de 
prindere 

mm
Lungime

mm
∅ pin
mm

Grosime
mm

5823 5896 Nr. 
comandă

€ €
 58– 62 240 5 7  10,05   7,72  …0580
 68– 75 240 6 7  10,10   7,82  …0680
 80– 90 280 6 8  12,60   9,63  …0800
 95–100 280 8 8  12,60   9,63  …0950
110–115 335 8 8  23,40 *   16,68  …1100
120–130 335 8 8  23,40 *   16,68  …1200
135–145 380 8 8  30,00 *   21,67  …1350
155–165 380 8 8  30,00 *   21,67  …1550

(W506) (W731)

Lățimea de prindere 
mm

Lungime
mm

Grosime
mm

5821 5894 Nr. 
comandă€ €

12–14 110 3  3,86  –  …0120
16–20 110 3  3,71  –  …0160
25–28 136 4  3,96   3,17  …0250
30–32 136 4  3,96   3,17  …0300
34–36 170 5  4,88   3,77  …0340
40–42 170 5  4,88   3,73  …0400
45–50 206 6  5,30   4,35  …0450
52–55 206 6  5,30   4,45  …0520
58–62 240 7  7,80   6,57  …0580
68–75 240 7  7,80   6,52  …0680

(W506) (W731)

Lățimea de prindere 
mm

Lungime
mm

Grosime
mm

5821 5894 Nr. 
comandă€ €

 80– 90 280  8  11,35   8,81  …0800
 95–100 280  8  11,35   8,88  …0950
110–115 335 10  19,20   15,48  …1100
120–130 335 10  19,20   15,48  …1200
135–145 385 10  26,00 *   19,07 *  …1350
155–165 385 10  26,00 *   19,07 *  …1550
180–195 470 10  44,20 *  –  …1800
205–220 470 10  46,80 *  –  …2050
230–245 568 10  78,40 *  –  …2300
260–270 568 10  78,40 *  –  …2600

(W506) (W731)

Chei tip cârlig
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/145

Model: Cu pin sudat electric.

Utilizare: Pentru piulițe cu două găuri.

Cheie pentru piulițe cu două găuri, reglabilă  

* Pin nituit.

5825 Din oțel special, brunat.

582B

582B Din oțel inoxidabil.

5825

INOX RVS

Model: Din oțel special, călit și brunat, cu pin, nit întărit și șaibă elastică. Muchii 
rotunjite pentru o manipulare mai facilă.

Utilizare: Pentru piulițe cu cap în cruce conform DIN 1816.

Cheie tip cârlig cu articulație cu pin  

Model: Din oțel special, călit și brunat, cu pin și adaptor de prindere pătrat 
interior 1/2" pentru cheie dinamometrică.

Utilizare: Pentru piulițe cu cap în cruce conform DIN 1816.

Indicație: Valoarea reglată a cheii dinamometrice depinde de presetarea cheii. 
Datele și formulele corespunzătoare pentru calcul le găsiți în instrucțiunile de 
utilizare a cheii dinamometrice. Cheile dinamometrice se pot comanda separat.

Cheie tip cârlig cu articulație cu pin, pentru cheie dinamometrică  

Distanța între pini 
mm

Lungime
mm ∅ pin

mm
Lungime pin

mm
Grosime braț

mm

5825 582B Nr. 
comandă

€ €5825 582B
 7– 40 115 –  1,5  2 3  6,60 *  –  …0150
 7– 40 115 –  2  2,5 3  6,35 *  –  …0200
 7– 40 115 –  2,5  3 3  6,60 *  –  …0250
11– 60 160 162  3  4 4  7,05   15,35  …0300
11– 60 160 162  4  5 4  7,05   15,35  …0400
11– 60 160 –  5  6 4  7,45  –  …0450
14–100 215 –  5  6 4  11,00  –  …0500
14–100 215 –  6  7 6  11,00  –  …0600
14–100 215 –  8  8 6  11,85  –  …0800
22–125 260 –  8  8 6  15,20  –  …1000
22–125 260 – 12 12 6  19,55  –  …1200

(W506) (W506)

Lățimea de prindere 
mm

Lungime
mm

∅ pin
mm

Grosime
mm

Lungime nit
mm

5824 Nr. 
comandă€

 22– 35 165  3 4 10,5  16,70  …0220
 35– 60 205  4 5 12,5  17,95  …0350
 60– 90 280  5 6 14,5  21,90  …0600
 60– 90 280  6 6 14,5  21,90  …0601
 95–155 335  6 7 17,5  33,30  …0990
165–230 460 10 8 17,5  53,60  …1650

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
∅ pin
mm

Grosime
mm

Lungime 
extensie

mm

5833 Nr. 
comandă

€
35–60 4 5 75  46,30  …0060

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
∅ pin
mm

Grosime
mm

Lungime 
extensie

mm

5833 Nr. 
comandă

€
60–90 6 6 100  48,30  …0090

(W506)

Chei tip cârlig

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din oțel special, zincat, cu pin sudat electric.

Utilizare: Pentru piulițe cu două găuri. Pentru fixarea discurilor de șlefuit și de 
tăiere la polizoarele unghiulare.

Cheie cu pini  

5828

5827

Model: Fabricat din oțel special, galvanizat, cu pini interschimbabili, căliți, 
distanța între pini 8–100 mm. Livrare în cutie din plastic din 2 componente.

Set de chei cu pini cu articulație, reglabile  

Model: Din oțel special, călit și brunat și cu pini sudați electric.

Utilizare: Pentru piulițe cu două găuri.

Cheie cu pini cu articulație  

Model: Din oțel special, călit și brunat, cu pin demontabil și adaptor de prindere 
pentru cheie dinamometrică.

Utilizare: Pentru piulițe cu două găuri.

Indicație: Valoarea reglată a cheii dinamometrice depinde de presetarea cheii. 
Datele și formulele corespunzătoare pentru calcul le găsiți în instrucțiunile de 
utilizare a cheii dinamometrice. 
 
Indicație: Chei dinamometrice găsiți de la Ç 6/136.

Set chei cu articulație pentru cheie dinamometrică  

Distanța 
între pini 

mm
Lungime

mm
Înălțime

mm
∅ pin
mm

5827 5828 Nr. 
comandădreaptă 

180 mm cotită
€ €

35 180 – 5  4,83  –  …0005
35 200 50 5 –   4,76  …0005

(W506) (W506)

Nr. de piese Conținut set
5829 Nr. 

comandă€
13 bucăți 

165 x 87 x 36 mm
1 cheie cu pini reglabilă 
2  perechi de pini fiecare 

∅ 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm
2  cutii de depozitare pentru pini

 35,40  …0005

(W506)

Distanța 
între pini 

mm
Lungime

mm
∅ pin
mm

Lungime 
pin
mm

Grosime
mm

5826 Nr. 
comandă

€
18–40 150 3 4 5  13,55  …0005
18–40 150 4 5 5  14,55  …0010
40–80 220 4 5 6  18,35  …0015
40–80 220 5 6 6  19,50  …0020
40–80 220 6 7 6  19,50  …0025

(W506)

Distanța 
între pini 

mm
Lungime

mm
∅ pin
mm

Lungime 
pin
mm

Grosime
mm

5826 Nr. 
comandă

€
 80–125 295  6  7  8  29,20  …0030
 80–125 295  7  7,5  8  31,10  …0035
 80–125 295  8  8  8  31,10  …0040
125–200 405  8  8 10  61,80  …0045
125–200 405 10 10 10  65,70  …0050

(W506)

Lățimea de 
prindere 

mm
∅ pin
mm Adaptor prindere

5834 Nr. 
comandă

€
18– 40 3; 4 Pătrat interior 3/4"  52,95  …0040
40– 80 4; 5; 6; 7; 8 Pătrat interior 3/4"  71,19  …0080
80–125 4; 5; 6; 7; 8 Pătrat interior 1/2"  81,25  …0125

(W506)

Chei tip cârlig
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/147

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și nichelat. 
Capete teșite. 
De la o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material. 
Livrare în suport de atelier din metal, imprimat cu simbolul pentru antrenare la 
dimensiune originală.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale în suport de atelier  

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel S2, complet călit și cromat mat. Capete 
teșite. Livrare în husă din plastic.

5917 0005 5917 0010 

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Capete teșite. De la o mărime a 
șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material.

Șurubelniță vinclu hexagonală  

5840 Nichelat.

5838 Nichelat.

5839 Fosfatat cu mangan.

5839  

5838  

5840  

* Fosfatat cu mangan.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale în husă din plastic m

Nr. de piese
Conținut set

mm
5849 Nr. 

comandă€
9 bucăți 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14  19,48  …0030

(W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5917 Nr. 

comandă€
 8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  4,04  …0005
10 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14  7,75  …0010

(W730)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5840 5838 5839 Nr. 
comandă

€ € €5840 5838/5839
 0,7  33   x   7 –  0,19 *  –  –  …0007
 0,9  33   x  11 –  0,19 *  –  –  …0009

1,27 (0.05")  41   x  13 –  0,11  –  –  …0013
 1,3 –  41 x  13 –  –   0,19  …0013
 1,5  46,5 x  15,5  46 x  15  0,11   0,21   0,19  …0015
 2  52   x  18  51 x  18  0,12   0,21   0,19  …0020
 2,5  58,5 x  20,5  57 x  20  0,12   0,21   0,19  …0025
 3  66   x  23  64 x  23  0,16   0,24   0,23  …0030
 3,5 –  70 x  26 –   0,30  –  …0035
 4  74   x  29  72 x  29  0,19   0,33   0,26  …0040
 4,5 –  80 x  31 –   0,35  –  …0045
 5  85   x  33  83 x  33  0,31   0,40   0,35  …0050
 5,5 –  90 x  35 –   0,55  –  …0055
 6  96   x  38  94 x  38  0,45   0,54   0,45  …0060
 7 102   x  41  99 x  41  0,64   0,71  –  …0070
 8 108   x  44 105 x  44  0,79   0,88   0,71  …0080
 9 – 112 x  47 –   1,12  –  …0090
10 122   x  50 119 x  50  1,20   1,27   1,07  …0100
11 – 126 x  53 –   1,51  –  …0110
12 137   x  57 134 x  57  1,87   1,90   1,68  …0120
14 154   x  70 151 x  70  3,03   2,84   2,57  …0140
17 177   x  80 173 x  80  4,95   4,86   4,28  …0170
19 199   x  89 195 x  89  7,14   6,47   5,97  …0190
22 222   x 102 217 x 102  10,95   10,32   9,41  …0220
24 248   x 114 241 x 114  14,45  –   14,04  …0240
27 277   x 127 271 x 127  20,11  –   18,05  …0270
32 347   x 157 339 x 157  40,69  –   33,91  …0320
36 391   x 176 –  57,72  –  –  …0360

(W528) (W530) (W530)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/148

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Capete 
teșite. De la o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și 
material. 
Livrare în suport.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, în suport  

5847 Nichelat.

5849 0015 Nichelat.

5849 0010 Fosfatat cu mangan.

5849 0012 Cu cap sferic, nichelat.

5849 0012  

5849 0010  

5849 0015  

5847  

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel S2, complet călit și cromat mat. Capete 
teșite. Livrare cu prindere pe inel.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale pe inel  

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și nichelat. 
Capete teșite. 
De la o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material. 
Livrare în cutie glisantă.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, în cutie glisantă  

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 5849 Nr. 

comandă€ €
7 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 –   3,36  …0015
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  5,63  –  …0047
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 –   5,00  …0010
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 –   14,81  …0012

(W528) (W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5917 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  4,04  …0015

(W730)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  5,29  …0005

(W528)

Șurubelnițe vinclu
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/149

Model: ASME B18.3-1998. Din oțel crom-vanadiu, călit și nichelat lucios. Capete teșite. De la o mărime a 
șurubelniței de 1/8" marcate cu mărimea și materialul.

Șurubelniță vinclu hexagonală cu dimensiuni americane în inch  

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale cu dimensiuni americane în 
inch

 

5847 Livrare în suport glisant.

5849 Livrare în suport glisant ProStar®.

5849  

5847  

Model: DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel crom-vanadiu, complet călit, nichelat și vopsit. Capete teșite. 
Vopsirea în diverse culori ușurează alocarea pe mărimi. Livrare în suport.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, cu cap sferic, easy color  

Model: Similar DIN 911, ISO 2936 K. Din oțel special aliat pentru unelte, BlackLaser. Lamă înfășurată în 
manșon din plastic, pentru protecția degetelor, cu diverse culori pentru o alocare mai facilă în funcție 
de mărime. Cu geometrie optimizată a capului sferic pentru înșurubare înclinată. Livrare în suport de 
cauciuc masiv, rezistentă la uzură, cu marcaje rezistente la abraziune.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale cu cap sferic m

Mărime 
Inch

Lungime braț
mm

5842 Nr. 
comandă€

0.05  45 x  15  0,21  …0005
1/16  47 x  16  0,23  …0010
5/64  51 x  18  0,23  …0015
3/32  55 x  20  0,23  …0020
1/8  62 x  22  0,35  …0030

9/64  63 x  24  0,35  …0035
5/32  67 x  26  0,35  …0040
3/16  74 x  29  0,54  …0045
7/32  84 x  34  0,57  …0050
1/4  90 x  36  0,71  …0055

5/16 102 x  40  1,10  …0065
3/8 116 x  45  1,53  …0070
1/2 146 x  54  2,84  …0080

9/16 160 x  59  3,42  …0085
5/8 175 x  64  5,55  …0090
3/4 203 x  73  7,60  …0095
1 275 x 125  19,84  …0105

(W530)

Nr. de piese
Conținut set

Inch
5847 5849 Nr. 

comandă€ €
 8 bucăți 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8  5,29  –  …0010
13 bucăți 0.05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 

5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8
–   9,91  …0035

(W528) (W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  12,98  …0012

(W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5913 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  22,70  …0012

(W526)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/150

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit și mat cromat. În suport pliant PocketStar®, din plastic ranforsat 
cu fibră de sticlă cu sistem de extragere pentru selectarea facilă a lamelor.

Set de șurubelnițe vinclu în suport pliant ProStar®  

* 2 mm fără MagicRing®.

5849 00605849 00705865 0200
5849 0025 + 
5849 0050

Model: DIN 911, ISO 2936. Din oțel crom-vanadiu, călit și nichelat. Capete teșite.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale în suport pliant  

5847 În suport pliabil din platic cu dispozitiv de extragere lateral.

5855 În suport pliabil nichelat.

5847  

Model: DIN 911, ISO 2936. Din oțel crom-vanadiu, călit și nichelat, în suport pliabil de plastic cu dispozitiv 
de extragere lateral.

Set mixt de șurubelnițe vinclu în suport pliant  

5855  

Nr. de piese Conținut set
Lungime închis

mm
5849 5865 Nr. 

comandă€ €
7 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm  95  8,40  –  …0025
7 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 120  10,40  –  …0050
7 bucăți 

Cap sferic, MagicRing®

2; 2,5*; 3; 4; 5; 6; 8 mm 120 –   15,21 *  …0200

8 bucăți 
Mini

5 cu hexagon interior 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm 
2 drepte 1,5; 2 mm 
1 în cruce PH 00

 55  13,70  –  …0070

9 bucăți 4 cu hexagon interior 3; 4; 5; 6 mm 
1 dreaptă 4,5 mm 
1 în cruce PH 2 
3 TORX® interior T 10; 15; 20

120  14,44  –  …0060

(W530) (W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
Lungime închis

mm
5847 5855 Nr. 

comandă€ €
6 bucăți 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 119  6,71  –  …0025
7 bucăți 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 127  8,62  –  …0030
7 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6  97 –   4,84  …0010
7 bucăți 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 115 –   6,66  …0020
6 bucăți 3; 4; 5; 6; 8; 10 115 –   5,80  …0030

(W528) (W730)

Nr. de piese Conținut set
Lungime închis

mm
5847 Nr. 

comandă€
6 bucăți 4 cu hexagon interior 3; 4; 5; 6 mm 

1 dreaptă 5,5 mm 
1 în cruce PH 2

119  7,56  …0032

(W528)

Șurubelnițe vinclu
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/151

Model: DIN 911 L, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și nichelat. Capete teșite. De la 
o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material. Livrare în suport de atelier.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale lungi, în suport de atelier  

Model: DIN 911, ISO 2936 L. Oțel crom-vanadiu, complet călit. 
Capete teșite. De la o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, lungi, în suport  

Model: DIN 911, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Capete teșite. De la o mărime 
a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material.

Șurubelniță vinclu hexagonală, lungă  

5844 Nichelat.

5845 Nichelat.

5846 Fosfatat cu mangan. 5846  

5845  

5844  

5847 Nichelat. Livrare în suport.

5849 0125 Nichelat. Livrare în suport din plastic compact.

5849 0120 Fosfatat cu mangan. Livrare în suport.

5849 0120  

5849 0125  

5847  

Nr. de piese
Conținut set

mm
5849 Nr. 

comandă€
9 bucăți 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14  22,12  …0130

(W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 5849 Nr. 

comandă€ €
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  11,02   8,40  …0120
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 –   12,16  …0125

(W528) (W530)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5844 5845 5846 Nr. 
comandă

€ € €5844 5845/5846
   1,5 –  91 x 15 –   0,67   0,30  …0015

 2 102   x 18 101 x 18  0,24   0,40   0,30  …0020
   2,5 114,5 x 20,5 113 x 20  0,28   0,50   0,45  …0025

 3 129   x 23 128 x 23  0,36   0,54   0,47  …0030
 4 144   x 29 142 x 29  0,52   0,67   0,55  …0040
 5 165   x 33 163 x 33  0,60   0,77   0,67  …0050
 6 186   x 38 184 x 38  0,81   1,00   0,77  …0060
 7 – 194 x 41 –   1,24   0,95  …0070
 8 208   x 44 206 x 44  1,37   1,39   1,10  …0080
10 234   x 50 231 x 50  2,16   2,07   1,77  …0100
12 262   x 57 259 x 57  3,44   2,62   2,42  …0120
14 294   x 70 291 x 70  5,36   4,25   3,63  …0140
17 337   x 80 333 x 80  8,64   7,49  –  …0170
19 379   x 89 375 x 89  12,68   10,45  –  …0190

(W528) (W530) (W530)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/152

Model: Din oțel crom-vanadiu, cromat, cu vârfuri negre. Lamă continuă pentru transferul unor cupluri mari. 
Mâner din plastic din mai multe componente cu formă ergonomică și orificiu pentru agățare.

Șurubelniță hexagonală cu mâner T  

 

5950 

m
Și antrenare laterală.

5950

5850

Model: Livrare în suport de atelier.

Set de șurubelnițe hexagonale cu mâner T  

5951 

m
Și antrenare laterală.

5951

5847

Model: DIN 911 L, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și nichelat. 
Capete teșite. 
De la o mărime a șurubelniței de 3 mm marcate cu mărimea, ISO și material. 
Livrare în cutie glisantă.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, lungi, în suport glisant  

Model: Similar DIN 911 L, ISO 2936 L. Din oțel special aliat pentru unelte, cromat. De la o mărime a 
cheii de 2mm cu geometrie Hex-Plus care asigură un cuplu de rotație static cu 20% mai mare și protejarea 
hexagonului interior al șurubului. Cu funcție de reținere mecanică, pentru situații în care reținerea 
magnetică nu este posibilă sau nu este dorită. Livrare suport de cauciuc masiv, rezistentă la uzură, cu marcaje 
rezistente la abraziune.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, lungi m

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

5850 5950 Nr. 
comandă€ €

 2 100  1,68   2,09  …0005
 2,5 100  1,73   2,17  …0010
 3 100  1,46   1,83  …0015
 3 150  1,65   2,06  …0020
 3 200  1,85  –  …0025
 4 100  1,65   2,06  …0030
 4 150  1,85   2,33  …0035
 4 200  2,01  –  …0040
 5 100  2,09  –  …0045
 5 150  2,21   2,76  …0050
 5 200  2,36   2,95  …0055
 6 100  2,21   2,76  …0060
 6 150  2,36   2,95  …0065
 6 200  2,50  –  …0070
 8 100  3,34  –  …0080
 8 150  3,54   4,43  …0085
 8 200  3,66   4,59  …0090
10 200  5,39   6,75  …0095

(W528) (W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 5951 Nr. 

comandă€ €
7 bucăți 2 x 100; 2,5 x 100; 3 x 100; 

4 x 150; 5 x 150; 6 x 200; 8 x 200
 21,82   25,42  …0065

(W528) (W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5847 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  13,55  …0055

(W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5913 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  22,70  …0120

(W526)

Șurubelnițe vinclu
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/153

Model: Livrare în suport de atelier.

Set de șurubelnițe hexagonale cu mâner T și 
antrenare laterală.

 

Model: DIN 911, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Cu cap sferic 
și braț scurt teșit. De la o mărime a șurubelniței de 4 mm ștanțate cu mărimea, ISO 
și materialul.

Indicație: Datorită geometriei sferice speciale pentru înșurubare înclinată până la 
30°.

Șurubelniță vinclu hexagonală, lungă, cu cap sferic  

5856 

5858 0005 nichelat 

  

5858 0100 oțel gri 

5858 0020 cu ambele capete 
sferice 

5862 cromat  

Nichelat.

5862 Cromat, lucios.

5862  

5856  

Set de șurubelnițe vinclu hexagonală, lungi, cu 
cap sferic

 

5858 0010 nichelat 

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit și cromat mat. Șurubelnița are o 
lamă continuă și antrenare laterală pentru transferul unor cupluri mari. Cu 
mâner T ergonomic din mai multe componente și zone moi și orificiu de agățare.

Șurubelniță hexagonală cu mâner T și antrenare laterală.  

 5851 Cu cap sferic.

5852

5851

Nr. de piese
Conținut set

mm
5852 Nr. 

comandă€
6 bucăți 3 x 100; 4 x 150; 5 x 150; 

6 x 150; 8 x 200; 10 x 200
 34,19  …1000

(W530)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5856 5862 Nr. 
comandă

€ €5856 5862
1,5  91,5 x 15,5  91 x 15  0,38   0,84  …0015
2 102   x 18 101 x 18  0,42   0,84  …0020
2,5 114,5 x 20,5 113 x 20  0,48   0,86  …0025
3 129   x 23 128 x 23  0,55   0,91  …0030
4 144   x 29 142 x 29  0,79   1,25  …0040
5 165   x 33 163 x 33  0,93   1,39  …0050

(W528) (W530)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5856 5862 Nr. 
comandă

€ €5856 5862
 6 186 x 38 184 x 38  1,29   1,75  …0060
 7 197 x 41 –  1,54  –  …0070
 8 208 x 44 206 x 44  1,83   2,95  …0080
10 234 x 50 231 x 50  2,76   3,94  …0100
12 262 x 57 253 x 57  4,38   5,51  …0120

(W528) (W530)

Nr. de 
piese

Conținut set
mm

5858 5862 Nr. 
comandă€ €

8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  15,14  –  …0005
8 bucăți 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  21,28  –  …0020
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  11,48  –  …0010
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  9,29  –  …0100
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 –   15,96  …0110

(W528) (W530)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

5852 5851 Nr. 
comandă€ €

 2 100  2,60  –  …0020
 2,5 100  2,60  –  …0025
 3 100  2,52  –  …0030
 3 150 –   4,31  …0030
 4 150  2,64   4,54  …0040
 5 150  3,17   5,63  …0050
 6 150  3,42   6,61  …0060
 8 200  4,47   9,31  …0080
10 200  7,61   12,42  …0100

(W530) (W530)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/154

Model: DIN 911 L, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit, nichelat 
și lăcuit. Cu cap sferic și braț scurt teșit. De la o mărime a șurubelniței de 4 mm 
ștanțate cu mărimea, ISO și materialul. Vopsirea în diverse culori ușurează 
alocarea pe mărimi.

Utilizare: Special pentru înșurubări în zone greu accesibile.

Indicație: Datorită geometriei sferice speciale pentru înșurubare înclinată de 
până la 30°.

Șurubelniță vinclu hexagonală, lungă, cu cap sferic, easy colour  

Model: Livrare în suport.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, lungi, cu 
cap sferic, easy colour

 

Model: Livrare în suport ErgoStar.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, cu cap sferic 
și MagicRing®, lungi

 

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit și mat cromat. Capul sferic are un 
MagicRing® pentru reținerea șuruburilor. Cu capete teșite.

Utilizare: Special pentru introducerea sau extragerea șuruburilor în locuri greu 
accesibile.

Șurubelniță vinclu hexagonală, cu cap sferic și MagicRing®, lungi  

Model: DIN 911, ISO 2936 L. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și cromat. 
De la o mărime a cheii de 3 mm cu funcție de reținere mecanică pe capul 
sferic, pentru situații în care reținerea magnetică nu este posibilă sau nu este 
dorită. Braț scurt teșit. De la o mărime a șurubelniței de 4 mm ștanțate cu 
mărimea, ISO și materialul. Livrare în suport.

Șurubelniță vinclu hexagonală, lungă, cu cap sferic și funcție de fixare m

* 1,5-2,5 mm fără MagicRing®.

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5853 Nr. 
comandă€

1,5  91,5 x 15,5  0,72  …0015
2,0 102,0 x 18,0  0,91  …0020
2,5 114,5 x 20,5  1,08  …0025
3,0 129,0 x 23,0  1,25  …0030
4,0 144,0 x 29,0  1,77  …0040

(W528)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5853 Nr. 
comandă€

 5,0 165,0 x 33,0  2,13  …0050
 6,0 186,0 x 38,0  2,45  …0060
 8,0 208,0 x 44,0  3,72  …0080
10,0 234,0 x 50,0  4,86  …0100

(W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5853 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  22,46  …1000

(W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5865 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  27,09 *  …0110

(W530)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5865 Nr. 
comandă€

3,0 128 x 23  2,36  …0020
4,0 142 x 29  2,43  …0025
5,0 163 x 33  2,59  …0030
6,0 184 x 38  3,07  …0035
8,0 206 x 44  4,26  …0040

10,0 231 x 50  5,56  …0045
(W530)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5955 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  20,46  …1000

(W528)

Șurubelnițe vinclu
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/155

5861

Model: Din oțel special aliat pentru unelte. Geometrie Hex-Plus care asigură un 
cuplu de rotație static cu 20% mai mare și protejarea hexagonului interior al 
șurubului. Capul sferic permite lucrări cu șuruburi chiar și în poziții înclinate.

585A

Șurubelniță vinclu hexagonală lungă, cu cap sferic  

5859

* Fără geometrie Hex-Plus

5859 Lamă cromată, hexagonală.

585A Lamă înfășurată în manșon din plastic, pentru protecția 
degetelor, cu diverse culori pentru o alocare facilă în 
funcție de mărime, rotundă.

5861 Lamă BlackLaser, hexagonală.

Model: Livrare în suport de cauciuc masiv, rezistent la uzură, cu marcaj rezistent pentru 
mărimi.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale lungi, cu cap sferic  

   * 1,5 mm fără geometrie Hex-Plus. 
** 1,5; 2; 2,5 mm fără funcție de reținere.

5863 Lamă cromată, hexagonală.

585A Lamă înfășurată în manșon din plastic, pentru protecția degetelor, cu diverse 
culori pentru o alocare facilă în funcție de mărime rotundă.

5869 Lamă BlackLaser, hexagonală.

5869

585C

585C Lamă din inox, înfășurată în manșon din plastic, pentru 
protecția degetelor, cu diverse culori pentru o alocare mai 
facilă în funcție de mărime, rotundă.

585B

585B Cu funcție de reținere mecanică mecanică, pentru situații în 
care reținerea magnetică nu este posibilă sau nu este dorită. Lamă 
înfășurată în manșon din plastic, pentru protecția degetelor, 
cu diverse culori pentru o alocare facilă în funcție de mărime, 
rotundă. HOLDING

FUNCTION

585A

5863

INOX

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5859 585A 5861 Nr. 
comandă

€ € €585A 5859 585A 5861
 1,5  90 x 14  90 x 14  90 x 14  1,07 *   3,10   0,65 *  …0005
 2,0 100 x 16 101 x 16 100 x 16  1,07   2,86   0,65  …0015
 2,5 112 x 18 112 x 19 112 x 18  1,25   2,79   0,65  …0025
 3,0 126 x 20 123 x 21 126 x 20  1,87   2,71   0,79  …0035
 4,0 140 x 25 137 x 24 140 x 25  1,87   3,05   0,95  …0050
 5,0 160 x 28 154 x 27 160 x 28  2,30   3,56   1,12  …0060
 6,0 180 x 32 172 x 31 180 x 32  2,48   4,71   1,36  …0070
 7,0 – 190 x 34 – 190 x 34  2,79  –   1,83  …0075
 8,0 200 x 36 195 x 37 200 x 36  3,20   5,85   2,38  …0085
10,0 219 x 40 224 x 42 219 x 40  3,72   7,77   3,53  …0090
12,0 – 248 x 45 – 248 x 45  6,11  –   6,18  …0100

(W526) (W526) (W526)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5863 585A 585B 585C 5869 Nr. 

comandă€ € € € €
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  18,92 *   25,96   28,39 **   32,07   12,69 *  …0009

(W526) (W526) (W526) (W526) (W526)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/156

Model: Cu cap sferic și braț scurt teșit.

Utilizare: Special pentru înșurubare în locuri înguste și greu accesibile.

Șurubelniță vinclu hexagonală, lungă, cu cap sferic și braț scurt  

* Fără geometrie Hex-Plus

5857 Din oțel crom-vanadiu, călit și cromat. Cu braț scurt, cotit la 100°.

5854 Din oțel special aliat pentru unelte, cromat. Cu braț scurt și 
geometrie Hex-Plus care asigură un cuplu de rotație static cu 
20% mai mare și protejarea hexagonului interior al șurubului.

Model: Din inox, durificat prin călire în vid. 
* Cu geometrie Hex-Plus. Astfel, efectul de deteriorare a capului șurubului se 
reduce, simultan un cuplu static cu 20 % mai mare. Capul sferic permite lucrări 
cu șuruburi chiar și în poziții înclinate.

Utilizare: Produs special pentru evitarea ruginii externe la utilizarea șuruburilor 
din oțel inoxidabil.

Șurubelniță vinclu hexagonală din inox, lungă  

5854  

5854  

Model: Livrare în suport de cauciuc masiv, rezistentă la uzură, cu marcaj 
rezistent pentru mărimi.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale din inox, lungi  

5857  

5857  

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale lungi, 
lungi, cu cap sferic și braț scurt

 

* 1,5 mm fără geometrie Hex-Plus.

5857 Livrare în suport.

5854 Livrare în suport de cauciuc masiv, rezistent la abraziune, cu 
marcaj rezistent pentru mărimi.

INOX

100°

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5857 5854 Nr. 
comandă

€ €5857 5854
1,5  90 x  7,5  90 x  4,5  0,83   1,12 *  …0015
2,0 100 x  8,0 100 x  5,5  0,83   1,12  …0020
2,5 112 x 10,5 112 x  6,5  0,91   1,30  …0025
3,0 127 x 13,0 126 x  7,5  1,00   1,92  …0030
4,0 144 x 15,0 140 x 10,0  1,30   1,92  …0040

(W528) (W526)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5857 5854 Nr. 
comandă

€ €5857 5854
 5,0 165 x 18,0 160 x 12,0  1,60   2,45  …0050
 6,0 185 x 22,0 180 x 15,0  2,02   2,57  …0060
 8,0 208 x 27,0 200 x 19,0  3,34   3,32  …0080
10,0 232 x 32,0 219 x 22,0  4,57   4,66  …0100

(W528) (W526)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5872 Nr. 
comandă€

1,5  90 x 14  3,13  …0005
2 101 x 19  2,91  …0015
2,5 112 x 18  2,81  …0025
3 123 x 21  2,72  …0035
4 137 x 24  3,03  …0050

(W526)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5872 Nr. 
comandă€

 5 154 x 27  3,56  …0060
 6 172 x 31  4,81  …0070
 8 195 x 37  5,92  …0085
10 224 x 42  9,15  …0090

(W526)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5875 Nr. 

comandă€
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  28,96  …0005

(W526)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5857 5854 Nr. 

comandă€ €
9 bucăți 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 

5; 6; 8; 10
 16,51   22,54 *  …1000

(W528) (W526)

Șurubelnițe vinclu
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/157

Model: Din oțel special cu lamă rotundă. 
Acoperire cu Black Point pentru mai mult cuplu și precizie. Geometrie Hex-
Plus care asigură un cuplu de rotație static cu 20% mai mare și protejarea 
hexagonului interior al șurubului. Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, 
ergonomic, cu zone moi integrate pentru o prindere mai bună și protecție 
hexagonală la rostogolire. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul de 
antrenare și dimensiunea.

Șurubelniță hexagonală  

Model: Din aliaj de oțel special, cu lamă hexagonală. Acoperire cu Black Point 
pentru mai mult cuplu și precizie. Capul sferic permite lucrări cu șuruburi în 
poziții înclinate. Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, ergonomic, cu zone 
moi integrate pentru o prindere mai bună și protecție hexagonală la rostogolire. 
În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul de antrenare și dimensiunea.

Șurubelniță hexagonală cu cap sferic  

* Mâner negru Kraftform cu protecție la rostogolire.

Model: Livrarea în cutie de carton.

Set de șurubelnițe hexagonale cu cap sferic  

Model: DIN 6911. Din oțel crom-vanadiu, complet călit și nichelat, cu pin.

Utilizare: Pentru șuruburi hexagonale interioare cu cap adâncit și ghidaj cu pin 
conform DIN 6912.

Șurubelniță vinclu hexagonală, cu pin  

Model: Livrare în husă din plastic.

Set de șurubelnițe vinclu hexagonale, cu pin  

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5907 Nr. 
comandă€

2 75 145  2,81  …0015
2,5 75 156  2,95  …0020
3 75 156  3,03  …0030
4 75 173  3,49  …0040

(W543)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5907 Nr. 
comandă€

5  80 185  4,06  …0050
6  80 185  4,59  …0060
8 100 212  5,70  …0070

(W543)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5867 Nr. 
comandă€

1,5  60 130  3,63  …0005
2 100 170  3,63  …0010
2,5 100 181  3,63  …0020
3 100 181  3,75  …0030
4 100 198  3,99  …0040

(W543)

Mărime 
mm

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5867 Nr. 
comandă€

 5 100 205  4,91  …0050
 6 125 230  5,94  …0060
 8 150 262  9,39  …0070
10 150 262  10,52  …0080
12 150 267  12,04 *  …0090

(W543)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5868 Nr. 

comandă€
6 bucăți 2; 3; 4; 5; 6; 8  27,95  …0005

(W543)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5873 Nr. 
comandă€

3  66 x 23  0,38  …0030
4  74 x 29  0,45  …0040
5  85 x 33  0,59  …0050
6  96 x 38  0,72  …0060
8 108 x 44  1,34  …0080

(W528)

Mărime 
mm

Lungime braț
mm

5873 Nr. 
comandă€

10 122 x 50  2,02  …0100
12 137 x 57  3,66  …0120
14 154 x 70  6,14  …0140
17 177 x 80  9,68  …0170

(W528)

Nr. de piese
Conținut set

mm
5873 Nr. 

comandă€
5 bucăți 3; 4; 5; 6; 8  7,39  …5000

(W528)

Șurubelnițe vinclu

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/158

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Profil frezat.

Șurubelniță vinclu pentru TORX®  

5876 Gri oțel.

5884 Fosfatat cu mangan.

5884  5876  

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®  

5877 Livrare în suport glisantă.

5884 Livrare în suport.

5884  

5877  

Model: Din oțel crom-vanadiu, nichelat, complet călit și vopsit în câmp 
electrostatic. Vopsirea în diverse culori ușurează alocarea pe mărimi. 
Livrare în suport din plastic.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu cap sferic, easy colour  

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit. Profil frezat.

Set de șurubelnițe pentru TORX®, în suport pliant  

5877 Gri oțel. În suport pliant din platic cu dispozitiv de extragere 
lateral.

5884 Galvanizat, în suport pliant PocketStar® din plastic ranforsat cu 
fibră de sticlă cu buton de extragere.

5884  5877  

Mărime

Lungime braț
mm

5876 5884 Nr. 
comandă

€ €5876 5884
T 5 – 39 x 18 –  1,70 …0050
T 6 44,5 x 18,5 41 x 18  1,18  1,48 …0060
T 7 50,5 x 18,5 44 x 18  1,18  1,48 …0070
T 8 51 x 19 47 x 18  1,18  1,48 …0080
T 9 51 x 19 51 x 19  0,86  1,53 …0090
T 10 54 x 20 54 x 20  0,86  1,65 …0100
T 15 57,5 x 21,5 57 x 22  0,91  1,68 …0150
T 20 61 x 23 62 x 23  0,91  1,68 …0200

(W528) (W530)

Mărime

Lungime braț
mm

5876 5884 Nr. 
comandă

€ €5876 5884
T 25 64,5 x 24,5 67 x 25  0,98  1,77 …0250
T 27 69,5 x 26,5 72 x 27  1,13  1,89 …0270
T 30 76 x 30 79 x 30  1,20  2,04 …0300
T 40 83 x 33 86 x 33  1,37  2,25 …0400
T 45 91 x 37 90 x 36  1,75  2,64 …0450
T 50 104 x 41 104 x 41  1,99  3,05 …0500
T 55 – 120 x 47 –  3,96 …0550
T 60 – 134 x 52 –  5,51 …0600

(W528) (W530)

Nr. de piese Conținut set
5877 5884 Nr. 

comandă€ €
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 

25; 27; 30; 40
 11,24  –  …0005

8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 
25; 27; 30; 40

–  15,19 …1001

(W528) (W530)

Nr. de piese Conținut set
5889 Nr. 

comandă€
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  27,42  …1000

(W528)

Nr. de piese Conținut set
Lungime închis

mm
5877 5884 Nr. 

comandă€ €
7 bucăți T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25  95 –  12,21 …1010
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 127  11,48  –  …0010
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 120 –  13,33 …1020

(W528) (W530)

Șurubelnițe vinclu pentru TORX®
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/159

Model: Din oțel crom-vanadiu, gri oțel, complet călit, cu gaură. Profil frezat.

Șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu gaură  

Model: Livrare în suport din plastic.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu 
gaură

 

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit, argint titan, mat. Tratamentul 
suprafeței asigură o protecție anticorozivă, nu este necesară ungerea cu ulei sau 
ceară. Versiunea lungă.

Șurubelniță vinclu pentru TORX®, lungă  

Model: Livrare în suport ProStar®.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, lungi  

Model: Din oțel crom-vanadiu, gri oțel, complet călit. Profil frezat. Model lung 
cu cap sferic pentru înșurubarea înclinată de până la 20°. 
Livrare în suport ergonomic din plastic.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu cap sferic, lungi  

Mărime
Lungime braț

mm
5881 Nr. 

comandă€
T 9 59   x 19  1,44  …0090
T 10 65   x 20  1,44  …0100
T 15 75,5 x 20,5  1,44  …0150
T 20 87   x 22  1,70  …0200

(W528)

Mărime
Lungime braț

mm
5881 Nr. 

comandă€
T 25  97,5 x 22,5  1,82  …0250
T 27 105,5 x 25,5  1,87  …0270
T 30 111   x 30  2,04  …0300
T 40 119   x 33  2,04  …0400

(W528)

Nr. de piese Conținut set
5881 Nr. 

comandă€
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  21,65  …1800

(W528)

Mărime
Lungime braț

mm
5891 Nr. 

comandă€
T 5  72 x 13  2,54  …0050
T 6  80 x 15  2,19  …0060
T 7  88 x 18  2,19  …0070
T 8 101 x 20  2,19  …0080
T 9 111 x 21  2,19  …0090
T 10 121 x 23  2,38  …0100
T 15 136 x 27  2,42  …0150

(W530)

Mărime
Lungime braț

mm
5891 Nr. 

comandă€
T 20 148 x 29  2,52  …0200
T 25 163 x 33  2,60  …0250
T 27 176 x 36  2,81  …0270
T 30 191 x 38  3,08  …0300
T 40 210 x 43  3,77  …0400
T 45 232 x 49  5,29  …0450

(W530)

Nr. de piese Conținut set
5891 Nr. 

comandă€
13 bucăți T 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 

25; 27; 30; 40; 45
37,47 …1300

(W530)

Nr. de piese Conținut set
5882 Nr. 

comandă€
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  20,11  …1800

(W528)

Șurubelnițe vinclu pentru TORX®

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/160

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit, fosfatat cu mangan. Model 
lung cu geometrie optimizată a capului sferic pentru înșurubarea înclinată 
de până la 25°. Inscripționare cu laser a dimensiunii și materialului.

Șurubelniță vinclu pentru TORX® cu cap sferic, lungă  

Când capul capul sferic crapă, cheia poate continua să fie 
utilizată prin șlefuirea zonei crăpate. 

Model: Livrare în suport din plastic.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu cap 
sferic, lungi

 

Model: Din oțel special aliat pentru scule. Model lung cu geometrie optimizată 
a capului sferic pentru înșurubare înclinată de la mărimea T 15. Livrare în suport 
de cauciuc masiv, rezistent la uzură, cu marcaje rezistent la abraziune.

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu cap sferic, lungi m

5914 Lamă BlackLaser.

5916 Lamă înfășurată în manșon din plastic, pentru protecția 
degetelor, cu diverse culori pentru o alocare mai facilă în 
funcție de mărime.

5916

5914

Set de șurubelnițe vinclu pentru TORX®, cu funcție de reținere, lungi  

HOLDING
FUNCTION

Model: Profil frezat cu funcție de reținere mecanică, pentru situații în care 
reținerea magnetică nu este posibilă sau nu este dorită. Livrare în suport de 
cauciuc masiv, rezistent la uzură, cu marcaje rezistente la abraziune.

Utilizare: Pentru introducerea mai ușoară a șurubului în filet sau lemn.

5914 Din aliaj de oțel special pentru scule, BlackLaser.

5916 Din aliaj special de oțel pentru scule, înfășurat în manșon de 
plastic, pentru protecția degetelor, cu diverse culori pentru o 
alocare mai facilă în funcție de mărime.

5919 

m
Din inox, călit în vid, înfășurat în manșon din plastic, pentru 
protecția degetelor, cu diverse culori pentru o alocare mai 
facilă în funcție de mărimea cheii.

5919

INOX

5916

5914

INOX

Mărime
Lungime braț

mm
5890 Nr. 

comandă€
T 9 111 x 21  2,67  …0090
T 10 121 x 23  2,88  …0100
T 15 136 x 27  2,95  …0150
T 20 148 x 29  3,10  …0200
T 25 163 x 33  3,19  …0250
T 27 176 x 36  3,36  …0270
T 30 191 x 38  3,61  …0300
T 40 210 x 43  4,60  …0400

(W530)

Nr. de piese Conținut set
5890 Nr. 

comandă€
8 bucăți T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 22,12 …1800

(W530)

Nr. de piese Conținut set
5914 5916 Nr. 

comandă€ €
9 bucăți T 8; 9; 10; 15; 20; 

25; 27; 30; 40
 26,29   29,23  …0901

(W526) (W526)

Nr. de piese Conținut set
5914 5916 5919 Nr. 

comandă€ € €
9 bucăți T 8; 9; 10; 

15; 20; 25; 
27; 30; 40

 27,76   30,67   35,71  …0900

(W526) (W526) (W526)

Șurubelnițe vinclu pentru TORX®
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/161

Model: Din oțel crom-vanadiu, cromat, cu vârfuri negre. Lamă continuă pentru 
transferul unor cupluri mari. Mâner din plastic din mai multe componente cu 
formă ergonomică și orificiu pentru agățare.

Șurubelniță cu mâner T pentru TORX®  

 
5900 

m
Și antrenare laterală.

5900

5880

Model: Livrare în suport de atelier.

Set de șurubelnițe cu mâner T pentru TORX®  

 

5900 

m
Și antrenare laterală.

59005880

Model: Din oțel crom-vanadiu, complet călit și cromat mat. Șurubelnița are o 
lamă de lungime mare și antrenare laterală pentru transferul unor cupluri 
mari. Cu mâner T ergonomic din mai multe componente și zone moi și orificiu 
de agățare.

Șurubelniță cu mâner T și antrenare laterală pentru TORX®  

Model: Livrare în suport de atelier.

Set de șurubelnițe cu mâner T și antrenare 
laterală pentru TORX®

 

Mărime
Lungime lamă

mm
5880 5900 Nr. 

comandă€ €
T 9 100  3,00  –  …0005
T 10 100  3,05   3,78  …0010
T 15 100  3,07   3,80  …0015
T 15 200  3,17  –  …0020
T 20 100  3,29   4,05  …0025
T 20 200  3,56  –  …0030
T 25 100  3,48   4,31  …0035
T 25 200  3,56  –  …0040
T 27 200  4,11   5,10  …0050
T 30 100  3,56  –  …0055
T 30 200  4,30   5,33  …0060
T 40 200  5,99   7,41  …0070

(W528) (W528)

Nr. de piese Conținut set
5880 5900 Nr. 

comandă€ €
7 bucăți T 9  x 100; T 10 x 100; 

T 15 x 100; T 20 x 100; 
T 25 x 100; T 30 x 200; 
T 40 x 200

 42,00   44,36  …1000

(W528) (W528)

Mărime
Lungime lamă

mm
5892 Nr. 

comandă€
T 10 100  5,63  …0100
T 15 100  5,73  …0150
T 20 100  6,31  …0200
T 25 150  6,31  …0250
T 27 150  6,45  …0270
T 30 150  6,55  …0300
T 40 150  6,90  …0400

(W530)

Nr. de piese Conținut set
5892 Nr. 

comandă€
6 bucăți T 10 x 100; T 15 x 100; T 20 x 100; T 

25 x 150; T 30 x 150; T 40 x 150
 44,79  …1000

(W530)

Șurubelnițe pentru TORX®

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/162

Set de șurubelnițe pentru carburator pentru TORX® m

Model: Lamă hexagonală din aliaj de oțel special, vârf NiCr mat pentru cuplu și 
precizie mai mare. Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, ergonomic, cu 
zone moi integrate și protecție la rostogolire. În plus, șurubelnițele au pe cap 
indicate simbolul și dimensiunea.

Șurubelniță pentru carburator pentru TORX® m

Model: Lamă din oțel crom-vanadiu, complet călit și brunat.

Utilizare: Pentru cupluri mari la dimensiuni reduse ale șuruburilor. Special 
pentru fixarea plăcuțelor de tăiere din carbură metalică.

Șurubelniță cu mâner cheie/cu fanion pentru TORX®  

5879 Cu fanion.

5893 Cu mâner cheie.

5893  

5879  

Model: Livrare în suport de atelier cu simboluri în dimensiune originală.

Set de șurubelnițe cu mâner cheie pentru TORX®  

Nr. de piese Conținut set
5930 Nr. 

comandă€
5 bucăți T 10; T 15; T 20; T 25; T 30  17,14  …0500

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5930 Nr. 

comandă€
T 10 25 79  3,89  …0010
T 15 25 79  3,89  …0015
T 20 25 79  3,89  …0020
T 25 25 79  3,89  …0025

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5930 Nr. 

comandă€
T 27 25 79  3,89  …0027
T 30 25 79  3,89  …0030
T 40 25 79  4,37  …0040

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
5879 5893 Nr. 

comandă€ €
T 5 35  1,54   1,71  …0001
T 6 35  1,54   1,66  …0002
T 7 35  1,54   1,66  …0003
T 8 40  1,54   1,66  …0004
T 9 40  1,32   1,80  …0005
T 10 40  1,36   1,80  …0010
T 15 45  1,41   1,95  …0015
T 20 45  1,54   2,21  …0025

(W528) (W530)

Nr. de piese Conținut set
5893 Nr. 

comandă€
7 bucăți T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20 19,19 …1000

(W530)

Șurubelnițe pentru TORX®
5



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

5/163

Model: Lamă rotundă din aliaj de oțel special, vârf NiCr mat pentru cuplu 
și precizie mai mare. Cu funcție de reținere mecanică, pentru situații în 
care reținerea magnetică nu este posibilă sau nu este dorită. Cu mâner din 3 
componente Kraftform Plus, ergonomic, cu zone moi integrate și protecție la 
rostogolire. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul și dimensiunea.

Șurubelniță pentru TORX® cu funcție de reținere  

HOLDING
FUNCTION

Model: Cu lamă rotundă și izolată, cu vârf Black Point pentru mai mult cuplu 
și precizie. Cu mâner din 3 componente Kraftform Plus, ergonomic, cu zone 
moi integrate și protecție la rostogolire. Mâner și lamă izolate până la 1000 
V conform IEC 60900. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul și 
dimensiunea.

Șurubelniță VDE pentru TORX®  

Model: Lamă rotundă din aliaj de oțel special. Mâner ergonomic cu zone moi 
integrate și protecție la rostogolire. În plus, șurubelnițele au pe cap indicate 
simbolul și dimensiunea.

Șurubelniță pentru TORX®  

5883 Vârfuri brunate. Cu mâner Kraftkant®.

5886 Cu vârf Black Point pentru mai mult cuplu și precizie. Cu mâner 
Kraftform-Plus din 3 componente.

5898 Cu vârf Torx cu orificu și vârf Black Point pentru mai mult cuplu și 
precizie. Cu mâner Kraftform-Plus din 3 componente. 5898  

5886  

5883  

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5904 Nr. 

comandă€
T 8  60 141  5,39  …0008
T 9  80 141  5,39  …0009
T 10  80 161  5,39  …0010
T 15  80 178  5,46  …0015
T 20 100 198  5,60  …0020
T 20 300 398  8,37  …0320

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5904 Nr. 

comandă€
T 25 100 205  5,90  …0025
T 25 300 405  8,74  …0325
T 27 300 405  9,05  …0327
T 30 115 220  6,86  …0030
T 30 300 405  9,24  …0330
T 40 130 242  7,67  …0040

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5905 Nr. 

comandă€
T 5 80 161  5,99  …0005
T 6 80 161  5,99  …0006
T 7 80 161  5,99  …0007
T 8 80 161  5,99  …0008
T 9 80 161  5,99  …0009
T 10 80 161  5,94  …0010

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5905 Nr. 

comandă€
T 15  80 178  5,96  …0015
T 20  80 178  6,16  …0020
T 25 100 205  6,30  …0025
T 27 100 205  6,54  …0027
T 30 100 205  7,29  …0030
T 40 150 262  7,34  …0040

(W543)

Mărime

Lungime lamă
mm

Lungime totală
mm

5883 5886 5898 Nr. 
comandă

€ € €5883 5886/5898 5883 5886/5898
T 5  70  60 154 130  2,59   5,05  –  …0005
T 6  70  60 154 130  2,59   5,05  –  …0010
T 7  70  60 154 130  2,66   5,02   6,79  …0020
T 8  70  60 154 141  2,66   5,02   6,79  …0030
T 9  70  60 154 141  2,84   5,02   6,79  …0035
T 10  80  80 164 161  2,57   5,02   6,79  …0040
T 15  80  80 178 178  2,86   5,13   6,91  …0050
T 20 100 100 198 198  3,00   5,25   7,07  …0060
T 25 100 100 198 205  3,05   5,56   7,56  …0070
T 27 115 115 213 220  3,15   6,04   8,28  …0080
T 30 115 115 213 220  3,42   6,43   8,78  …0090
T 40 – 130 – 242 –   7,29   9,80  …0100
T 45 – 130 – 242 –   8,54  –  …0105

(W542) (W543) (W543)

Șurubelnițe pentru TORX®

5



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

5/1645/164 Toate articolele din depozit beneficiază de livrare în 24 de ore, 
cu excepția ÅÄ    = Serviciu de livrare în 48 de ore. 

Model: Cu lamă rotundă din aliaj de oțel special. Mâner ergonomic cu zone moi integrate și protecție la rostogolire. 
În plus, șurubelnițele au pe cap indicate simbolul de antrenare și dimensiunea. Livrarea în cutie de carton.

Set de șurubelnițe pentru TORX®  

5902 Vârfuri brunate. Cu mâner Kraftkant®, 
ergonomic.

5908 Cu vârf Black Point pentru mai mult cuplu 
și precizie și mâner Kraftform-Plus din 3 
componente. Livrare cu suport.

5910 Cu vârf torx cu orificiu și vârf Black Point 
pentru mai mult cuplu și precizie. Cu 
mâner Kraftform-Plus din 3 componente. 
Livrare cu suport.

5904 
4000

Lamă de 300 mm. Vârf NiCr mat pentru 
mai mult cuplu și precizie, cu funcție de 
reținere mecanică. Cu mâner Kraftform-
Plus din 3 componente. Ideal pentru 
situațiile în care reținerea magnetică nu 
este posibilă.

5904 
0100

Vârf NiCr mat pentru mai mult cuplu 
și precizie, cu funcție de reținere 
mecanică. 
Cu mâner Kraftform-Plus din 3 
componente. Ideal pentru situațiile în 
care reținerea magnetică nu este posibilă. 
Livrare cu suport.

5904  
0110

Vârf NiCr mat pentru mai mult cuplu și 
precizie. 
Cu mâner Kraftform-Plus din 3 
componente, izolat până la 1000 V 
c.a. și 1500 V c.c. conform IEC 60900. 
Livrare cu suport.

5904 
0110  

5904 
0100  

HOLDING
FUNCTION

5904 
4000  

HOLDING
FUNCTION

5910  5908  5902  

Model: Lamă din oțel inoxidabil, călit în vid. Cu mâner Kraftform Plus, 
ergonomic, cu zone moi integrate și protecție la rostogolire. În plus, șurubelnițele 
au pe cap indicate simbolul de antrenare și dimensiunea.

Utilizare: Produs special pentru evitarea ruginii externe 
la utilizarea șuruburilor din oțel inoxidabil.

Șurubelniță din inox pentru TORX®  

INOX

Nr. de piese Conținut set
5902 5908 5910 5904 5904 5904 Nr. 

comandă€ € € € € €
4 bucăți T 20; 25; 27; 30 –  –  –   29,91  –  –  …4000
6 bucăți T 10; 15; 20; 25; 30; 40  18,32   27,96   32,02  –  –  –  …0005
6 bucăți T 10; 15; 20; 25; 30; 40 –  –  –  –   33,04  –  …0100
6 bucăți T 8; 9; 10; 15; 20; 25 –  –  –  –  –   21,74  …0110

(W542) (W543) (W543) (W543) (W543) (W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5906 Nr. 

comandă€
T 8 60 141  5,99  …0008
T 9 60 141  5,99  …0009
T 10 80 161  6,38  …0010
T 15 80 178  6,38  …0015
T 20 100 198  6,45  …0020
T 25 100 205  6,90  …0025

(W543)

Mărime
Lungime lamă

mm
Lungime totală

mm
5906 Nr. 

comandă€
T 27 115 220  7,49  …0027
T 30 115 220  7,87  …0030

(W543)

Șurubelnițe pentru TORX®
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Pericol de incendiu la locul de muncă: Peste tot unde există risc de explozie sau incendiu 
cauzat de scântei este nevoie de scule din materiale și aliaje speciale. 

Acestea elimină în mare măsură formarea scânteilor și sunt utilizate acolo unde există un 
pericol: aceasta începe cu producția de petrol și gaze și se extinde la misiuni militare sau civile. 
Se utilizează în industria chimică, construcția conductelor sau în curățarea rezervoarelor și 
vopsitoriilor se bazează pe siguranța oferită de sculele care nu produc scântei.

Scule fără scântei

Ç 5/168

Ç 5/166

Ç 5/169



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Similar cu DIN 3110, din bronz special. Cu capete plate și braț comod.

Cheie fixă dublă, fără scântei  

Model: Similar cu DIN 3113, din bronz special. Inel cu profil 
dublu hexagonal.

Cheie combinată, fără scântei  

Model: Similar cu DIN 7444.

Utilizare: Pentru lucrări de montaj extrem de grele.

Cheie inelară pentru lovire, fără scântei  

Caracteristici scule fără scântei 

Indicații generale: Aceste scule care nu produc scântei sunt extrem de rezis-
tente la coroziunea cauzată de o multitudine de medii, ca de exemplu apă de 
mare etc. În plus, uneltele din cupru-beriliu sunt antimagnetice. Ambele aliaje 
(cupru-beriliu și bronz special) au fost controlate de institutul federal pentru 
cercetarea materialelor din Berlin. După fiecare șarjă se efectuează o verificare 
conform DIN 50049.2.2. Prin această verificare de calitate se asigură că aceste 
scule îndeplinesc în permanență cele mai înalte cerințe calitative. 

Indicație: În plus, se poate efectua o verificare specifică a fiecărei scule.  
Prețuri pentru aceasta la cerere.

Utilizare: Sculele fără scântei sunt utilizate peste tot în lume în domeniile în 
care scânteile reprezintă un pericol de explozie și incendiu, ca de exemplu în 
transportul petrolului și al gazelor, petrochimie, industria chimică, companiile 
operatoare de rețele de conducte de transport, în armată, în protecția civilă și 
pentru catastrofe, uzinele electrice, curățarea rezervoarelor și vopsitorii.

Mărime 
mm

Lungime
mm

5970 Nr. 
comandă€

 6 x  7 125  la cerere ◊  …0005
 8 x  9 125  la cerere ◊  …0010
10 x 11 140  la cerere ◊  …0015
12 x 13 160  la cerere ◊  …0020
14 x 15 200  la cerere ◊  …0025
16 x 17 200  la cerere ◊  …0030
18 x 18 225  la cerere ◊  …0035
20 x 22 240  la cerere ◊  …0040

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5970 Nr. 
comandă€

21 x 23 240  la cerere ◊  …0045
24 x 27 270  la cerere ◊  …0050
25 x 28 270  la cerere ◊  …0055
30 x 32 300  la cerere ◊  …0060
36 x 41 370  la cerere ◊  …0065
41 x 46 370  la cerere ◊  …0070
46 x 50 390  la cerere ◊  …0075

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5972 Nr. 
comandă€

 6 130  la cerere ◊  …0005
 7 130  la cerere ◊  …0015
 8 135  la cerere ◊  …0020
 9 150  la cerere ◊  …0025
10 150  la cerere ◊  …0035
12 190  la cerere ◊  …0040
13 190  la cerere ◊  …0045
17 210  la cerere ◊  …0055
19 230  la cerere ◊  …0060

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5972 Nr. 
comandă€

22 250  la cerere ◊  …0065
24 270  la cerere ◊  …0070
27 280  la cerere ◊  …0075
30 300  la cerere ◊  …0080
32 300  la cerere ◊  …0085
36 330  la cerere ◊  …0090
41 410  la cerere ◊  …0095
46 410  la cerere ◊  …0100
50 540  la cerere ◊  …0105

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5974 Nr. 
comandă€

24 150  la cerere ◊  …0005
27 190  la cerere ◊  …0010
30 190  la cerere ◊  …0015
32 190  la cerere ◊  …0020
36 210  la cerere ◊  …0025
41 230  la cerere ◊  …0035
46 240  la cerere ◊  …0040

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5974 Nr. 
comandă€

50 255  la cerere ◊  …0045
55 255  la cerere ◊  …0051
60 280  la cerere ◊  …0056
65 295  la cerere ◊  …0061
70 320  la cerere ◊  …0066
75 320  la cerere ◊  …0071

(W602)

Scule fără scântei
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Livrare în cutie din plastic.

Trusă de chei tubulare 1/2", fără scântei  

Model: Din cupru-beriliu.

Antrenor cu clichet 1/2", fără scântei  

Model: Din bronz special.

Cheie tubulară hexagonală 1/2", fără scântei  

Model: Similar cu DIN 911, ISO 2936, din bronz special.

Șurubelniță vinclu, fără scântei  

* Din cupru-beriliu.

Model: Similar cu DIN 911, ISO 2936, din cupru-beriliu, de la o mărime a 
cheii de 3 mm, din bronz special. Livrare în suport.

Set de șurubelnițe vinclu, fără scântei  

Nr. de piese Conținutul trusei
5976 Nr. 

comandă€
24 bucăți 

430 x 480 x 80 mm
 1 antrenor cu clichet 
(Nr. comandă 5976 0011)
22 chei tubulare hexagonale 
(nr. comandă 5978) 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
 1 prelungitor 250 mm 
 1 mâner T 320 mm 
 1 mâner cu articulație 380 mm

 la cerere ◊  …0006

(W602)

Lungime 
mm

5976 Nr. 
comandă€

250  la cerere ◊  …0011
(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5978 Nr. 
comandă€

10 40  la cerere ◊  …0005
12 40  la cerere ◊  …0015
13 40  la cerere ◊  …0020
17 40  la cerere ◊  …0025
19 42  la cerere ◊  …0031

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5978 Nr. 
comandă€

22 42  la cerere ◊  …0035
24 42  la cerere ◊  …0040
27 46  la cerere ◊  …0045
30 46  la cerere ◊  …0050
32 46  la cerere ◊  …0055

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5980 Nr. 
comandă€

1,5 55  la cerere *◊  …0150
2 55  la cerere *◊  …0200
2,5 55  la cerere *◊  …0250
3 60  la cerere *◊  …0300
4 70  la cerere *◊  …0400

(W602)

Mărime 
mm

Lungime
mm

5980 Nr. 
comandă€

 5  80  la cerere *◊  …0500
 6  90  la cerere *◊  …0600
 8 100  la cerere *◊  …0800
10 120  la cerere *◊  …1000
12 125  la cerere *◊  …1200

(W602)

Conținut set 
mm

5980 Nr. 
comandă€

2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  la cerere ◊  …8000
(W602)

Scule fără scântei
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din cupru-beriliu.

Șurubelniță dreaptă, fără scântei  

Model: Din cupru-beriliu.

Șurubelniță în cruce PH, fără scântei  

Model: Similar cu DIN 1041, cap din bronz special, părți de lovire rectificate, cu 
coadă Hickory.

Ciocan de lăcătuș, fără scântei  

Model: Cap din bronz special, părți de lovire rectificate, cu coadă 
Hickory.

Ciocan pietrar, fără scântei  

Model: Similar cu DIN 1042, cap din bronz special, părți de lovire rectificate, cu 
coadă Hickory.

Ciocan baros, fără scântei  

Model: Din cupru-beriliu, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Clește combinat, fără scântei  

Model: Din cupru-beriliu, mânere acoperite cu plastic.

Clește pentru instalatori, fără scântei  

Lățime lamă 
mm

Lungime lamă
mm

5982 Nr. 
comandă€

 4,5 100  la cerere ◊  …0006
 6,0 150  la cerere ◊  …0011
 8,0 150  la cerere ◊  …0016
10,0 200  la cerere ◊  …0021

(W602)

Mărime
Lungime lamă

mm
5984 Nr. 

comandă€
PH 1   80  la cerere ◊  …0010
PH 2 100  la cerere ◊  …0020
PH 3 150  la cerere ◊  …0030

(W602)

Greutate 
g

5985 Nr. 
comandă€

 300  la cerere ◊  …0030
 500  la cerere ◊  …0050
1000  la cerere ◊  …0100
1500  la cerere ◊  …0150
2000  la cerere ◊  …0200

(W602)

Greutate 
g

5987 Nr. 
comandă€

1500  la cerere ◊  …0150
2000  la cerere ◊  …0200
3000  la cerere ◊  …0300

(W602)

Greutate 
kg

5988 Nr. 
comandă€

3  la cerere ◊  …0300
4  la cerere ◊  …0400
5  la cerere ◊  …0500

(W602)

Lungime 
mm

5990 Nr. 
comandă€

200  la cerere ◊  …0020
(W602)

Lungime 
mm

Deschidere max. fălci
mm

5992 Nr. 
comandă€

250 30  la cerere ◊  …0025
300 50  la cerere ◊  …0030

(W602)

Scule fără scântei
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Din cupru-beriliu, cu piuliță de reglare nedetașabilă.

Clește suedez, fără scântei  

Model: Din cupru-beriliu.

Cheie reglabilă, fără scântei  

Model: Din bronz special.

Cheie pentru obturatoare, fără scântei  

Model: Din bronz special, formă plat-ovală.

Daltă plată, fără scântei  

Model: Lamă din bronz special, cu coadă de fag, mâner cu formă dreaptă.

Lopată, fără scântei  

5997 Lopată Frankfurt.

5998 Lopată dreaptă.

5998

5997

Model: Din bronz special, cu profil hexagonal.

Rangă, fără scântei  

Model: Blat din cupru-beriliu, cu mâner din lemn plat-oval.

Șpaclu pentru zugravi, fără scântei  

pentru țevi 
Inch

Lungime
mm

5993 Nr. 
comandă€

2 540  la cerere ◊  …0006
(W602)

Deschidere max. a cheii 
mm

Lungime
mm

5994 Nr. 
comandă€

26 200  la cerere ◊  …0020
30 250  la cerere ◊  …0025
36 300  la cerere ◊  …0030

(W602)

Lungime 
mm

5995 Nr. 
comandă€

380  la cerere ◊  …0005
(W602)

Lungime 
mm

Lățime cuțit
mm

5996 Nr. 
comandă€

250 25  la cerere ◊  …0025
300 25  la cerere ◊  …0030

(W602)

Lungime 
mm

5997 5998 Nr. 
comandă€ €

1400  la cerere ◊   la cerere ◊  …0140
(W602) (W602)

Lungime 
mm

Hexagon
mm

5999 Nr. 
comandă€

450 19  la cerere ◊  …0045
600 19  la cerere ◊  …0060
900 22  la cerere ◊  …0090

(W602)

Lățime 
mm

5986 Nr. 
comandă€

40  24,61  …0040
60  31,55  …0060

(W586)

Scule fără scântei
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