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Ç 7/52  Ferăstrău japonez pentru 
cupru

7

Ç 7/4  Perie pentru curățare plă-
cuțe de frână ROKI® Ç 7/15  Perii mini

Ç 7/18  Perie cupă cu carbură, 
pentru CNC

Ç 7/25  Foarfecă combinată cu mânere din 
aluminiu

Ç 7/41  Dispozitiv de tăiat țevi TubiX®

Ç 7/73  Disc de fierăstrău 
circular pentru lemn

Ç 7/95  Daltă SDS-max R-tec

Ç 7/74  Accesorii Multimaster

Ç 7/83  Burghiu elicoidal pentru 
lemn, lung

Ç 7/131  Cutie de scule

Ç 7/121  Geantă pentru unelte cu role din nailon

Ç 7/121  Husă rulabilă 
pentru scule din nailon

Ç 7/84  Burghiu Forstner Vormax® 2.0

m
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7/17/17/1

Perii de sârmă manuale
Perii pentru honuire
Perii pentru utilaje

7/2–
7/19

Foarfeci pentru tablă
Foarfeci
Clești de perforat
Ghilotine pentru foi de tablă și bare din 
oțel rotund

7/20–
7/29

Prese cu acționare manuală
Perforatoare tablă
Preducele
Clești de perforare pentru tablă trape-
zoidală
Dispozitive de tăiere circulară
Clești de fixat profiluri

7/29–
7/33

Clești pentru țevi 
Unelte pentru instalatori
Unelte pentru curățare țevi
Dispozitive de tăiat țevi
Foarfeci pentru tăiat țevi din plastic și 
furtunuri
Debavuratoare țevi

7/34–
7/44

Clești pentru expandat țevi
Unelte pentru presarea țevilor
Unelte de îndoit țevi
Clupe pentru filete
Sisteme de testare a țevilor

7/45–
7/49

Fierăstraie de mână
Carote de găurire
Pânze pentru fierăstrău pendular și spadă
Rindele / dălți
Dispozitive pentru marcare
Ciocane din lemn / topoare
Burghie pentru lemn 7/50–

7/84

Burghie rotopercutoare
Dălți
Mistrii / gletiere
Răzuitoare / șpacluri
Cupe pentru ipsos / șnururi de trasare
Tăietoare de sticlă 7/85–

7/100

Cuțite cu siguranță pentru deschiderea 
cutiilor
Cuțite cu siguranță
Cuttere
Cuțite de buzunar și de lucru

7/101–
7/113

Chei multifuncționale pentru clădiri
Lacăte
Cutii pentru scule
Genți pentru scule
Valize pentru scule

7/114–
7/138
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/2

Model: Corp din lemn de fag, peri pentru pile lipiți pe bandă (bandă de măcinat).

Utilizare: Pentru curățarea pilelor murdare.

Perie pentru pile  

Oțel C C C C
INOX C C C
Fontă C C C C
Aluminiu C C
Metale neferoase C C
Lemn, moale C C C
Lemn C C

Sârmă de oțel, 
dreaptă/ondulată

Sârmă de oțel, cu 
noduri

Sârmă de oțel 
inoxidabil Sârmă de alamă Peri de nailon

Carbură de siliciu 
sau corindon

SiC Peri de nailon cu carbură de siliciu 

A Peri de nailon cu corindon 

ond. ondulată 

nod. cu noduri

Oțel Sârmă de oțel 

V2A sârmă din oțel inoxidabil (calitate V2A, 1.4310 sau similar) 

V4A sârmă din oțel inoxidabil (calitate V4A, 1.4401, 1.4860 sau similar) 

Alamă. Sârmă de alamă 

Plastic. Peri din plastic, majoritar nailon (PA) 

Privire generală asupra abrevierilor 

Model: Corp din lemn de fag.

Utilizare: În industria auto, pentru curățarea bujiilor, însă și în alte domenii cu uz universal. 
 
Dimensiuni FORMAT: Înălțimea utilă de 18 mm, lungimea utilă de 45 mm, lungimea totală de 200 mm. 
Dimensiuni LESSMANN®: Înălțimea utilă de 15 mm, lungimea utilă de 40 mm, lungimea totală de 150 mm.

Perie pentru bujii  

 

 
m

 

 
m

 

 
m

  

  

Note cu referire la V4A 

Periile cu sârmă din oțel inoxidabil V4A sunt mai rezistente la apa sărată, acizi și substanțe chimice și, prin urmare, sunt utilizate în 

principal în industria alimentară și chimică, precum și în construcția navală și construcția de containere. Periile V4A nu pot fi utilizate pe 

materialele V2A și periile V2A nu pot fi utilizate pe materialele V4A.

Prezentare generală - perii

Lungime utilă 
mm

Lungime totală
mm

7002 Nr. comandă
€

115 x 40 235 1,73 …0001
(W566)

Număr rânduri

7931 7000 7930 7932 Nr. 
comandăV2A ond. 

0,15 mm
Alamă ond. 

0,2 mm
Alamă ond. 
0,15 mm

Plast. drept
0,15 mm

€ € € €
3 2,13 1,00 1,18 1,75 …0001

(W871) (W566) (W871) (W871)

Perii manuale
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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.

7/3

Model: Corp din plastic alimentar cu margini 
rotunjite și orificiu pentru suspendare.

Utilizare: Pentru toate lucrările de curățare, potrivite 
în special pentru utilizarea în industria alimentară. 
 
Dimensiuni: Înălțimea utilă de 25 mm, lungimea 
utilă de 130 mm, lungimea totală de 285 mm.

Număr rânduri

7938 Nr. 
comandăV2A ond. 

0,35 mm
€

3 5,29 …0003
4 6,28 …0004

(W871)

Perie manuală cu mâner din material plastic m

Model: Corp din lemn de fag cu margini rotunjite și orificiu pentru 
suspendare.

Utilizare: Pentru toate lucrările ușoare de îndepărtare a ruginii și 
curățare, precum și pentru îndepărtarea vopselei. 
 
Dimensiuni FORMAT: Înălțimea utilă de 25 mm, lungimea utilă de 
145 mm, lungimea totală de 295 mm. 
Dimensiuni LESSMANN®: Înălțimea utilă de 25 mm, lungimea utilă 
de 140 mm, lungimea totală de 290 mm. Cu orificiu dublu pentru 
suspendare.

Perie manuală  

 

 
m

 

 
m

 

 
m

 

 
m

    

Model: Grosime de utilizare deosebit de mare. Corp din lemn de fag cu margini rotunjite.

Utilizare: Pentru curățare și lustruire, precum și pentru aplicarea de solvenți și agenți de curățare. Ideală 
pentru curățarea pieselor de prelucrare de la imprimante 3D. 
 
Dimensiuni: Înălțime utilă 20 mm, 110 mm 
Lungime utilă, 225 mm lungime totală.

Perie fină m

Model: Grosime de utilizare deosebit de 
mare. Corp din plastic alimentar cu margini 
rotunjite și orificiu pentru suspendare.

Utilizare: Pentru curățare ușoară, precum 
și pentru aplicarea de solvenți și agenți de 
curățare. Ideală pentru șlefuirea și curățarea 
pieselor de prelucrare de la imprimante 3D. 
 
Dimensiuni: Înălțimea utilă de 20 mm, 
lungimea utilă de 100 mm, lungimea totală 
de 225 mm.

Perie fină cu mâner din plastic m

Număr rânduri

7004 7934 7006 7935 7936 7008 7937 Nr. 
comandăOțel drept 

0,35 mm
Oțel drept 
0,35 mm

V2A drept 
0,35 mm

V2A ond. 
0,35 mm

V4A drept 
0,30 mm

Alamă ond. 
0,30 mm

Alamă ond. 
0,35 mm

€ € € € € € €
2 0,65 0,95 1,65 1,92 –  1,51 2,04 …0002
3 0,76 1,08 1,87 2,21 –  1,68 2,30 …0003
4 0,86 1,15 2,21 2,54 8,45 2,01 2,74 …0004
5 1,00 1,34 2,52 2,91 –  2,28 3,10 …0005
6 1,08 –  2,76 –  –  –  –  …0006

(W566) (W871) (W566) (W871) (W875) (W566) (W871)

Număr rânduri

7939 7945 7940 7941 Nr. comandă
V2A ond. 
0,15 mm

V4A ond. 
0,15 mm

Alamă ond. 
0,15 mm

Plast. drept 
0,30 mm

€ € € €
4 4,23 7,94 3,51 2,42 …0004

(W871) (W875) (W871) (W871)

Număr rânduri

7942 7943 7944 Nr. comandă
V2A ond. 
0,15 mm

Alamă ond. 
0,15 mm

Plast. drept 
0,30 mm

€ € €
4 6,43 5,53 4,42 …0004

(W871) (W871) (W871)

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

7/4

Model: Corp din plastic alimentar cu margini rotunjite și orificiu pentru suspendare.

Utilizare: Pentru toate lucrările de curățare în colțuri și pe muchii, potrivite în special pentru utilizarea în 
industria alimentară. 
 
Dimensiuni: Înălțimea utilă de 35 mm, lungimea utilă de 120 mm, lungimea totală de 290 mm.

Perie pentru curățat rugină și cordoane de sudură, cu mâner din material plastic m

 

Model: Din lemn de fag cu margini rotunjite și orificiu pentru suspendare.

Utilizare: Pentru lucrări ușoare de îndepărtare a ruginii și de curățare în colțuri. 
 
Dimensiuni FORMAT: Înălțimea utilă de 35 mm, lungimea utilă de 145 mm, lungimea totală de 295 mm. 
Dimensiuni LESSMANN®: Înălțimea utilă de 35 mm, lungimea utilă de 135 mm, lungimea totală de 290 mm. 
Cu orificiu dublu pentru suspendare.

Perie pentru cordoane de sudură  

  

  

Model: Deosebit de robust și îngust. Corp din plastic din mai multe componente cu un orificiu pentru 
suspendare.

Utilizare: Ideal pentru curățarea plăcuțelor de frână. În plus, este ideal pentru curățarea generală și mai ales 
în spații înguste. 
 
Dimensiuni: Înălțimea utilă de 22 mm, lungimea utilă de 90 mm, lungimea totală de 225 mm.

Perie pentru curățare plăcuțe de frână ROKI® m

Perii LESSMANN® 

Calitate Made in Germany 
Dezvoltarea și producția nu numai că au loc în Germania, o mare parte din 
materiile prime sunt obținute de la furnizori consacrați din Germania. În plus, 
calitatea înaltă constantă este asigurată prin teste intensive de materiale și con-
troale în timpul producției.

PEFC - gestionarea durabilă a pădurilor 
Lemnul de fag certificat PEFC este utilizat pentru corpul din lemn 
de fag al periilor manuale de sârmă. Acesta provine dintr-o pădure 
regională, gestionată durabil - conformitatea cu standardele este 
verificată de experți independenți.

Gama standard și produse la comandă 
LESSMANN® dezvoltă și produce perii 
de peste 70 de ani și oferă o gamă largă 
de perii standard. Dar și în situații indi-
viduale beneficiați de cunoștințele vaste 
ale profesioniștilor.

Aveți nevoie de alte perii sau chiar de 
o soluție individuală? 
Atunci contactați-ne, vă ajutăm cu plăcere.

Număr rânduri

7946 Nr. 
comandăV2A drept 

0,35 mm
€

3 9,05 …1005
(W871)

Perie Număr rânduri
7010 7946 Nr. 

comandă€ €
Oțel drept, 0,35 mm 3 2,69 3,24 …0001
V2A drept, 0,35 mm 3 5,55 6,79 …0005
V4A drept, 0,30 mm 3 –  12,27 …0015

(W566) (W871,W875)

Perie Număr rânduri
7948 Nr. 

comandă€
Oțel drept, 0,35 mm 2 4,59 …0010
V2A drept, 0,35 mm 2 6,54 …0020
V4A drept, 0,3 mm 2 10,45 …0025

Alamă, ondulată, 0,35 mm 2 7,26 …0030
(W875,W871)

Perii manuale
7



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.

7/5

Model: Perie stabilă din oțel, cu mâner ergonomic din material plastic.

Utilizare: Pentru toate lucrările de curățare și îndepărtare, în special în locuri înguste. 
 
Dimensiuni: Înălțimea utilă de 25 mm, lungimea utilă de 140 mm, lungimea totală de 
265 mm.

Perie universală manuală cu coadă  

Model: Miez de sârmă dublu cu sârmă de oțel ondulat și mâner din material plastic 
stabil.

Utilizare: Pentru curățarea rapidă la interior a țevilor și îmbinărilor sudate.

Perie pentru montaj  

Model: Miez de sârmă dublu cu sârmă de oțel ondulat și mâner din lemn.

Utilizare: Pentru îndepărtarea șpanului și a altor particule libere din țevi, precum și pentru 
curățarea interioară a găurilor.

Perie cilindrică  

Model: Spirală simplă cu două fire, lungime utilă 80 mm, lungime totală 115 mm. Cu 
filet M6.

Utilizare: Pentru curățarea țevilor, grătarelor, mufelor și cilindrilor, precum și pentru 
debavurarea alezajelor.

Indicație: La utilizarea pe mașini trebuie respectată viteza maximă de 3000 min-1. Peria 
trebuie fixată la min. 10 mm adâncime și introdusă în piesa de prelucrat înainte de a 
începe lucrul. Introduceți în sensul acelor de ceasornic.

Perie pentru țevi m

7952

7953

7951

Accesorii pentru perii pentru țevi m

7950 0015

7950 0010

7950 0005

Perie Număr rânduri
7012 Nr. comandă

€
Oțel, ondulat, 0,3 mm 1 1,27 …0010
V2A, ondulat, 0,3 mm 1 3,10 …0020

Alamă, ondulată, 0,3 mm 1 3,10 …0030
(W566)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Lungime totală
mm

7013 Nr. 
comandă€

13 25 160 3,94 …0013
16 25 160 4,01 …0016
19 28 160 4,23 …0019
23 25 160 4,45 …0023
29 32 160 4,64 …0029

(W566)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Lungime totală
mm

7014 Nr. 
comandă€

15 100 280 5,78 …0015
20 100 280 5,84 …0020
25 100 280 6,02 …0025

(W566)

∅ perie 
mm

7951 7953 7952 Nr. 
comandăOțel ond. Alamă ond. Plast. drept

€ € €
10 4,23 5,78 4,71 …0010
12 4,23 5,78 4,71 …0012
14 4,23 5,78 4,71 …0014
16 4,33 5,84 4,76 …0016
18 4,33 5,84 4,76 …0018
20 4,33 5,84 4,76 …0020

(W873) (W873) (W873)

Denumire
7950 Nr. 

comandă€
Mâner, filet M6, lungime 130 mm  8,00  …0005

Prelungitor, filet M6, lungime 200 mm  6,00  …0010
Adaptor pentru filet, M6 la arbo-

re ∅ 6 mm, 50 mm lungime
6,43 …0015

(W873)

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

7/6

Model: Cu miez de sârmă dublu și ochet. Lungime peri 100 mm, lungime totală 
300 mm.

Utilizare: Ideală pentru curățare, îndepărtarea prafului, debavurare și 
îndepărtarea vopselii de pe duze, sticle, furtunuri, țevi etc.

Perie pentru tuburi  

7021

7019

7017

Model: Sculă de honuire robustă cu autocentrare, cu peri din carbură de siliciu 
pentru o șlefuire blândă. Sferele abrazive se adaptează la suprafață datorită 
construcției flexibile a periei. Lungime totală 200 mm.

Utilizare: Pentru prelucrarea finală a suprafețelor și orificiilor. Utilizabilă și pentru 
ruperea muchiilor și prelucrarea orificiilor necirculare. Pentru obținerea unor 
surafețe șlefuite fin și uniform, cu raport de contact mare pentru o eventuală 
aderare a unei pelicule de ulei. Manipulare facilă pe mașini de găurit manuale, 
mașini de honuit și utilaje automate.

Perie pentru honuire  

 
 

Model: Densă, uniformă, cu sârmă specială de înaltă rezistență pentru o durată 
de viață deosebit de lungă. Adaptor prindere cu canal dublu 13 x 7 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe utilajele comune de debavurat și sistemele de 
debavurare. Mai ales pentru debavurarea țevilor, profilurilor, fierului plat etc. 
 
Diametre ale găurii de 52.9 și 54.5 la cerere.

79
70

79
71

Oțel C  
INOX  C
Fontă C  
Aluminiu  C

Metale 
neferoase  C

Lemn C  

Perie disc pentru debavurare m

7971

7970

∅ perie 
mm

7017 7019 7021 Nr. 
comandăOțel ond. Alamă ond. Plast. drept

€ € €
 4 5,05 –  1,58 …0005
 5 5,08 –  1,60 …0010
 6 5,17 5,22 1,65 …0015
 8 3,80 5,22 1,71 …0020
10 3,87 4,86 1,71 …0025

(W566) (W566) (W566)

∅ perie 
mm

7017 7019 7021 Nr. 
comandăOțel ond. Alamă ond. Plast. drept

€ € €
12 3,90 4,88 1,73 …0030
15 3,97 5,05 1,77 …0035
18 4,09 5,17 1,83 …0040
20 4,14 5,25 1,85 …0045
25 4,18 5,31 1,89 …0050

(W566) (W566) (W566)

∅ perie 
mm

∅ sculă
mm

Lățime 
de lucru

mm
∅ coadă

mm

7035 7037 Nr. 
comandăK 120 K 180

€ €
 8  9,0 50 3,6 18,75 18,75 …0008
 9 10,0 50 3,6 19,41 19,41 …0009
10 11,0 60 3,6 19,84 19,84 …0010
11 12,0 60 3,6 20,01 20,01 …0011
12 13,0 60 3,6 20,70 20,70 …0012
14 15,5 60 3,6 21,07 21,07 …0014
16 18,0 60 4,6 22,25 22,25 …0016
18 20,0 60 4,6 22,46 22,46 …0018
20 22,0 70 4,6 22,65 22,65 …0020
22 25,0 70 4,6 23,72 23,72 …0022
24 27,0 70 5,1 24,85 24,85 …0024
25 28,0 70 5,1 25,38 25,38 …0025

(W702) (W702)

∅ perie 
mm

∅ sculă
mm

Lățime 
de lucru

mm
∅ coadă

mm

7035 7037 Nr. 
comandăK 120 K 180

€ €
27 30,0 70 5,1 26,27 26,27 …0027
29 32,0 70 5,1 26,87 26,87 …0029
32 35,0 70 5,1 28,43 28,43 …0032
35 38,0 70 5,7 29,91 29,91 …0035
38 41,0 70 5,7 31,04 31,04 …0038
41 45,0 70 5,7 32,56 32,56 …0041
45 48,0 70 5,7 33,86 33,86 …0045
48 51,0 70 6,5 35,38 35,38 …0048
51 54,0 70 6,5 36,50 36,50 …0051
54 57,0 70 6,5 36,70 36,70 …0054
57 60,0 70 7,3 37,42 37,42 …0057
60 64,0 70 7,3 37,86 37,86 …0060

(W702) (W702)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

∅ gaură
mm

Turație max.
min-1

7970 7971 Nr. 
comandăOțel V2A

€ €
250 60 50 0,35 50,8 3600 106,91 192,16 …0250

(W872) (W872)

Perii manuale, perii pentru honuire, perii rotunde de debavurare
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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.

7/7

Utilizare: Pentru fixarea pe mașinile staționare. Pentru utilizarea în lucrări de curățare de dificultate redusă până la medie și pentru prelucrarea 
suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Perie disc, ondulată  

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Sârmă de oțel  

7016 Livrarea include reducție din plastic: 
∅ perii 100-125 mm: 1/2" și 5/8" 
∅ perii 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm 
ca și 7/8" și 1"

7970 

m
Livrarea include reducție din plastic: 
16, 20, 22,2, 32 ca și 1/2" și 1"

7970  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

7016  

Livrarea include reducție din plastic: 
13, 15, 16, 19, 20 mm ca și 7/8" și 1"

Metale 
neferoase C

Lemn, 
moale C

Sârmă de alamă  

Sârmă de oțel inoxidabil  

7018 Livrarea include reducție din plastic: 
∅ perii 125 mm: 1/2" și 5/8" 
∅ perii 150-200 mm:  13, 15, 16, 19, 20 mm 

ca și 7/8" și 1"

7971 

m
Livrarea include reducție din plastic: 
16, 20, 22,2, 32 ca și 1/2" și 1"

7972 

m
Livrarea include reducție din plastic: 
16, 20, 22,2, 32 ca și 1/2" și 1"

7971 + 7972  

7018  

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

∅ gaură
mm

Turație max.
min-1

7016 7970 Nr. 
comandă

€ €7016 7970 7016 7970 7016 7970 7016 7970 7016 7970
100 20 – 23 – 0,3 – 20 – 8000 – 9,09 –  …0100
125 22 23 30 27 0,3 0,3 20 40 6000 6000 10,40 11,19 …0125
150 30 25 29 33 0,3 0,3 31,75 50 6000 6000 14,45 15,69 …0150
178 32 26 38 37 0,3 0,3 31,75 50 6000 6000 16,57 19,41 …0178
200 30 27 38 48 0,3 0,35 31,75 50 4500 6000 20,82 19,81 …0200

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

∅ gaură
mm

Turație max.
min-1

7018 7971 7972 Nr. 
comandăV2A V2A V4A

€ € €7018 7971/7972 7018 7971/7972 7018 7971/7972 7018 7971/7972
125 22 23 30 27 0,3 20 40 6000 6000 22,10 24,01 –  …0125
150 30 25 29 33 0,3 31,75 50 6000 6000 30,90 32,34 48,02 …0150
178 32 26 38 37 0,3 31,75 50 6000 6000 37,54 49,73 –  …0178
200 30 27 38 48 0,3 31,75 50 4500 6000 41,87 42,52 93,05 …0200

(W566) (W872) (W875)

∅ perie 
mm

Lățime de 
lucru min.

mm
Lungime peri

mm

Grosime 
sârmă
mm

∅ gaură
mm

Turație max.
min-1

7053 Nr. 
comandă

€
150 24 43 0,3 20 6000 29,93 …0150

(W566)

Perii disc
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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: Cu orificiu 22,23 mm.

Utilizare: Pentru fixarea pe mașinile staționare. Pentru utilizarea agresivă în lucrări de curățare de dificultate mare și pentru prelucrarea suprafețelor 
mari. Pentru îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie disc de sârmă, cu noduri m

Special concepută pentru prelucrarea profesională a îmbinărilor de sudură în construcția conductelor și țevilor. Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel, îngustă  

 

 
m

7973  

7023  

Special concepută pentru prelucrarea profesională a îmbinărilor de sudură în construcția conductelor și 
țevilor.

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil, îngustă m

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil  

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel  

 

 

 
m

7056 Cu noduri dreapta/stânga pentru sarcini deosebit de grele și prelucrarea muchiilor, cu uzură 
uniformă.

7056  7975  7020  

 

 

 
m

7056 Cu noduri dreapta/stânga pentru sarcini deosebit de grele și 
prelucrarea muchiilor, cu uzură uniformă.

7056  7975  7020  

∅ perie 
mm

Lățime 
de lucru

mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7023 7973 Nr. 
comandă

€ €7023 7973 7023 7973 7023 7973
115 6 19 22 0,5 0,5 12500 15000 18,87 15,69 …0115
125 6 24 26 0,5 0,5 12500 15000 21,23 17,87 …0125
178 6 38 36 0,3 0,5 10000 12500 25,11 25,23 …0178

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7974 Nr. 
comandă€

125 6 26 0,5 15000 23,41 …0125
(W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm Turație max.

min-1

7020 7975 7056 Nr. 
comandă

€ € €7020/7056 7975 7020/7056 7975 7020/7975 7056
115 12 14 23 24 0,5 0,35 12500 11,99 15,60 12,01 …1115
125 13 14 28 29 0,5 0,35 12500 13,77 17,00 13,84 …1125
178 13 – 42 – 0,5 – 10000 30,51 –  –  …1178

(W566) (W872) (W566)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm Grosime sârmă

mm

Turație max.
min-1

7020 7975 7056 Nr. 
comandă

€ € €7020/7056 7975 7020/7056 7975 7020/7056 7975
115 12 14 23 24 0,5 12500 12500 6,04 7,70 6,23 …0115
125 13 14 28 29 0,5 12500 12500 6,78 8,64 6,78 …0125
178 13 14 42 38 0,5 10000 12500 11,17 15,28 –  …0178

(W566) (W872) (W566)

Perii disc
7



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: Fire de nailon foarte robuste, impregnate cu carbură de siliciu, cu vârfuri tari și ascuțite și suprafață 
de lucru foarte flexibilă. În ciuda elasticității și flexibilității crescute, nu există risc de rupere. Se evită blocarea 
suprafeței cu reziduuri de șlefuire, ceea ce duce la rezultate optime constante. În plus, firele abrazive sunt 
rezistente la acizi ușori și leșii.

Utilizare: Pentru fixarea pe mașinile staționare. Pentru debavurarea pieselor de precizie cu efect de șlefuire 
constant. Adecvată pentru prelucrarea uscată și umedă. Utilizabilă separat sau împreună cu alte perii pe 
arbori.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C
Lemn C

Perie disc, carbură de siliciu  

* Livrare cu setul de adaptoare din 7 piese pentru găuri diferite.

Scotch-Brite™ BD-ZB 
Model: Perie de plastic cu granulație ceramică. Realizată dintr-o singură bucată, pentru durabilitate mare 
și performanțe constante, fără înfundare, presiune minimă de apăsare. Cu filet de racord M14 și partea din 
spate ranforsată pentru utilizarea pe polizoare unghiulare fără disc de sprijin suplimentar.

Utilizare: Pentru îndepărtarea rapidă și facilă a resturilor de vopsea, adeziv, reziduuri aderente, rugină și alte 
impurități de pe suprafețe. Rezultat eficient, fără a afecta suprafața.

Disc de curățare de înaltă performanță Bristle Disc  

Scotch-Brite™ Bristle Brush BB-ZB 
Model: Cu lamele înclinate, galbene, din segmente separate de plastic cu granulație ceramică de șlefuire. 
Segmentele sunt fixate pe o flanșă (∅ interior 25,4 mm). Construcția specială a produselor Bristle împiedică 
înfundarea periei și garantează o durată mare de viață cu performanțe constante. Datorită flexibilității firelor 
se obține o finisare constantă chiar și la suprafețele profilate.

Utilizare: Pentru curățarea straturilor groase, pentru debavurarea și pregătirea suprafețelor. Ideal pentru 
utilizarea pe polizoare de banc, polizor drept sau brațe flexibile. Livrare cu adaptoarele pentru reducerea 
diametrului interior.

Disc de curățare de înaltă performanță Radial Bristle Brush  

Scotch-Brite™ RD-ZB 
Model: Perie de plastic cu granulație ceramică. Realizată dintr-o singură bucată, pentru durabilitate mare și 
performanțe constante, fără înfundare, presiune minimă de apăsare.

Utilizare: Adecvată în special pentru îndepărtarea facilă și simplă a vopselei, reziduurilor aderente, a 
adezivilor, grundurilor, vopselei, straturilor de oxidare și a altor impurități de pe suprafețe. 
 
Indicație: Disc suport de sprijin ROLOC™ pentru utilizare la polizoare unghiulare cu filet M14, a se vedea nr. 
comandă 8245, Ç 8/42.

Disc de curățare de înaltă performanță Bristle Disc ROLOC™  

 

 

∅ perie 
mm Granulație

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

∅ gaură
mm

Turație max.
min-1

7055 Nr. 
comandă€

150 120 18 32 13  8000 22,82 …0150
150 120 36 32 31,75 12500  52,04 *  …1150
178 120 20 45 13  8000 28,68 …0178
178 120 36 45 31,75 10000  59,55 *  …1178
200 120 18 35 19  6000  32,19  …0200
200 120 36 35 31,75  9000  69,40 *  …1200

(W702)

∅ perie 
mm Granulație Culoare

Turație max.
min-1

8312 Nr. 
comandă€

115  50 verde 12000 33,57 …0050
115  80 galben 12000 33,52 …0080
115 120 alb 12000 33,52 …0120

(W812)

∅ x grosime 
mm Granulație Culoare Număr segmente

Turație max.
min-1

7009 Nr. 
comandă€

150 x 12  80 galben 8 6000  79,79  …0150
150 x 12 120 alb 8 6000  79,79  …1150

(W812)

Granulație Culoare

Turație max.
min-1

8242 8243 Nr. 
comandă∅ 50,8 mm ∅ 76,2 mm

€ € 8242  8243
 36 violet 25000 – 6,71 –  …7036
 50 verde 25000 18000 6,71 10,59 …7050
 80 galben 25000 18000 6,98 10,64 …7080
120 alb 25000 18000 6,71 10,49 …7120

(W812) (W812)

Perii disc
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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: Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare la toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Pentru utilizarea în lucrări de curățare de dificultate 
redusă până la medie și pentru prelucrarea suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, 
bavură, rugină, zgură etc.

Perie conică, ondulată  

Model: Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare la toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Pentru utilizarea agresivă în lucrări de curățare de dificultate 
mare și pentru prelucrarea suprafețelor mari. Pentru îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie conică, cu noduri  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

INOX C
Aluminiu C
Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil  

 

 
m
7977  

7022  

Sârmă de oțel inoxidabil  

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel  

 

 
m
7976  

7022  

Sârmă de oțel  

Model: Fire de nailon foarte robuste, impregnate cu carbură de siliciu, cu vârfuri tari și ascuțite și suprafață 
de lucru foarte flexibilă. În ciuda elasticității și flexibilității crescute, nu există risc de rupere. Se evită blocarea 
suprafeței cu reziduuri de șlefuire, ceea ce duce la rezultate optime constante. În plus, firele abrazive sunt 
rezistente la acizi ușori și leșii. Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare în toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț, special dezvoltate pentru 
montarea pe polizoarele unghiulare fără fir. Pentru debavurarea pieselor de precizie cu efect de șlefuire 
constant. Adecvată pentru prelucrarea uscată și umedă.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C
Lemn C

Perie conică, carbură de siliciu  

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7025 Nr. 
comandă€

100 20 20 0,20 12500 14,44 …1100
(W566)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Turație max.
min-1

7022 7977 Nr. comandă

€ €7022 7977 7022 7977 7022 7977
100 – 12 – 20 0,5 – 15000 –  12,37 …1100
115 15 12 20 24 0,5 12500 15000 14,51 17,79 …1115
115 15 – 20 – 0,35 12500 – 16,34 –  …1116

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7025 Nr. 
comandă€

100 10 20 0,30 12500 7,14 …0101
(W566)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Turație max.
min-1

7022 7976 Nr. comandă

€ €7022 7976 7022 7976 7022 7976
100 13 12 22 20 0,5 12500 15000 5,89 8,45 …0100
115 15 12 20 24 0,5 12500 15000 10,26 11,96 …0115

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Turație max.
min-1

8807 Nr. 
comandă€

100 10 20 12500 15,70 …0100
(W702)

Perii conice
7



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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Metale 
neferoase C

Lemn, 
moale C

Sârmă de alamă, ondulată  

Model: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru utilizarea în lucrări de curățare de dificultate redusă 
până la medie și pentru prelucrarea suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Perie disc pentru mașină  

Oțel C
Fontă C
Lemn C

 

 
m

7978  

Sârmă de oțel, ondulată  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

7024  

Sârmă de oțel inoxidabil, ondulată  

 

 
m
7979 + 7980  7026  

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7028 Nr. 
comandă€

30  9  6 0,2 20000 3,51 …0030
40 11 10 0,2 18000 4,11 …0040
50 17 13 0,2 15000 5,37 …0050
60 18 15 0,2 15000 6,18 …0060
70 18 15 0,2 15000 6,50 …0070

(W566)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm Turație max.

min-1

7024 7978 Nr. 
comandă

€ €7024 7978 7024 7978 7024 7978
30  9  6  6  6 0,2 0,2 20000 2,48 3,68 …0030
40 11  9 10  9 0,2 0,2 18000 2,71 3,56 …0040
50 17 – 13 – 0,2 – 15000 3,68 –  …0050
50 – 11 – 12 – 0,3 15000 –  3,56 …0051
60 – 18 – 17 – 0,3 15000 –  5,03 …0061
60 18 – 15 – 0,3 – 15000 3,80 –  …0061
70 – 13 – 19 – 0,3 15000 –  5,24 …0071
70 18 – 15 – 0,3 – 15000 4,01 –  …0071
80 19 – 20 – 0,3 – 12000 4,11 –  …0080

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru min.
mm

Lungime peri
mm Grosime sârmă

mm
Turație max.

min-1

7026 7979 7980 Nr. 
comandăV2A V2A V4A

€ € €7026 7979 7980 7026 7979/7980
30  9  6 –  6  6 0,2 20000 3,42 5,08 –  …0030
40 11  9 – 10  9 0,2 18000 4,23 5,60 –  …0040
50 17 11 11 13 12 0,2 15000 5,80 6,14 8,74 …0050
50 – 11 – – 12 0,3 15000 –  5,25 –  …0051
60 18 – – 15 – 0,2 15000 6,23 –  –  …0060
60 – 18 – – 17 0,3 15000 –  7,85 –  …0061
70 18 13 – 15 19 0,2 15000 6,79 8,64 –  …0070
70 – 13 9 – 19 0,3 15000 –  8,25 11,46 …0071

(W566) (W872) (W875)

Perii disc
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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: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru utilizarea agresivă în lucrări de curățare de dificultate mare și 
pentru prelucrarea suprafețelor mari. Pentru îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie disc pentru mașină, cu noduri m

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel  

7030 

7981  

Model: Fire de nailon foarte robuste, impregnate cu carbură de siliciu, cu vârfuri tari și ascuțite și suprafață 
de lucru foarte flexibilă. În ciuda elasticității și flexibilității crescute, nu există risc de rupere. Se evită blocarea 
suprafeței cu reziduuri de șlefuire, ceea ce duce la rezultate optime constante. În plus, firele abrazive sunt 
rezistente la acizi ușori și leșii. Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru 
debavurarea pieselor de precizie cu efect de șlefuire constant. Adecvată pentru prelucrarea uscată și umedă.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C
Lemn C

Perie disc pentru mașină, carbură de siliciu  

7030  

Model: Din sârmă de oțel ondulată, acoperită cu plastic. Testată TÜV, durabilitate de 10 ori mai mare. 
Datorită plasticului este extrem de sigură, pentru că se evită ruperea sârmei. Cu coadă de prindere de 6 
mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru utilizare 
în lucrări de curățare ușoare până la medii în locuri greu accesibile și pe suprafețe interioare. Pentru răzuire și 
matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Oțel C
Fontă C
Lemn C

INOX C
Aluminiu C
Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil m

Perie disc de siguranță  

Cu 15 noduri.

7981 

m
Cu 18 noduri, pentru durabilitate mare.

Cu 18 noduri, pentru durabilitate mare.

∅ perie 
mm

Lățime 
de lucru

mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Turație max.
min-1

7030 7981 Nr. comandă

€ €7030 7981 7030 7981
75 12 18 15 0,5 20000 25000 5,08 6,62 …0075

(W566) (W872)

∅ perie 
mm Granulație

Lățime de lucru
mm

Turație max.
min-1

7135 Nr. 
comandă€

50 120 12 4500 8,98 …0050
70 120 12 4500 10,09 …0070

(W702)

∅ perie 
mm

Grosime sârmă
mm

Lățime de lucru
mm

Turație max.
min-1

7031 Nr. 
comandă€

63 0,3 8 15000 10,59 …0063
(W566)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7982 Nr. 
comandă€

75 12 15 0,5 25000 10,62 …0075
(W872)

Perii disc
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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: Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare la toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Pentru utilizarea în lucrări de 
curățare de dificultate redusă până la medie și pentru prelucrarea suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și 
matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Perie cupă, sârmă ondulată  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil  

7987 + 7985  

7034  

Fire din sârmă de oțel împletită pentru ruperea mai puțin frecventă a sârmei și protejarea materialelor la 
prelucrare. Special pentru șlefuirea suprafețelor fine, satinate.

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Sârmă de oțel, împletită  

 

 
m

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Sârmă de oțel  

 

 
m
7986  

7032  

Special dezvoltat pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare cu acumulatori.

Metale 
neferoase C

Lemn, 
moale C

Sârmă de alamă  

∅ perie 
mm

Lungime 
peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Turație max.
min-1

7034 7987 7985 Nr. 
comandăV2A V2A V4A

€ € €
60 21 0,3 12500 7,14 –  –  …0060
65 20 0,3 12000 –  9,55 20,01 …0065
80 25 0,3  8500 13,63 –  –  …0080

(W566) (W872) (W875)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7029 Nr. 
comandă€

60 20 0,3 12500 8,62 …0060
80 25 0,3  8500 15,50 …0080

(W566)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm Turație max.

min-1

7032 7986 Nr. 
comandă

€ €7032 7986 7032 7986
60 21 – 0,3 – 12500 3,75 –  …0060
65 – 20 – 0,35 12000 –  5,63 …0065
80 30 25 0,3 0,35  8500 9,85 11,15 …0080

100 – 30 – 0,35  9000 –  14,57 …0100
(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

8805 Nr. 
comandă€

60 21 0,3 12500 12,90 …0060
(W702)

Perii cupă
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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: Cu inel de sprijin demontabil, astfel încât firele să nu se încline lateral la turații mari sau solicitări 
intense. Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare la toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Pentru utilizarea agresivă în 
lucrări de curățare de dificultate mare și pentru prelucrarea suprafețelor mari. Pentru îndepărtarea vopselei, 
bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie cupă, cu inel de sprijin, cu noduri  

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel   

 
m

7988  

7040  

INOX C
Aluminiu C

Metale neferoase C

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil   

 
m

7989  

7042  

Model: Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare la toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Pentru utilizarea agresivă în 
lucrări de curățare de dificultate mare și pentru prelucrarea suprafețelor mari. Pentru îndepărtarea vopselei, 
bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie cupă, cu noduri  

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel   

 
m

7988  

7036  

Sârmă de oțel inoxidabil   

 
m

 

 
m

7989 + 7990  

7038  

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7040 7988 Nr. 
comandă

€ €7040 7988 7040 7988 7040 7988
80 20 – 0,35 – 8500 – 11,77 –  …0080
80 20 – 0,5 – 8500 – 11,60 –  …0081
80 20 – 0,8 – 8500 – 11,46 –  …0082

100 20 – 0,35 – 8500 – 13,12 –  …0100
100 20 25 0,5 0,5 8500 9000 13,09 18,49 …0101
100 20 – 0,8 – 8500 – 12,73 –  …0102

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm Grosime sârmă

mm

Turație max.
min-1

7042 7989 Nr. 
comandă

€ €7042 7989 7042 7989
80 20 25 0,5 8500 9000 24,49 31,95 …0081

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm Turație max.

min-1

7036 7988 Nr. 
comandă

€ €7036 7988 7036 7988
65 20 20 0,35 0,3 12500 5,49 6,93 …0005
65 20 20 0,5 0,5 12500 5,17 6,54 …0010
90 – 22 – 0,5 11500 –  13,26 …0030

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime 
peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Turație max.
min-1

7038 7989 7990 Nr. 
comandăV2A V2A V4A

€ € €
65 20 0,35 12500 10,57 –  –  …0005
65 20 0,5 12500 9,94 13,38 22,32 …0010

(W566) (W872) (W875)

Perii cupă
7



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: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. 
Pentru utilizarea în lucrări de curățare de dificultate redusă până la medie și pentru prelucrarea 
suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, 
bavură, rugină, zgură etc.

79
83

79
84

Oțel C  
INOX  C
Fontă C  
Aluminiu  C
Metale 
neferoase  C

Lemn C  

Perie cupă pentru mașini, ondulată m

 
 

7984

7983

Model: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru 
utilizarea agresivă în lucrări de curățare de dificultate mare și pentru prelucrarea suprafețelor mari. Pentru 
îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc. Oțel C

Fontă C

Perie cupă pentru mașini, cu noduri  

Model: Fire de nailon foarte robuste, impregnate cu carbură de siliciu, cu vârfuri tari și ascuțite și suprafață 
de lucru foarte flexibilă. În ciuda elasticității și flexibilității crescute, nu există risc de rupere. Se evită blocarea 
suprafeței cu reziduuri de șlefuire, ceea ce duce la rezultate optime constante. În plus, firele abrazive sunt 
rezistente la acizi ușori și leșii. Cu filet M14 x 2.

Utilizare: Pentru montare în toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț, special dezvoltate pentru 
montarea pe polizoarele unghiulare fără fir. Pentru debavurarea pieselor de precizie cu efect de șlefuire 
constant. Adecvată pentru prelucrarea uscată și umedă.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C
Lemn C

Model: ∅ coadă 3 mm.

Utilizare: Ideală pentru curățare, debavurare și lustruirea fină pe 
suprafețe mici și piese. Foarte potrivită pentru curățarea uneltelor de 
precizie, a componentelor mecanice fine și a matrițelor. Pentru utilizare în 
instrumente multifuncționale. 

Perie mini m

Perie cupă pentru mașini cu acumulatori  

Perie rotundă 
de sârmă 

Perie tip 
cupă 

Perie de sârmă 
ondulată, cu coadă 

79
60

79
61

79
62

Oțel C   
INOX  C  
Fontă C   
Aluminiu  C  

Metale 
neferoase  C C

Lemn, moale   C
Lemn C   

 
Alte materiale de finisare și ∅ 
arborelui la cerere.

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7983 7984 Nr. 
comandăOțel V2A

€ €
50 20 0,3 10500 6,33 10,66 …0051
70 25 0,3  6000 9,34 –  …0071

(W872) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7033 Nr. 
comandă€

65 23 0,5 6000 7,58 …0065
(W566)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Turație max.
min-1

8806 Nr. 
comandă€

60 21 12500 12,15 …0060
(W702)

Tip
∅ perie

mm

Lățime 
de lucru

mm

Lungime 
peri
mm

7960 7961 7962 Nr. 
comandăOțel ond. 

0,1 mm
V2A ond. 
0,1 mm

Dim. ond. 
0,1 mm

€ € €
Perie rotundă de sârmă 19 2 5 2,91 3,42 2,93 …1019
Perie rotundă de sârmă 22 2 6 2,95 3,46 2,96 …1022

Perie tip cupă 15 2 5 2,91 3,42 2,93 …1015
Perie tip cupă 18 2 6 2,95 3,51 2,96 …1018

Perie de sârmă ondu-
lată, cu coadă

 5 – 8 2,69 3,03 2,76 …1005

(W874) (W874) (W874)

Perii cupă, perii mini

7



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Din sârmă de oțel ondulată, acoperită cu plastic. Testată TÜV, durabilitate de 10 ori mai mare. 
Datorită plasticului este extrem de sigură, pentru că se evită ruperea sârmei. Cu coadă de prindere de 6 
mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru utilizare 
în lucrări de curățare ușoare până la medii în locuri greu accesibile și pe suprafețe interioare. Pentru răzuire și 
matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Perie pensulă de siguranță  

Model: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Pentru 
utilizare în lucrări de curățare ușoare până la medii în locuri greu accesibile și pe suprafețe interioare. 
Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, zgură etc.

Perie pensulă, ondulată  

Oțel C
Fontă C
Lemn C

Sârmă de oțel   

 
m

7044  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil   

 
m

7046  

7991 

  

7991 1012 

7992 

  

7992 1012 

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7043 Nr. 
comandă€

24 23 0,3 15000 10,38 …0024
(W566)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Lungime totală
mm

Turație max.
min-1

7044 7991 Nr. 
comandă

€ €7044 7991 7044 7991 7044 7991
10 20 – 0,3 60 – 20000 – 2,14 –  …0010
12 – 20 0,3 – 60 –  20000 –  2,11 …0012
12 – 20 0,3 – 120 –  15000 –  2,95 …1012
17 25 22 0,3 70 65 18000  20000 2,21 2,64 …0017
23 – 25 0,3 – 68 –  18000 –  2,91 …0023
25 25 – 0,3 75 – 18000 – 2,55 –  …0025
30 25 25 0,3 70 68 15000 180000 3,41 4,31 …0030

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime 
sârmă
mm

Lungime totală
mm

Turație max.
min-1

7046 7992 Nr. 
comandă

€ €7046 7992 7046 7992 7046 7992
10 20 – 0,3 60 – 20000 – 3,13 –  …0010
12 – 20 0,3 –  60 – 20000 –  2,95 …0012
12 – 20 0,3 – 120 – 15000 –  4,13 …1012
17 25 22 0,3 70  65 18000 20000 3,27 3,56 …0017
23 – 25 0,3 –  68 – 18000 –  4,40 …0023
25 25 – 0,3 75 – 18000 – 4,18 –  …0025
30 25 25 0,3 70  68 15000 18000 5,08 6,90 …0030

(W566) (W872)

Perii pensulă
7



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: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. 
Pentru utilizare agresivă în lucrări de curățare grele în locuri greu accesibile și pe suprafețe interioare. Pentru 
îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie pensulă, cu noduri  

Model: Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de găurit și scule electrice și pneumatice cu viteză mare. Dezvoltată în 
principal pentru prelucrarea colțurilor interioare. Pentru îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie pensulă, cu noduri  

Model: Spirală simplă cu sârmă răsucită zincată, design agresiv. 
Lungime peri 25 mm, lungime totală 90 mm. ∅ coadă 3,8 mm.

Utilizare: Pentru îndepărtarea zgurii, curățare și debavurare alezaje, tăieturi transversale și caneluri, precum și 
curățarea tuburilor.

Indicație: La utilizarea la utilaje trebuie respectată viteza maximă. Peria trebuie fixată la min. 10 mm 
adâncime și introdusă în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul. 
Introduceți în sensul acelor de ceasornic.

79
68

79
69

Oțel C  
INOX  C
Fontă C  
Aluminiu  C

Metale 
neferoase  C

Lemn C  

Mini-perie pentru țevi m

Oțel C
Fontă C

Sârmă de oțel  

 

 
m
7993  

7045  

INOX C
Aluminiu C

Metale 
neferoase C

Sârmă de oțel inoxidabil  

 

 
m
7994  

7047  

7994 

m
Manșon acoperit cu plastic pentru a proteja piesa de prelucrat de rugina din afară.

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7136 7137 Nr. 
comandăOțel V2A

€ €
10 26 0,25 15000 6,50 7,39 …0005
10 25 0,35 15000 6,43 7,15 …0010
10 25 0,50 15000 6,31 7,03 …0015

(W566) (W566)

∅ perie 
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7968 7969 Nr. 
comandăOțel V2A

€ €
10 0,12 3500 5,22 7,46 …0100
13 0,12 3500 4,33 6,90 …0130
16 0,12 3000 4,55 7,08 …0160
20 0,2 3000 4,69 7,08 …0200
25 0,2 3000 4,79 7,36 …0250

(W870) (W870)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Lungime totală
mm

Turație max.
min-1

7045 7993 Nr. 
comandă€ €

19 28 0,35 72 20000 –  10,11 …0019
20 29 0,35 73 20000 9,84 –  …0020
22 28 0,35 72 20000 –  10,47 …0022
23 29 0,35 73 20000 10,21 –  …0023
29 28 0,35 72 20000 –  13,21 …0029

(W566) (W872)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Grosime sârmă
mm

Lungime totală
mm

Turație max.
min-1

7047 7994 Nr. 
comandă€ €

19 28 0,35 72 20000 –  14,81 …0019
20 29 0,26 73 20000 14,45 –  …0020
22 28 0,35 72 20000 –  15,57 …0022
23 29 0,26 73 20000 15,02 –  …0023
29 28 0,35 72 20000 –  18,25 …0029

(W566) (W872)

Perii pensulă, mini-perii pentru țevi
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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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Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C

Carbură de siliciu m

Oțel C
INOX C
Carbură C

Metal, rezistent 
la temperaturi 
înalte

V

Granulație ceramică m

Model: Spirală simplă cu sârmă răsucită zincată și granulată, deosebit de 
flexibilă. Lungime totală 125 mm.

Utilizare: Pentru curățarea și lustruirea duzelor și orificiilor mici, precum și pentru 
orificiile de debavurare și canelurile garniturilor.

Indicație: La utilizarea la utilaje trebuie respectată viteza maximă. Peria trebuie 
fixată la min. 10 mm adâncime și introdusă în piesa de prelucrat înainte de a 
începe lucrul. Introduceți în sensul acelor de ceasornic.

Model: Perie foarte densă realizată din fire de poliamidă cu granulație, deosebit de rigide și rezistente la 
abraziune. Potrivit pentru suport (DIN 6357) sau adaptor (DIN 6358).

Utilizare: Potrivită pentru utilizare în centre de prelucrare, pe sisteme de debavurare continuă și instalații 
cu sisteme de perii planetare, precum și pentru utilizare cu roboți. Pentru debavurare și pentru rotunjirea 
muchiilor pe marginile pieselor de prelucrat de pe suprafețe plane, cum ar fi piese ștanțate, presate și 
sinterizate, piese forate și frezate etc. Potrivite pentru prelucrarea umedă și uscată.

Avantajele dumneavoastră: 
Economie de timp: Prelucrarea piesei direct după procesare fără a refixa piesa de prelucrat. 
Siguranța procesului: Stabilitatea ridicată a formei perilor și adevărată precizie de concentricitate a periei. 
Rezultat reproductibil: Eliberarea de granule abrazive noi pe toată durata de viață. 
 
Alte materiale și forme de finisare la cerere. 
Veți găsi suporți adecvați de la Ç 3/15.

Perie cupă pentru utilaje CNC  

79
49

79
67

Oțel C C
INOX C C
Aluminiu C C
Metal neferos, moale C C

Mini-perie pentru țevi, abrazivă m

7949 Granule de corindon (A 600/0,3), lungime utilă 25 mm. 
Ideală pentru lucrări mai fine și mai puțin agresive.

7967 Granule din carbură de siliciu (A 120/0,6), lungime utilă 65 mm.  
Ideală pentru lucrări mai agresive.

7967

7949

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Orificiu
mm

Turație max.
min-1

7954 7956 7958 Nr. 
comandăK 80 K 120 K 180

€ € €
50 35 16 3600  48,20   48,20   48,20  …0050
75 35 22 3600  61,20   61,20   61,20  …0075

100 35 22 3600  66,60   66,60  –  …0100
125 40 27 3000  87,00   87,00  –  …0125
150 40 32 2500  108,00   108,00  –  …0150

(W870) (W870) (W870)

∅ perie 
mm

Lungime peri
mm

Orificiu
mm

Turație max.
min-1

7964 7966 Nr. 
comandăK 80 K 120

€ €
50 35 16 3600  55,40   55,40  …0050
75 35 22 3600  70,60   70,60  …0075

100 35 22 3600  76,70   76,70  …0100
125 40 27 3000  99,80   99,80  …0125
150 40 32 2500  121,00   121,00  …0150

(W870) (W870)

∅ perie 
mm

∅ tijă
mm

Turație max.
min-1

7949 Nr. 
comandă€

3,2 1,5  800 9,51 …0032
4,2 2,2 1000 9,03 …0042
4,8 2,2 1000 8,93 …0048
5,5 2,2 1000 8,61 …0055
6,6 2,5 1000 8,02 …0066
8,2 3,2 2000 8,26 …0082
9,8 3,2 2000 8,38 …0098

11,5 3,7 2000 8,61 …0115
(W870)

∅ perie 
mm

∅ tijă
mm

Turație max.
min-1

7967 Nr. 
comandă€

6 3 1500 6,11 …0060
8 3 1500 6,11 …0080

10 3,7 2000 5,10 …0100
13 3,7 2000 5,22 …0130
16 5,2 2000 5,32 …0160
20 5,7 2000 5,55 …0200
22 5,7 2000 5,73 …0220
25 5,7 2000 5,84 …0250

(W870)

Mini-perii pentru țevi, perii disc pentru CNC
7



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: Model agresiv. Adecvată pentru toate polizoarele unghiulare uzuale din comerț. Adaptor de prindere 
combinat X-LOCK și filet M14.

Utilizare: Pentru îndepărtarea zgurii, a ruginii, debavurare, îndepărtarea resturilor de adeziv și pregătirea și 
curățarea cordoanelor de sudură.

Perie conică X-LOCK  

Adaptor de 
prindere combinat 
X-LOCK/M14 

7908 Sârmă de oțel călit, cu noduri.

7912 Sârmă de oțel călit, ondulată.

7912

7908

Model: Cu sârmă ondulată. Adecvată pentru toate polizoarele unghiulare uzuale din comerț. Adaptor de 
prindere combinat X-LOCK și filet M14.

Utilizare: Pentru utilizarea în lucrări de curățare de dificultate redusă până la medie și pentru prelucrarea 
suprafețelor mai mari. Pentru răzuire și matisare, precum și pentru îndepărtat vopsea, lac, bavură, rugină, 
zgură etc.

Perie cupă X-LOCK, ondulată  

Adaptor de 
prindere combinat 
X-LOCK/M14 

7916 Sârmă de oțel călit.

7918 Sârmă de oțel inoxidabil.

7918

7916

Model: Model agresiv, cu sârmă cu noduri. Adecvată pentru toate polizoarele unghiulare uzuale din 
comerț, fără vibrații. Adaptor de prindere combinat X-LOCK și filet M14.

Utilizare: Pentru utilizarea agresivă în lucrări de curățare de dificultate mare și pentru prelucrarea 
suprafețelor mari. Pentru îndepărtarea vopselei, bavurii, zgurii, ruginii etc.

Perie cupă X-LOCK, cu noduri  

Adaptor de 
prindere combinat 
X-LOCK/M14 

7920 Sârmă de oțel călit.

7922 Sârmă de oțel inoxidabil.

7922

7920

Model: Model agresiv, cu sârmă cu noduri. Pentru utilizări extreme, cu viteze de rotație foarte mari. 
Utilizabilă și pe mașini manuale. Adaptor de prindere combinat X-LOCK și filet M14.

Utilizare: Pentru îndepărtarea zgurii, a ruginii, debavurare, îndepărtarea resturilor de adeziv și pregătirea și 
curățarea cordoanelor de sudură.

Perie disc de sârmă X-LOCK  

Adaptor de 
prindere combinat 
X-LOCK/M14 

7904 + 7906

7902

7902 Sârmă de oțel călit, 0,5 mm, extrem de îngustă.

7904 Sârmă de oțel călit, 0,35 mm.

7906 Sârmă de oțel călit, 0,5 mm.

∅ perie 
mm

Grosime sârmă
mm

Lățime de lucru
mm

Turație max.
min-1

7908 7912 Nr. 
comandă€ €

100 0,50 13 12500 12,16 –  …0100
100 0,35 10 12500 13,10 –  …2100
100 0,30 10 12500 –  10,32 …0100

(W701) (W701)

∅ perie 
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7916 7918 Nr. 
comandă€ €

60 0,30 12500 7,89 10,68 …0060
75 0,30 12500 12,18 17,64 …0075

(W701) (W701)

∅ perie 
mm

Grosime sârmă
mm

Turație max.
min-1

7920 7922 Nr. 
comandă€ €

65 0,50 12500 9,63 17,64 …0065
65 0,35 12500 10,68 18,90 …1065

(W701) (W701)

∅ perie 
mm

Lățime de lucru
mm Turație max.

min-1

7902 7904 7906 Nr. 
comandă

€ € €7902 7904/7906
125 6 13 12500 19,21 14,76 13,80 …0125

(W701) (W701) (W701)

Perii cu sistem X-LOCK
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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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Calități de tăiere ale foarfecilor pentru tablă 

Calitate  
 
Durata de viață a tăișului • • • • • • • • • • 

 

Model: Din inox, forjat în matriță. Tăișuri călite prin inducție (min. 59 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte, în tablă până la 1,0 mm și în tablă de inox până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru tablă, tip Berlin  

Model: Din inox, forjat în matriță. Tăișuri călite prin 
inducție (min. 59 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi lungi, drepte și continue, 
în tablă până la 1,0 mm și în tablă de inox până la 
0,8 mm.

Foarfecă de tăiat tablă tip pelican  

Model: Din inox, forjat în matriță. Tăișuri călite prin 
inducție (min. 59 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi scurte, drepte, precum și 
decuparea de forme în tablă până la 1,0 mm și în 
tablă de inox până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru găuri în tablă  

Model: Din inox, tăișuri din oțel HSS pentru o 
durabilitate mai mare, forjat în matriță și călit cu 
revenire, tăișuri călite suplimentar prin inducție (min. 
65 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi scurte, drepte, precum și 

decuparea de forme în tablă și în tablă de inox până 
la 1,0 mm.

Foarfecă pentru găuri în tablă, HSS  

Model: Din inox, forjat în matriță. Tăișuri călite prin 
inducție (min. 59 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte, continue, decuparea 
de forme, tăieturi cu raze mari, precum și pentru 

crestături în tablă până la 1,0 mm și în tablă de inox 
până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru tablă “Ideal“  

HSS
min. 65 HRC

Inox
min. 61 HRC

Inox
min. 59 HRC

Oțel de calitate
min. 56 HRC

Inox
min. 59 HRC

Inox
min. 59 HRC

Inox
min. 59 HRC

HSS
min. 65 HRC

Inox
min. 59 HRC

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7060 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
€

250 60 14,22 …0250
300 79 17,53 …0300

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7066 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
€

300 62 23,36 …0300
350 65 27,45 …0350

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7073 7075 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
250 42 15,67 15,67 …0250
275 42 16,80 16,80 …0275
300 47 18,75 –  …0300

(W568) (W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7058 7059 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
275 42 87,18 87,18 …0275

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7062 7064 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
260 30 21,36 21,36 …0260
280 34 24,01 24,01 …0280

(W568) (W568)

Foarfeci pentru tablă
7



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 inox, tăișuri din oțel HSS pentru o 
durabilitate mai mare, forjat în matriță și călit cu 
revenire, tăișuri călite suplimentar prin inducție (min. 
65 HRC), mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum 

și decuparea de forme în tablă și în tablă de inox 
până la 1,0 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, HSS  

Model: Cap din inox, cap de tăiat forjat în matriță și 
complet călit prin revenire, tăișuri călite prin inducție 
(min. 59 HRC), cu microstriație. Cu mâner de oțel 
stabil, cu formă ergonomică, acoperit cu plastic și 
protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăieturi scurte, drepte, precum și 

decuparea de forme cu raze mici, în tablă până la 
1,2 mm și în tablă de inox până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru decupat forme în tablă, cu transmisie cu pârghie  

Model: Livrare în husă rulabilă din nailon, nr. comandă 7413 0100, Ç 7/121.

Conținut: 
1 foarfecă de tăiat tabla „Ideal” pentru oțel inoxidabil, cu tăiere pe dreapta  Nr. comandă 7082 0260, 
Ç 7/21 
1 foarfecă de tăiat tabla „Ideal” pentru oțel inoxidabil, cu tăiere pe stânga Nr. comandă 7084 0260, 
Ç 7/21 
1 foarfecă combinată cu mânere din aluminiu, dreaptă Nr. comandă 6736 1195, Ç 7/25

Set de foarfecă de tablă m

Model: Cap din inox, forjat în matriță și complet 
călit cu revenire, tăișuri călite prin inducție (min. 59 
HRC), cu microstriație. Mânere cu manșoane de 
plastic ergonomice, protecție anti-alunecare și inel 
de agățare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte, continue, precum 

și pentru decuparea de forme cu raze mici, în tablă 
până la 1,2 mm și în tablă de inox până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie  

Model: Din inox, tăișuri din oțel HSS pentru o 
durabilitate mai mare, forjat în matriță și călit cu 
revenire, tăișuri călite suplimentar prin inducție (min. 
65 HRC). Mânere cu multe componente, manșoane 
de plastic ergonomice, protecție anti-alunecare și 
inel de agățare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum 

și decuparea de forme în tablă și în tablă de inox 
până la 1,2 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, HSS  

HSS
min. 65 HRC

Inox
min. 59 HRC

Inox
min. 59 HRC

HSS
min. 65 HRC

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7063 7065 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
280 34 114,66 114,66 …0280

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7068 7070 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
260 40 25,83 25,83 …0260

(W568) (W568)

Număr de piese
7076 Nr. 

comandă€
3 bucăți 70,01 …3000

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7082 7084 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
260 32 25,96 25,96 …0260

(W568) (W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7067 7069 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
260 33 126,89 126,89 …0260

(W565) (W565)

Foarfeci pentru tablă

7



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

7/22

Model: Extrem de robust, cap din inox, forjat în 
matriță și complet călit cu revenire, tăișuri călite 
prin inducție (min. 59 HRC), cu microstriație. 
Mânere lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte, continue, precum 
și pentru decuparea de forme cu raze mici, în tablă 
până la 1,5 mm și în tablă de inox până la 1,0 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie  

Model: Extrem de robust, cap din inox special, 
forjat în matriță și complet călit, tăișuri călite prin 
inducție (min. 61 HRC), cu microstriație. Mânere 
lăcuite.

Utilizare: Pentru tăieturi scurte, drepte și continue, 

precum și pentru decuparea de forme cu raze mici, 
în tablă până la 1,5 mm și în tablă de inox până la 
1,2 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie, inox special  

Model: Extrem de compact și comod, cap din 
inox special, forjat în matriță și complet călit, tăișuri 
călite prin inducție (min. 61 HRC), cu microstriație. 
Mânere cu manșoane de plastic ergonomice, 
inserție de material moale și protecție anti-
alunecare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum 
și decuparea de forme în tablă de cupru până la 1,2 
mm, tablă de oțel zincat până la 1,0 mm și în tablă 
de inox până la 0,8 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie, compact  

Model: Cap din inox special, forjat în matriță, tăișuri 
călite suplimentar prin inducție (min. 61 HRC), 
reducere a efortului cu 25% prin raportul de 
pârghie îmbunătățit și geometria tăișurilor. Mânere 
cu manșoane de plastic ergonomice, inserție de 
material moale și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum 
și decuparea de forme în tablă până la 1,2 mm și în 
tablă de inox până la 1,0 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie  

Inox
min. 59 HRC

Inox
min. 61 HRC

Inox
min. 61 HRC

Inox
min. 61 HRC

Model: Cap din inox, forjat în matriță și complet călit 
cu revenire. Tăișuri călite suplimentar prin inducție 
(min 59 HRC), cu micro-zimți. Capul extrem de plat 
permite tăiere la cele mai mici raze. 

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum 
și decuparea de forme în tablă până la 1,2 mm și în 
tablă de inox până la 1,0 mm.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie  

Inox
min. 59 HRC

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7077 7079 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
240 24 35,62 35,62 …0240

(W568) (W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7078 7080 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
240 24 39,98 39,98 …0240

(W568) (W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7071 7072 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
180 20 18,22 18,22 …0150

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7087 7089 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
260 33 42,31 42,31 …0261

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7086 7086 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
230 27 28,29 –  …0210
230 27 –  28,29 …0211

(W565) (W565)

Foarfeci pentru tablă
7



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: Extrem de robust și compact. Cap din inox special, forjat în matriță și complet călit, tăișuri 
călite inductiv (min. 61 HRC). Capul mai compact permite o manevrabilitate mai bună, iar șurubul de 
blocare amplasat central permite o utilizare facilă atât pentru stângaci cât și pentru dreptaci. Manipulare 
îmbunătățită datorită unghiului de deschidere a mânerelor îmbunătățit, la o lungime de tăiere aproape 
identică. În plus, bolțurile de strângere și inserția de oțel sinterizat asigură o articulație robustă și foarte 
mobilă. Mânere cu manșoane de plastic ergonomice, inserție de material moale și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue, precum și decuparea de forme în tablă până la 1,2 mm și în 
tablă de inox până la 1,0 mm. Ideal pentru utilizare în tehnologia de încălzire și aer condiționat, precum și în 
construcții uscate.

Foarfecă pentru tablă Ideal, cu transmisie cu pârghie dublă  

Inserție de oțel sinterizat 

 
 

Model: Tăișurile și toate componentele metalice din inox. Cu tăișuri reglabile cu decalaj lateral, articulații cu 
bolț, încuietoare de siguranță, arcuri de oțel integrate la interior pentru deschiderea autonomă a foarfecii. 
Mânerele din plastic ranforsat cu fibră de sticlă au o formă ergonomică, cu inserție de material moale pentru 
protejarea mâinilor, protecție anti-alunecare și inel de agățare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue și raze mari. Se pot tăia diverse materiale precum tabla de 
aluminiu până la 0,75 mm, tabla de cupru până la 0,6 mm, tabla de oțel până la 0,6 mm, precum și tabla de 
inox până la 0,4 mm. În plus, se poate tăia fără probleme plasticul, pielea și cartonul.

Foarfecă universală de tăiere continuă Multisnip Master  

Model: Cap din inox, forjat în matriță. Cu tăișuri decalate lateral, călite suplimentar prin inducție (min. 59 
HRC). Articulații cu bolț, încuietoare de siguranță, arcuri de oțel integrate la interior pentru deschiderea 
autonomă a foarfecii. Mânere cu manșoane de plastic ergonomice, inserție de material moale, protecție anti-
alunecare și inel de agățare.

Utilizare: Pentru tăieturi drepte și continue și raze mari. Pentru tăierea foilor de aluminiu de până la 1,2 mm, 
a foilor de cupru de până la 1,2 mm și a foilor de oțel și a foilor de oțel inoxidabil de până la 1,0 mm. De 
asemenea, taie materiale groase și dure, cum ar fi piele și plastic.

Foarfecă de tăiere continuă cu transmisie cu pârghie Multisnip Longstyle  

Inox
min. 61 HRC

Inox
min. 59 HRC

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7061 7061 Nr. 
comandăcu tăiere pe 

dreapta
cu tăiere 
pe stânga

€ €
230 30 51,80 –  …0230
230 30 –  51,80 …0231

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7090 Nr. 
comandăcu tăiere 

pe stânga
€

235 50 12,83 …0235
(W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7081 Nr. 
comandăcu tăiere 

pe stânga
€

280 64 33,04 …0281
(W565)

Foarfeci pentru tablă

7



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Cap din fontă specială. Tăișuri călite prin inducție (min. 56 HRC). Opritorul realizat 
din material polimeric ține fix banda la tăiere și împiedică sărirea acesteia în timpul tăierii. 
Transmisie cu pârghie dublă pentru un efort redus și capacitate mare de tăiere. Mânere 
ergonomice cu inserție de material moale și înveliș de plastic.

Utilizare: Pentru benzi metalice de ambalare până la o grosime max. 1 mm și o lățime de 
32 mm, introducere ușoară a părții inferioare plate sub plăcuța de balama.

Foarfecă pentru benzi metalice  

Model: Cap de tăiere din oțel special pentru scule, forjat, călit și 
recopt. Mânere din oțel tubular cu manșoane din plastic.

Utilizare: Pentru benzi de ambalare din oțel de până la o grosime 
maximă de 1,2 mm și o lățime de până la 51 mm.

Foarfecă pentru benzi metalice m

Model: Din oțel de calitate, forjat în matriță. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (min. 
56 HRC). Opritorul împiedică sărirea în sus a capetelor de bandă. Mâner lăcuit, cu arc și 
protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru benzi metalice de ambalare până la o grosime max. 0,6 mm și o lățime de 
25 mm, introducere ușoară a părții inferioare plate sub plăcuța de balama.

Foarfecă pentru benzi metalice  

Oțel de calitate
min. 56 HRC

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7074 Nr. 
comandă€

260 38 89,28 …0260
(W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7096 Nr. 
comandă€

450 51 95,12 …0510
(W582)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7088 Nr. 
comandăcu tăiere 

pe stânga
€

225 31 17,86 …0225
(W568)

Foarfeci entru benzi metalice
7



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: Lame din oțel inoxidabil. Cu tăiere pe stânga. Tăișul inferior este zimțat, cel 
superior neted. Cu arc pentru deschiderea autonomă și zăvor de blocare. 

Utilizare: Pentru tăiat hârtie, carton, material textil, tablă subțire, piele, șnururi etc.

Foarfecă combinată cu mânere din plastic  

7087 Mânere cu manșoane din plastic.

7091 Mânere cu manșoane ergonomice din 2 componente.

7091 0190 

  

7091 0191 

7087 0190 

  
7087 0191 

Model: Lame din oțel inoxidabil. Cu tăiere pe stânga. Tăișul inferior este zimțat, cel 
superior neted. Cu arc pentru deschiderea autonomă și zăvor de blocare, limitator cu 
inserții de cauciuc absorbante de șocuri. Mânerele din aluminiu cu inserții de material 
moale ușor de utilizat.

Utilizare: Pentru tăiat hârtie, carton, material textil, tablă subțire, piele, șnururi etc.

Foarfecă combinată cu mânere din aluminiu m

Model: Din oțel de calitate, nichelat.

Utilizare: Pentru tăierea tablei subțiri.

Model: Lame din inox, tăiș inferior cu ghidaj de sârmă, tăiș superior neted, cu 
lamă de dezizolat, arc pentru deschidere singură și zăvor de blocare. Mânere cu 
manșoane ergonomice din plastic și inserții de material moale.

Utilizare: Pentru tăierea tuturor materialelor până la tablă subțire din cupru și 
aluminiu, precum și sârmă. În plus, dezizolează cabluri de 1,0 mm2 și 1,5 mm2. Nu 
este adecvată pentru oțel, materiale călite sau dure.

Foarfecă universală  

Foarfecă pentru foi subțiri  

7101 0006 Tăișuri drepte, mâner deschis.

7101 0016 Tăișuri drepte, mânere cu ochi.

7101 0021 Tăișuri curbate, mânere cu ochi.

7101 0021

7101 0016

7101 0006

6736 1195 

6736 2195 

Micro dantură 

INOX

INOX

Forma tăișului
Lungime

mm

Lungime tăiș
mm

7087 7091 Nr. 
comandă

€ €7087 7091
drept 190 42 42 8,20 10,32 …0190

în unghi 190 38 36 8,66 10,83 …0191
(W568) (W565)

Forma tăișului
Lungime

mm
Lungime tăiș

mm
6736 Nr. 

comandă€
drept 195 51 11,43 …1195

în unghi 195 54 13,82 …2195
(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7101 Nr. 
comandă€

180 31 7,91 …0006
180 34 7,75 …0016
175 33 8,99 …0021

(W565)

Lungime 
mm

Lungime tăi
mm

7100 Nr. 
comandă€

190 40 12,81 …0190
(W568)

Foarfeci

7



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Model robust cu tăișuri lustruite, netede. Mânere cu un ochi lung și unul rotund, lăcuit negru.

Foarfecă de lucru din oțel compact  

Model: Model robust din oțel inoxidabil cu tăișuri lustruite. 
Mânere cu manșoane din plastic.

Foarfecă de lucru cu mâner din plastic  

7093 0110 
 + 0155

Tăiere fină, cu două mânere rotunde.

7093 0215 
 – 0265

Tăiere fină, cu un ochi de mâner lung și unul rotund.

7093 0200 Striat, cu un ochi de mâner rotund și unul lung.

7093 0200

7093 0215–7093 0265

7093 0110 + 7093 0155

Model: Model robust, cu tăișuri călite, zimțate fin (62 HRC) și articulație cu șurub. Mânere cu manșoane din 
plastic rezistente la lovire.

Utilizare: Special pentru tăierea fibrelor de aramidă, ca de ex. Kevlar®.

Foarfecă de lucru pentru fibre de aramidă  

7092 0160 Cu două mânere rotunde.

7092 0240 Cu un mâner lung și unul rotund.

7092 0240

7092 0160

Model: Tăișuri din oțel inoxidabil. Capul șurubului și piulița forjate în matriță, astfel nu există denivelări 
deranjante. Șuruburile sunt reglabile și asigurate cu o contrapiuliță. Ochi de mâner cu inserții ergonomice de 
plastic moale.

Foarfecă multifuncțională  

7107 Cu două mânere rotunde.

7106 Cu un mâner lung și unul rotund.

7106

7107

Model: Din oțel inoxidabil cu tăișuri netede. Mânere cu un ochi lung și unul rotund, precum și manșoane de 
plastic.

Foarfecă pentru hârtie  

INOX

INOX

INOX

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7094 Nr. 
comandă€

200 80 10,35 …0200
250 90 14,10 …0250

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7093 Nr. 
comandă€

110  45 4,93 …0110
155  85 6,50 …0155
215  75 8,18 …0215
245 100 10,06 …0240
265 120 12,20 …0265
195  60 9,80 …0200

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7092 Nr. 
comandă€

160  35 23,79 …0160
240 100 31,73 …0240

(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7107 7106 Nr. 
comandă€ €

160  70 6,37 –  …0160
180  80 7,55 –  …0180
200  80 –  8,47 …0200
250 105 –  11,61 …0250

(W565) (W565)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

708A Nr. 
comandă€

200 105 7,08 …0200
(W568)

Foarfeci
7



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: Siguranță maximă, tăișuri dreptunghiulare și astfel nepericuloase pentru utilizator. Tăișuri extra-
lungi șlefuite special, din oțel inoxidabil, cu vârfuri rotunjite. Mâner cu deschidere mai mică pentru degetul 
mare și Soft Grip integrat.

Utilizare: Pentru tăiat carton, hârtie, folie, pneuri, material textil, PVC etc.

Foarfecă de siguranță SECUMAX 564  

Model: Tăișuri călite din oțel inoxidabil (56 HRC). Cu crestătură în tăișul inferior pentru fixarea și 
tăierea ușoară a cablurilor. Mânerele cu două ochiuri rotunde și manșoane de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru tăierea conductorilor cu fire subțiri până la 16 mm2.

Foarfecă pentru electricieni m

Model: Corpul din tablă de oțel, cromat, lame din oțel special, șlefuit cu mașina CNC, protejat anticoroziv 
și cu strat antiaderent, cu două limitatoare din zinc turnat sub presiune de 45° și marcaje pentru 15°, 
30° și 90°. Principiul Löwe original înseamnă o tăietură dreaptă pe o nicovală fixă. Mânere cu manșoane de 
plastic și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăiere în unghi a barelor și profilurilor din plastic, cauciuc, lemn etc.

Foarfecă pentru tăiere în unghi  

Model: Model robust cu tăișuri lustruite, netede din oțel inox. Mâner lustruit.

Foarfecă universală  

7098 0155 Cu două mânere rotunde.

7098 0180 Cu un mâner lung și unul rotund.

7098 0180

7098 0155

Model: Tăișuri interschimbabile din oțel inoxidabil. Mânere cu manșoane din plastic și arc de deschidere 
și zăvor de blocare.

INOX

Foarfecă universală  

Model: Corpul din tablă de oțel, cromat, lame din oțel special, șlefuit cu mașina CNC, protejat anticoroziv 
și cu strat antiaderent, nicovală din zinc turnat sub presiune. 
Principiul Löwe original înseamnă o tăietură dreaptă pe o nicovală fixă. 
Chiar și la temperaturi sub punctul de îngheț se menține o rezistență crescută. 
Mânere cu manșoane de plastic și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăiat lemn, plastic, cauciuc, furtunuri etc.

Foarfecă universală  

INOX

INOX

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7139 Nr. 
comandă€

218 80 24,01 …0218
(W599)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7131 Nr. 
comandă€

145 45 7,53 …0145
(W720)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7098 7098 Nr. 
comandă€ €

210 50 37,11 –  …0005
Lamă de rezervă – –   12,80  …0100

(W573) (W573)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7098 Nr. 
comandă€

150 70 5,60 …0155
180 80 6,38 …0180

(W573)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7113 Nr. 
comandă€

210 60 23,69 …0210
(W568)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7097 7097 Nr. 
comandă€ €

200 40 33,20 –  …0005
Lamă de rezervă – –  10,15 …0100

(W573) (W573)

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

7/28

Model: Corpul din tablă de oțel, cromat, lame din oțel special, șlefuit cu mașina CNC, protejat anticoroziv 
și cu strat antiaderent, cu două limitatoare reglabile și demontabile de 90°, din tablă de oțel zincată, 
cu strat de cauciuc. Principiul Löwe original înseamnă o tăietură dreaptă pe o nicovală fixă. Mânere cu 
manșoane de plastic și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăierea în unghi drept în materiale dure, plate, din plastic, precum canalele de cablu și 
profilurile de fațadă, ferestre și generale.

Foarfecă pentru canal de cablu  

 
 

Model: Corpul din tablă de oțel, cromat, lame din oțel special, șlefuit cu mașina CNC, protejat anticoroziv și 
cu strat antiaderent, nicovală din zinc turnat sub presiune. 
Principiul Löwe original înseamnă o tăietură dreaptă pe o nicovală fixă. 
Mânere cu manșoane de plastic și protecție anti-alunecare.

Utilizare: Pentru tăierea facilă și curată a profilelor de plastic, a furtunurilor, țevilor de plastic și a țevilor din 
material compozit cu mai multe straturi.

Foarfecă pentru profile  

 
 
 

Model: Cadru robust din oțel, vopsit în câmp electrostatic, lamă din oțel special, rectificată CNC, protejată 
anticoroziv și antiaderent, cu câte o pereche de limitatoare de 45° și 90° de grade, blocare de siguranță. 
Manetă cu mâner cu formă ergonomică și manșon din plastic.

Utilizare: Pentru tăierea silențioasă, fără bavură și fără praf a tijelor de dimensiuni mai mari de lemn, plastic, 
cauciuc etc.

Ghilotină  

Model: Corpul cleștelui din oțel special foarte rezistent, cu roată și opritor. Cele șase preducele 
interschimbabile sunt montate pe roată.

Utilizare: Pentru perforarea materialelor moi precum pielea, cartonul, cauciucul, materialul textil, plasticul etc.

Clește de perforat tip revolver cu preducele  

7102 Nichelat, cu afișarea dimensiunii găurii în vizor.

7127 Vopsit în câmp electrostatic.

7127  

7102 0225  

Model: Corpul cleștelui din oțel special extrem de rezistent, nichelat, cu roată și blocaj. 70% reducere a 
efortului datorită transmisiei cu manetă. Cu afișarea dimensiunii găurilor (vizor) și mânere din plastic cu 
formă ergonomică. Preducele interschimbabile, premontate.

Utilizare: Pentru perforarea materialelor moi precum pielea, cartonul, cauciucul, materialul textil etc.

Clește de perforat tip revolver, cu pârghie  

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7098 7098 Nr. 
comandă€ €

245 75 56,59 –  …0010
Lamă de rezervă – –   14,10  …0110

(W573) (W573)

Lungime 
mm

Profil din 
plastic
mm

∅ țeavă
mm

Lungime 
tăiș
mm

7099 7099 7098 Nr. 
comandă

€ € €
175 15 x 15 15 25 28,01 –  –  …0010

Lamă de 
schimb 175

– – 25 –   8,60  –  …0100

215 25 x 45 32 55 39,22 –  –  …0005
Lamă de 

schimb 215
– – 55 –  –   12,80  …0100

(W573) (W573) (W573)

Lungime 
mm

Lungime tăiș
mm

7099 7099 Nr. 
comandă€ €

580 130  200,50  –  …0015
       de rezervă 130 –   58,00  …0110

(W573) (W573)

∅ Preducele pentru găuri 
mm

Lungime
mm

7102 7127 Nr. 
comandă€ €

2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 225 10,25 –  …0225
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 220 –   14,55  …0220

(W568) (W525)

∅ Preducele pentru găuri 
mm

Lungime
mm

7108 Nr. 
comandă€

2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 250 18,63 …0250
(W568)

Foarfeci
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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.

7/29

Model: Corp din oțel de calitate superioară cu cuțite călite, suport inferior pentru 
o tăiere cu precizie. Împingerea ușoară a tablei simplifică tăierea și fasonarea 
tablei la orice lungime. Ca protecție pentru accidente, cu siguranță pentru 
manetă și mâner ergonomic pentru o manipulare optimă. Fixare sigură posibilă 
cu picioarele perforate: Distanța găurilor 72 mm, gaura ∅ 12 mm.

Utilizare: Pentru tăierea și fasonarea tablei, tijelor de oțel plate și rotunde, în 
special pentru lucrări de montaj și în ateliere didactice, lăcătușerii și unități de 
instalare.

Foarfecă pentru tablă și oțel rotund  

Piese de schimb pentru foarfecă pentru tablă și oțel rotund  

Model: Arbore călit și rectificat, cu ghidaj lung. Canale 
T rectificate central conform DIN 650, înălțime de lucru 
reglabilă. Manetă cu revenire cu arc.

Utilizare: Pentru presare, nituire, apăsare, ștanțare 
eficiente etc.

Presă manuală  

7114 0150 7114 0500 7114 0800 

7114 0150 
 + 0250

Transmisie de forță prin cremaliere 
Presiune constantă în timpul procesului 
de lucru, reglarea cursei prin șurub 
opritor.

7114 0500 
 – 2601

Transmisie de forță prin maneta articulată 
Presiune max. cu maneta articulată 
desfăcută.

Lungime 
cuțit 
mm

Capacitate de 
tăiere tablă de 
oțel până la

mm

Capacitate de 
tăiere platbandă 

până la
mm

Capacitate 
de tăiere 

oțel rotund
mm

Greutate
kg

7110 Nr. 
comandă

€

120 4 50 x 4 11  8 126,31 …0120

150 5 50 x 5 11 10 144,18 …0150

180 6 70 x 6 13 18 203,36 …0180

300 5 70 x 5 13 25 433,90  …0300
(W568)

Denuimre
7115 Nr. 

comandă€
Cuțit superior 120 mm 31,16 …0006
Cuțit inferior 120 mm 18,97 …0011
Cuțit rotund 120 mm 6,76 …0016

Arc de torsiune pentru foarfecă de tablă 120 mm 6,76 …0021
Manetă pentru foarfecă de tablă 120 până la 150 mm 17,58 …0026

Cuțit superior 150 mm 39,88 …0031
Cuțit inferior 150 mm 23,02 …0036
Cuțit rotund 150 mm 6,76 …0041

Arc de torsiune pentru foarfecă de tablă 150 mm 7,46 …0046
Cuțit superior 180 mm 48,76 …0051

(W568)

Denuimre
7115 Nr. 

comandă€
Cuțit inferior 180 mm 25,77 …0056
Cuțit rotund 180 mm 8,09 …0061

Arc de torsiune pentru foarfecă de tablă 180 mm 12,18 …0066
Manetă pentru foarfecă de tablă 180 până la 300 mm 25,77 …0071

Cuțit superior 300 mm 70,44 …0076
Cuțit inferior 300 mm 37,90 …0081
Cuțit rotund 300 mm 23,02 …0086

Arc de torsiune pentru foarfecă de tablă 300 mm 10,49 …0091
Șurub cu cap fluture 5,53 …0096

(W568)

Transmisia forței Cremalieră Cremalieră
Pârghie cu 
articulație

Pârghie cu 
articulație

Pârghie cu 
articulație

Pârghie cu 
articulație

Model HZ 150 HZ 250 HK 500 HK 800 HK 1700 HK 2600
Forță kN 1,5 2,5 5 8 17 26
Înălțime de lucru mm 75–170 80–220 60–150 50–200 75–180 70–250
Cursă mm 40 45 40 40 60 60
Adâncime mm 70 90 73 90 105 110
∅ arbore mm 20 20 20 24 25 30
Orificiu arbore mm 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7
Ghidaj arbore mm 50 90 50 75 110 120
Lățime canelură mm 10 12 10 12 14 14
Înălțime suport mm 290 390 290 410 415 475
Suprafață masă mm 115 x  70 120 x 160 115 x  70 120 x 160 170 x 130 190 x 140
Suprafață de bază mm 115 x 175 160 x 230 115 x 175 160 x 230 260 x 130 310 x 140
Greutate kg 9,5 22,0 10,0 22,0 35,0 46,0

7114   € 305,50  418,00  292,00  398,00  875,50 B 1310,00 B (W571)

Nr. comandă …0150 …0250 …0500 …0800 …1701 …2601

Foarfeci pentru tablă/bare de oțel, prese manuale
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/30

Model: Din oțel special pentru scule. Se acționează 
cu ajutorul unei chei pentru șuruburi sau al unei unelte hidraulice. Livrare cu 
matriță, ștanță și șurub de strângere.

Utilizare: Pentru perforarea de găuri în diverse materiale precum tabla de inox, 
cupru, alamă, aluminiu și fier, precum și în plastic. Adecvat în special pentru 
lucrări în spații greu accesibile precum dulapurile de comandă, panourile de 
comandă etc.

Indicație: Ungeți șurubul de strângere și matrița înainte de utilizare. Gaura 
pre-executată trebuie să fie cu cca. 1 mm mai mare decât șurubul de strângere.

Poanson pentru perforarea tablei  

7116 Fără rulment cu bile.

7117 Cu rulment cu bile.

71177116

Șurub pentru poansoane  

7118 0600 
 – 1600

Fără rulment cu bile. 7118 1000 
 – 1603

Cu rulment cu bile.

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de poansoane pentru tablă  

∅ gaură 
mm

∅ gaură PG
mm

Dimensiune șurub
mm

Lungime șurub
mm Grosime tablă max.

mm

7116 7117 Nr. 
comandă

€ €7116 7117 7116 7117
12,7   7 M8  x 1 – 40 – 1,5 9,36 16,10 …0012
15,2  9 M10 x 1 M10 x 1 45 50 1,5 9,65 16,25 …0015
16 – M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 9,72 14,37 …0016
18,6 11 M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 10,57 15,39 …0018
20 – M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 11,14 16,40 …0020
20,4   13,5 M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 11,36 16,01 …0021
22 – M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 12,20 16,18 …0022
22,5 16 M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 12,33 16,76 …0023
25 – M10 x 1 M10 x 1 45 50 2 14,11 18,37 …0025
28 – M10 x 1 M12 x 1,5 45 60 2 14,51 18,39 …0028
28,3 21 M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 14,51 18,22 …0029
30 – M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 14,64 18,39 …0030
32 – M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 14,68 18,39 …0032
35 – M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 16,88 20,54 …0035
37 29 M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 18,75 22,85 …0037
38 – M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 19,16 22,34 …0038
40 – M12 x 1,5 M12 x 1,5 55 60 2 25,33 27,79 …0040
47 36 M16 x 1,5 M16 x 1,5 60 70 2 28,29 32,46 …0047
51 – M16 x 1,5 M16 x 1,5 60 70 3 33,57 37,78 …0051
54 42 M16 x 1,5 M16 x 1,5 60 70 3 37,09 40,10 …0054
60 48 M16 x 1,5 M16 x 1,5 60 70 3 43,11 48,76 …0060

(W570) (W570)

Dimensiune șurub 
mm

7118 Nr. 
comandă€

M8  x 1,0 x 40 0,50 …0600
M10 x 1,0 x 45 0,50 …0800
M12 x 1,5 x 55 0,84 …1003
M16 x 1,5 x 60 1,99 …1600

(W570)

Dimensiune șurub 
mm

7118 Nr. 
comandă€

M10 x 1,0 x 50 7,60 …1000
M12 x 1,5 x 60 8,47 …1200
M16 x 1,5 x 70 10,83 …1603

(W570)

Execuție Conținut set
7117 Nr. 

comandă€
4 bucăți Ștanță pentru găuri ∅ 28,3; 32; 35 mm 

Bit-burghiu pentru tablă TiAlN 
1/4" ∅ 4-20 mm

71,14 …1000

(W570)

Poansoane pentru perforare
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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.

7/31

Model: DIN 7200-A, din oțel special pentru scule, forjat în matriță cu preducea 
lustruită fin și coadă vopsită în câmp electrostatic. Tăiș călit și tratat prin 
revenire, interior ușor conic pentru îndepărtarea facilă a secțiunilor tăiate.

Utilizare: Pentru găurit piele, cauciuc, pâslă, spumă etc.

Preducea cu mâner  

Model: Livrare în husă.

Set de preducele cu mâner  

Model: Din oțel special extrem de rezistent, capete de preducea rectificate, lustruite fin. Pentru tăierea 
materialelor moi (cauciuc, piele, pâslă, spumă) Se pot perfora și materiale armate (tablă, fibră de sticlă) până 
la 0,3 mm. Livrare în cutie de plastic.

Set de preducele  

7126 0020 7126 0030 

7126 0040 7126 0050 

7126 0060 

∅ gaură 
mm

7120 Nr. 
comandă€

2  3,73  …0002
3  3,73  …0003
4  3,73  …0004
5  3,73  …0005
6  3,73  …0006
7  3,83  …0007
8  3,83  …0008
9  3,97  …0009

10  4,43  …0010
11  4,92  …0011
12  5,25  …0012
13  6,20  …0013
14  6,40  …0014
15  6,95  …0015
16  7,75  …0016

(W572)

∅ gaură 
mm

7120 Nr. 
comandă€

17  8,05  …0017
18  8,60  …0018
19  9,00  …0019
20  10,05  …0020
22  11,40  …0022
24  13,70  …0024
25  14,60  …0025
26  15,70  …0026
28  16,20  …0028
30  18,15  …0030
32  22,10  …0032
35  23,30  …0035
40  32,60  …0040

(W572)

Piese Conținut set
7121 Nr. 

comandă€
19 bucăți 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm
 106,00  …0010

15 bucăți 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 
20; 22; 24; 26; 28; 30 mm

 128,00  …0020

(W572)

Piese Conținut set
7126 Nr. 

comandă€

11 bucăți Preducea de la 3 până la 20 mm: 
Inserții filetate 3; 4; 6; 8; 10 mm 
Capete interschimbabile 12; 14; 16; 18; 20 mm 
Suport

67,24 …0020

16 bucăți Preducea de la 3 până la 30 mm: 
Inserții filetate 3; 4; 6; 8; 10 mm 
Capete interschimbabile 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm 
Suport

100,11 …0030

21 bucăți Preducea de la 3 până la 40 mm: 
Inserții filetate 3; 4; 6; 8; 10 mm 
Capete interschimbabile 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40 mm 
Suport

140,21 …0040

26 bucăți Preducea de la 3 până la 50 mm: 
Inserții filetate 3; 4; 6; 8; 10 mm 
Capete interschimbabile 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm 
Suport

189,01 …0050

33 bucăți Preducea de la 3 până la 60 mm: 
Inserții filetate 3; 4; 6; 8; 10 mm 
Capete interschimbabile 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 
Suport 11 până la 60 mm 
Suport 3 până la 30 mm 
Dispozitiv de tăiere circulară 500 mm

281,64 …0060

(W518)

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

7/32

Model: Poansoane din oțel foarte rezistent. Schimbare și combinare rapidă, pentru a realiza o multitudine de 
diametre inelare.

Utilizare: Pentru perforarea și găurirea inelelor și șaibelor în spumă, carton, cauciuc, piele, plastic, plumb etc. 
cu o singură lovitură de ciocan.

Set de perforare inelar  

7802 02607802 02507802 03307802 0320

Model: Din oțel foarte rezistent.

Utilizare: Pentru perforarea de inele în spumă, carton, cauciuc, piele, plastic plumb etc. cu utilizarea 
suplimentară a unei mandrine pentru poanson cu mâner și un ciocan.

Poanson pentru perforatoare inelare  

7802 0320 Livrare în cutie de plastic.

7802 0330 Mâner cu amortizarea vibrațiilor. Livrare în cutie de plastic.

7802 0250 Mâner cu amortizarea vibrațiilor. Livrare în cutie de plastic.

7802 0260 Mâner cu amortizarea vibrațiilor. Livrarea într-o cutie din tablă de oţel.

Piese Conținut set
7802 Nr. 

comandă€
11 bucăți  1 mâner metalic cu mandrină pentru poanson ∅ 2-20 mm 

10 poansoane 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm
50,83 …0320

18 bucăți  1 mâner din 2 componente cu mandrină pentru poanson ∅ 2-30 mm 
15 poansoane 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm 
 1 știft de centrare cu vârf de centrare retractabil 
 1 sculă așchietoare circulară cu lamă pentru ∅ 60-330 mm

140,53 …0330

32 bucăți  1 mandrină pentru poanson ∅ 2-50 mm 
 1 mâner din 2 componente pentru cuțit de ștanțat 
29 poansoane 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 
   38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm 
 1 știft de centrare cu vârf de centrare retractabil

208,47 …0250

39 bucăți  1 mandrină pentru poanson ∅ 2-60 mm 
 1 mâner din 2 componente pentru cuțit de ștanțat 
34 poansoane 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
   36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 
 1 știft de centrare cu vârf de centrare retractabil 
 1 sculă așchietoare circulară cu lamă pentru ∅ 60-420 mm 
 1 lamă de rezervă pentru bară de tăiere circulară

367,65 …0260

(W600)

∅ gaură 
mm

∅ interior max. 
combinabil

mm

∅ exterior max. 
combinabil

mm

7802 Nr. 
comandă

€
 2 – 12 5,19 …0002
 3 – 12 5,19 …0003
 4 – 12 5,19 …0004
 5 – 12 5,19 …0005
 6 – 12 5,19 …0006
 7 – 12 5,19 …0007
 8 – 12 5,19 …0008
 9 – 12 5,19 …0009
10 – 12 5,19 …0010
12 10 22 6,30 …0012
14 10 22 6,30 …0014
16 10 22 6,30 …0016
18 10 22 6,30 …0018
20 10 24 6,30 …0020
22 18 32 8,09 …0022
24 20 32 8,09 …0024
26 20 32 8,09 …0026
28 20 32 8,09 …0028

(W600)

∅ gaură 
mm

∅ interior max. 
combinabil

mm

∅ exterior max. 
combinabil

mm

7802 Nr. 
comandă

€
30 20 34 8,09 …0030
32 28 42 10,59 …0032
34 30 42 10,59 …0034
36 30 42 10,59 …0036
38 30 42 10,59 …0038
40 30 44 10,59 …0040
42 38 52 12,97 …0042
44 40 52 12,97 …0044
46 40 52 12,97 …0046
48 40 52 12,97 …0048
50 40 54 12,97 …0050
52 48 – 29,55 …0052
54 50 – 29,55 …0054
56 50 – 29,55 …0056
58 50 – 29,55 …0058
60 50 – 29,55 …0060

(W600)

Unelte de perforare inelare
7



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.

7/33

Model: Cu ștanțe călite interschimbabile, cu arc de evacuare presat. Limitatorul de adâncime se poate regla 
între 35 și 105 mm.

Utilizare: Pentru perforarea rapidă și facilă a tablei trapezoidale cu grosimi de până la 1,2 mm.

Clește de perforat pentru tablă trapezoidală  

Model: Din oțel de calitate, forjat, vopsit complet negru în câmp electrostatic.

Clește de fălțuit  

7124 0005 

7124 0010 7124 0015 

Model: Cu mâner de plastic și gradație milimetrică.

Utilizare: Pentru decuparea de discuri și garnituri inelare din cauciuc, piele și hârtie.

Dispozitiv de tăiere circulară  

Model: Din oțel special, roluit, călit cu revenire în ulei, cap brunat, mânere de plastic din mai multe 
componente.

Utilizare: Pentru realizarea îmbinărilor fixe de orice tip de tabă profilată utilizată la pereți despărțitori și 
plafoane suspendate, cum ar fi profilurile U și C.

Clește de fixat profile pentru acționare cu o singură mână  

∅ gaură 
mm

Lățime de tăiere
mm

Lungime
mm

7111 Nr. 
comandă€

10 100 700 276,34 …0700
(W508)

Formă
Lățime bacuri

mm
Lungime

mm
7124 Nr. 

comandă€
drept 60 270 31,32 …0005

Curbat la 45° 60 270 35,28 …0010
Curbat la 90° 60 270 38,07 …0015

(W572)

Pentru ∅ disc 
mm Număr cuțite

7123 Nr. 
comandă€

40–200 2 49,36 …0200
40–400 2 55,46 …0400
40–600 2 63,89 …0600

Lamă de rezervă – 10,03 …1000
Suport de lamă de rezervă fără lamă – 9,63 …1010

(W527)

Capacitate 
mm

Lungime
mm

7125 Nr. 
comandă€

max. 1,2 (2 x 0,6) 250  95,30  …0250
(W525)

Clești speciali, dispozitive de tăiere circulară

7



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

7/34

Model: DIN 5234, forma A. Model suedez, din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță. Cu piuliță de reglare 
nedetașabilă.

Clește pentru țevi  

7140 Cap înclinat la 90°, în zona bacurilor călit prin inducție. Vopsit în câmp electrostatic, gură 
rectificată.

7141 Cap înclinat la 85°, cu autoprindere datorită danturii contrare direcției de rotație. Călit complet, 
dantură călită suplimentar cu flacără. Emailat.

7141  

7140  

Model: DIN 5234, forma B, din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță. 
Cu piuliță de reglare nedetașabilă.

Clește cu fălci înclinate pentru țevi  

7148 Cap înclinat la 45°, în zona bacurilor călit prin inducție. Vopsit în câmp electrostatic, gură 
rectificată.

7145 Cap înclinat la 52°, cu autoprindere datorită danturii contrare direcției de rotație. Călit complet, 
dantură călită suplimentar cu flacără. Emailat.

7145  

7148  

Model: DIN 5234, forma C, forjat în matriță, bacuri rectificate. Datorită formei speciale a bacurilor, piesa 
este strânsă în mod egal și simultan din trei părți. 
Cu piuliță de reglare nedetașabilă.

Clește cu fălci înclinate pentru țevi  

7152 Oțel crom-vanadiu, călit prin inducție în zona gurii. Vopsit în câmp electrostatic.

7142 

m
Oțel electric crom-vanadiu, recopt în ulei, dantură călită suplimentar prin inducție. Vopsit în 
câmp electrostatic. Cu autoprindere datorită danturii contrare direcției de rotație.

7153 Clești pentru țevi cotite snap® 100. Oțel crom-vanadiu, complet călit cu revenire, dantură 
călită suplimentar cu flacără. Emailat. Cu autoprindere datorită danturii contrare direcției de 
rotație.

7153  

7142  

7152  

Model: DIN 5234, forma C, din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță, în zona bacurilor călit prin inducție. 
Bacuri rectificate. Datorită formei speciale a bacurilor, piesa este strânsă în mod egal și simultan din trei părți. 
Cu piuliță de reglare nedetașabilă.

Set de clești cu fălci înclinate pentru țevi  

Model: Din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și acoperire epoxidică în câmp electrostatic. Cap lustruit cu 
dinți speciali, lanț din oțel special.

Utilizare: Ideal pentru racorduri filetate de dimensiuni mari. Cu suprafața dublă a dinților este utilizabil și 
pentru lucrări în ambele sensuri fără inversare.

Clește cu lanț pentru țevi  

pentru țevi 
Inch

Deschidere
mm

Lungime
mm

7140 7141 Nr. 
comandă€ €

1  44 320 8,23 45,75 …0010
1.1/2  62 430 14,52 66,80 …0015

2  76 580 22,13 103,12 …0020
3 105 670 29,55 132,29 …0030
4 130 760 –  203,79 …0040

(W512) (W522)

pentru țevi 
Inch

Deschidere
mm

Lungime
mm

7148 7145 Nr. 
comandă€ €

1 44 320 8,74 46,16 …0010
1.1/2 62 430 13,77 65,12 …0015

2 76 580 23,00 97,89 …0020
(W512) (W522)

pentru țevi 
Inch

Deschidere
mm

Lungime
mm

7152 7142 7153 Nr. 
comandă

€ € €7152/7153 7142 7152/7153 7142
1/2 –  35 – 245 –   38,10  –  …0005
1  48  42 320 320 8,54  35,80  59,87 …0010

1.1/2  60  60 420 420 13,58  51,60  75,40 …0015
2  80  70 550 540 21,96  81,40  105,34 …0020
3 110 100 630 680 34,26  152,00  161,43 …0030

(W512) (W525) (W522)

Componență
Conținut set

Inch
7152 Nr. 

comandă€
3 bucăți 1; 1.1/2; 2 42,53 …0500

(W512)

pentru țevi 
mm

Lungime
mm

7143 Nr. 
comandă€

115 300 46,19 …0005
(W593)

Clești pentru țevi
7



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.

7/35

Model: Model robust pentru lucrări de montaj dificile. Din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și acoperire 
epoxidică în câmp electrostatic. Lanț din oțel special călit. 

Utilizare: Ideal pentru montarea de conducte, dantură dublă pentru acționare în ambele direcții, deschidere 
rapidă.

Clește cu lanț pentru țevi HEAVY DUTY  

Model: Din aliaj special de aluminiu, cu curea de nailon interschimbabilă.

Utilizare: Pentru lucrări de finețe la baterii cromate.

Clește cu chingă pentru țevi și armături  

 
 

Model: Forjat complet din oțel, brunat, cu reglare cu role, transmisie a puterii și bacuri netede pentru 
protejarea tubulaturilor și a suprafețelor sensibile.

Cheie pentru armături, reglare cu role  

Model: DIN ISO 5743. Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Fălci de prindere paralele, 
netede, 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 scalare pentru fixarea zonei de prindere departe de piesa de 
prelucrat, cu excepția comenzii nr. 7154.

Clește cheie  

7158 Cap brunat, mânere cu înveliș de plastic.

7156 Cap cromat, mânere cu înveliș de plastic.

7154 Cap cromat, mânere cu înveliș de plastic, brațe înclinate.    

7159 Cap brunat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

7157 Cap cromat, mânere cu manșoane de plastic din mai multe 
componente.

7157

7159

7156

7158

7154 

pentru țevi 
mm

Lungime
mm

7143 Nr. 
comandă€

 73  690 164,99 …0510
114  940 212,95 …0515
168 1120 292,30 …0520
220 1280 419,45 …0525

(W593)

pentru țevi 
mm

Lungime
mm

7147 Nr. 
comandă€

220 300 47,01 …0007
Bandă de rezervă –  28,80  …0012

(W592)

Deschidere 
mm

Adâncime de prindere
mm

Lungime
mm

7155 Nr. 
comandă€

65 45 275 53,70 …0005
(W597)

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)

Clești pentru țevi, clești reglabili
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/36

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, călit și revenit în ulei. Cap cromat, fălci de prindere paralele, netede, 
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: Perfect adecvat pentru prinderea, ținerea, presarea și îndoirea pieselor, cu scală pentru reglarea 
intervalului de prindere departe de piesa de lucru.

Clește cheie VDE  

Model: Din oțel electric crom-vanadiu, cromat, articulație reglabilă în 25 de poziții.

Utilizare: Ideal pentru strângerea și desfacerea sifoanelor, a filtrelor de ulei, a țevilor de plastic, a piulițelor 
rotunde de alamă și conectorilor cu ∅ până la 80 mm.

Clește pentru sifoane și conexiuni SpeedGrip®  

716A Cu suprafețe de prindere zimțate.

716B 0250 Cu bacuri din plastic cu 2 componente interschimbabile, pentru suprafețe 
sensibile.

 

m

716B

716A

Model: Din oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și vopsit în câmp electrostatic. Cu gheară pivotantă pentru 
pas pe dreapta și pe stânga.

Cheie piuliță pentru robineți  

Model: Robustă, din metal.

Utilizare: Pentru înșurubarea și deșurubarea fără deteriorare a regulatoarelor de oțel cu dimensiunile M18 x 
1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1 precum și CACHÉ® cu dimensiunile TT; TJ; JR; STD.

Cheie de service pentru reglare jet  

Model: Din oțel crom-vanadiu, cromat, piesă centrală cu filet interior pentru șuruburi M10. Scaunul sferic 
integrat asigură o desprindere facilă a cheii de pe șurub.

Utilizare: Pentru șuruburi expres, pentru fixarea chiuvetelor și montarea valvelor în colțuri.

Cheie de montaj  

Lungime 
mm Reglare fină

Pentru piulițe
mm

pentru țevi
Inch

7151 Nr. 
comandă€

250 19 poziții 52 2  58,70  …0250
(W525)

Deschidere
mm Reglare fină

Lungime
mm

716A 716B Nr. 
comandă€ €

25–80 25 poziții 250  32,30  –  …0250
10–75 25 poziții 250 –   44,70  …0250

pereche de fălci de schimb – – –   10,60  …1005
(W525) (W525)

Lungime 
mm

Pentru piulițe
mm

7162 Nr. 
comandă€

235 până la 32 21,84 …0235
(W574)

Dimensiuni 
mm

7186 Nr. 
comandă€

92 x 92 9,85 …0005
(W523)

Mărime cheie 
mm

Lungime
mm

7167 Nr. 
comandă€

17 x 19 220 19,14 …0005
(W592)

Unelte pentru instalatori
7



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.

7/37

Model: Din oțel crom-vanadiu, cu hexagon exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" și 1" pentru bentile precum și filet 
interior M8, M10 și M12 pentru șuruburi.

Utilizare: Pentru montarea și demontarea ventilelor de calorifer și a racordurilor filetate de retur, precum și 
pentru fixarea chiuvetelor.

Cheie în cruce pentru instalatori  

Model: Suport filetat cu presiune de frezare reglabilă cu arc și șurub de reglare. Frezele sunt 
interschimbabile.

Utilizare: Pentru frezarea de corectare a scaunului de ventil la robineții neetanși.

Livrare: Suport filetat cu trepte cilindrice, freze pentru scaunul de ventil de robinet 3/8"; 1/2"; 3/4" și 1", 3 
garnituri per dimensiune și casetă din tablă de oțel.

Dispozitiv frezare robineți  

Model: Din oțel crom-vanadiu, călit și nichelat, cu adaptor pentru came, hexagon interior, și dublu hexagonal, 
pătrat de antrenare 1/2".

Cheie în trepte pentru ventile  

Cheie cu clichet (inclusă în set)

7181 Dimensiunile 3/8"; 1/2"; 3/4" și 1" precum și alte dimensiuni intermediare. 
Pentru montarea și demontarea de nipluri de ventil de calorifer, racorduri de retur filetate.

7183 Dimensiunile 1/2"; 3/4"; 1" precum și alte dimensiuni intermediare. 
Montarea facilă și rapidă a racordurilor filetate. 7183 00057181 0005

Model: Spirale duble de calitate superioară din sârmă de oțel pentru arcuri, zincată. Pentru uz profesional 
cu miez înfășurat invers. Cu cap de găurire și manivelă cu mâner de lemn, interschimbabil și extensibil prin 
racorduri cu filet WW 1/2".

Spirală pentru curățarea țevilor  

Model: Cu filet WW 1/2".

Accesorii pentru spirale pentru curățarea țevilor  

72677265

Model: Cu racorduri cu filet WW 1/2".

Prelungitor pentru spirala pentru curățare țeavă  

Dimensiuni 
mm

7173 Nr. 
comandă€

220 x 220 28,72 …0005
(W591)

7189 Nr. 
comandă€

65,14 …0005
(W592)

Denumire
7181 7183 Nr. 

comandă€ €
Cheie în trepte 12,27 20,87 …0005

Set: Cheie în trepte cu clicheți, inversabilă stânga/dreapta 28,13 34,50 …0500
(W592) (W592)

∅ spirală 
mm

Lungime
m

7261 Nr. 
comandă€

10  5,0 34,48 …0020
10  7,5 46,62 …0025
10 10,0 57,05 …0030
12 10,0 69,04 …0040

(W576)

∅ 
mm

7265 7267 Nr. 
comandă

Gheară cu 
trei dinți

Cap de găurire 
(burghiu 
cilindric)

€ €
30 –  10,61 …0005
40 11,02 12,20 …0010
50 12,39 14,04 …0015

(W576) (W576)

∅ spirală 
mm

Lungime
m

7268 Nr. 
comandă€

10 5 24,99 …0005
12 5 28,60 …0010

(W576)

Unelte pentru instalatori, unelte pentru curățare țevi
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/38

Model: Pompă de desfundare cu presiune și mâner frontal reglabil pentru o forță de apăsare mare.

Utilizare: Pentru desfundarea rapidă și facilă a chiuvetelor, cabinelor de duș și căzi, toalete etc.

Livrare: 
1 adaptor de cauciuc scurt pentru chiuvetă, cabină de duș și cadă. 
1 adaptor de cauciuc lung pentru toalete.

Dispozitiv pentru desfundat țevi Easy-Clean  

Model: Dispozitiv robust, comod la utilizare, cu mandrină de prindere rapidă pentru blocarea facilă a spiralei, 
pentru țevi cu ∅ de la 20 până la 50 (75) mm, pentru spirale cu ∅ 6, 8 și 10 mm.

Utilizare: Pentru lucrări facile de mână sau electrice, cu mașini de găurit obișnuite din comerț, cu viteză 
redusă, fără trepte sau cu șurubelnițe cu acumulatori. Ideal pentru scurgeri de chiuvetă și țevi cotite înguste. 
Spirala încape prin sitele de chiuvetă.

Livrare: Spirală cu burghiu spiralat.

Dispozitiv pentru curățat țevi Mini-Ortem  

Model: Din sârmă zincată de oțel pentru arcuri, cu gheară fixă și mâner de plastic.

Spirală pentru curățarea țevilor casnice  

Model: Cu avans și retur automat al spiralei prin comutare rapidă, chiar și la capacitate maximă. Pentru țevi 
până la ∅ 50 (75) mm, pentru spirale cu ∅ 8 și 10 mm. Tamburul spiralei din plastic ranforsat cu fibră de 
sticlă, rezistent la lovire.

Utilizare: Pentru curățarea rapidă și facilă a țevilor, ideal pentru sifoane de chiuvetă și țevi cotite înguste. 
Spirala încape prin sitele de chiuvetă.

Livrare: Dispozitiv, spirală cu burghiu spiralat.

Dispozitiv electric pentru curățat țevi Mini-Ortem S  

Model: Extrem de flexibilă și călită special pentru un avans ușor, chiar și prin țevi cotite înguste, cu burghiu 
spiralat.

Utilizare: Ideal pentru scurgeri de chiuvetă și țevi cotite înguste. Spirala încape prin sitele de chiuvetă.

Spirală de curățat țevi Mini-Ortem/Mini-Ortem S  

7192 Nr. 
comandă€

 88,10  …0015
(W001)

∅ spirală 
mm

Lungime spirală
m

7192 Nr. 
comandă€

8 7,5  126,50  …0020
(W001)

∅ spirală 
mm

Lungime
m

7268 Nr. 
comandă€

6 3 3,34 …0500
(W576)

∅ spirală 
mm

Lungime 
spirală

m
Puterea:

W
Tensiune

V
Turație
min-1

Greutate dispozitiv
kg

7192 Nr. 
comandă

€
8 7,5 630 230 0–950 5,2  la cerere ◊  …0006

(W001)

Model
∅ spirală

mm
Lungime spirală

m
7192 Nr. 

comandă€
pentru Mini-Ortem 8 7,5 45,90 …0060

pentru Mini-Ortem S 8 7,5 65,38 …0065
(W620)

Unelte pentru curățare țevi
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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.

7/39

Prezentarea materialelor pentru dizpozitive de tăiat țevi  

 

Model: Corp din zinc turnat sub presiune, rotiță de tăiere din aliaj de oțel călit, schimbare fără unelte. 2 role 
de ghidare cu locaș pentru tăierea aproape de margine. Reglarea presiunii se face prin axul de oțel cu mâner 
ergonomic.

Utilizare: Pentru tăierea țevilor mici în locuri greu accesibile, precum și a țevilor paralele. Pentru țevi de cupru 
și metal neferos, precum și a țevilor de oțel cu perete subțire.

Dispozitiv de tăiat țevi Mini  

Model: Corp din zinc turnat sub presiune, rotiță de tăiere din aliaj de oțel călit, schimbare fără unelte. 2 role 
de ghidare cu locaș pentru tăierea aproape de margine. Reglarea presiunii se face prin axul de oțel ușor 
manevrabil.

Utilizare: Pentru tăierea facilă a țevilor din cupru, alamă și metale neferoase, precum și a țevilor de oțel cu 
pereți subțiri.

Dispozitiv de tăiat țevi  

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 2 role de ghidare călite. Reglarea presiunii se face prin 
arborele ușor manevrabil.

Utilizare: Pentru tăierea țevilor mici în locuri greu accesibile, precum și a țevilor paralele. Pentru țevi cu pereți 
subțiri din cupru, inox și oțel în formă de C.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX Mini  

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 2 role de ghidare călite. Reglarea presiunii se face prin axul 
ușor manevrabil.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel, cupru și de alt tip cu pereți subțiri, grosime maximă a 
peretelui 4 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX  

Pentru ∅ țeavă
7200 7209 Nr. 

comandă€ €
1/8–5/8" (3–16 mm) 10,56 –  …0005

1/8–1.1/8" (3–28 mm) 14,59 –  …0010
Roată de tăiere de rezervă –  1,61 …0001

(W574) (W574)

Pentru ∅ țeavă
7204 7209 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.1/8" (3–28 mm) 13,38 –  …0005

Roată de tăiere de rezervă –  1,61 …0001
(W574) (W574)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–5/8" (3–16 mm)  18,70  –  …0001

1/8–1.1/8" (3–28 mm)  28,40  –  …0010
Roată de tăiere de rezervă –  8,87 …1000

(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.1/8" (3–28 mm)  21,60  –  …0020

Roată de tăiere de rezervă –  8,87 …1000
(W001) (W622)

material de prelucrat
Oțel Cupru Alamă Inox Aluminiu Plastic și materiale compozite Pagina Nr. comandă 

– 1/8–5/8" – 1/8–5/8" 1/8–5/8" – Ç 7/39 7200 0005
– 1/8–1.1/8" – 1/8–1.1/8" 1/8–1.1/8" – Ç 7/39 7200 0010
– 1/8–5/8" – 1/8–5/8" – – Ç 7/39 7201 0001
– 1/8–1.1/8" – 1/8–1.1/8" – – Ç 7/39 7201 0010
– 1/8–1.1/8" – 1/8–1.1/8" – – Ç 7/39 7201 0020
– 1/8–1,3/8" – 1/8–1,3/8" – – Ç 7/40 7201 0030
– 1/4–1.5/8" – 1/4–1.5/8" – – Ç 7/40 7201 0040
– 1/4–2.1/2" – 1/8–1,3/8" – – Ç 7/40 7201 0050
– 2.1/2–4.5/8" – 1/8–2.1/2" – – Ç 7/40 7201 0060
– 1/8–1,3/8" – – – – Ç 7/40 7201 0145
– 1/8–2.31/2" – – – – Ç 7/41 7201 0150

1/8–2" – – – – – Ç 7/41 7201 0070
– 1/8–1,3/8" – 1/8–2.1/2" – – Ç 7/41 7201 0170

1,1/4–4" – – – – – Ç 7/41 7201 0190
– 1/8–1.1/8" – 1/8–1.1/8" – – Ç 7/40 7201 0210
– – – 1/8–1,3/8" – – Ç 7/40 7202 1010

1/8–1.1/8" 1/8–1.1/8" 1/8–1.1/8" – 1/8–1.1/8" – Ç 7/39 7204 0005
– 1/4–1.3/8" 1/4–1.3/8" 1/4–1.3/8" – – Ç 7/41 7205 0020

1/8–2" – – – – – Ç 7/41 7206 0005
1/8–1,3/8" 1/8–1,3/8" 1/8–1,3/8" – 1/8–1,3/8" – Ç 7/40 7208 0006

– – – – – 1/8–2.1/8" Ç 7/42 7214 0020
– – – – – 2–4.3/8" Ç 7/42 7214 0030
– – – – – 4.3/8–6.1/4" Ç 7/42 7214 0040

Dispozitive de tăiat țevi

7



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

7/40

Model: Corp din magneziu turnat sub presiune, rotiță de tăiere din aliaj de oțel călit, schimbare fără scule. 
Cele 4 role de ghidare cu locaș pentru tăierea aproape de margine împiedică sărirea sau alunecarea. Reglarea 
presiunii se face prin axul de oțel ușor manevrabil. În plus, dispozitivul dispune și de o lamă de debavurare 
retractibilă. Mâner metalic de dimensiuni mari, cu rotiță de tăiere de rezervă (inclusă).

Utilizare: Pentru tăierea cu precizie a țevilor de cupru, alamă, aluminiu și a celor de oțel cu pereți subțiri.

Dispozitiv de tăiat țevi Compact  

Model: Corp din magneziu turnat sub presiune, rotiță de tăiere cu rulment cu ace din inox, cu geometrie 
specială a tăișului pentru țevi de inox, schimbare fără unelte. 4 roți de ghidare din inox cu rulmenți cu ace. 
Reglarea presiunii se face prin axul de oțel ușor manevrabil. În plus, dispozitivul dispune și de o lamă de 
debavurare retractibilă. Mâner metalic de dimensiuni mari, cu rotiță de tăiere de rezervă (inclusă).

Utilizare: Pentru tăierea cu precizie și rază de lucru constantă la țevile de inox.

Dispozitiv de tăiat țevi Compact INOX  

Model: Roată de tăiere cu rulment cu ace, din oțel special rezistent. Roată de tăiere protejată împotriva 
atingerii cu rolele de ghidare prin limitarea mișcării de reglare.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel, cupru și de alt tip cu pereți subțiri, grosime maximă a 
peretelui 4 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX S  

7201 0210 Cu 2 role de ghidare călite. Reglarea presiunii se face prin axul ușor manevrabil.

7201 0145
7201 0210

7201 0145

Cu 4 role de ghidare călite și debavurator integrat pentru țevi. Reglarea presiunii 
se face prin axul telescopic extrem de ușor de manevrat.

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 4 role de ghidare călite și debavurator de țevi integrat. 
Reglarea presiunii se face prin axul telescopic extrem de ușor de manevrat.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel, cupru și de alt tip cu pereți subțiri, grosime maximă a 
peretelui 4 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX  

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 4 role de ghidare călite. 
Reglarea presiunii se face prin axul telescopic lung și stabil.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel, cupru și de alt tip cu pereți subțiri, grosime maximă a 
peretelui 4 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX  

* 2 role de ghidare călite.

7201 0040

Pentru ∅ țeavă
7208 7209 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.3/8" (3–35 mm) 27,13 –  …0006

Roată de tăiere de rezervă –  1,61 …0001
(W574) (W574)

Pentru ∅ țeavă
7202 7202 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.3/8" (3–35 mm) 36,41 –  …1010

Roată de tăiere de rezervă –  2,88 …1015
(W574) (W574)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 7201 Nr. 

comandă€ € €
1/8–1.1/8" (3–28 mm)  38,10  –  –  …0210
1/8–1.3/8" (3–35 mm) –   49,60  –  …0145

Roată de tăiere de rezervă –  –  15,52 …0160
(W001) (W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.3/8" (3–35 mm)  33,60  –  …0030

Roată de tăiere de rezervă –  8,87 …1000
(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/4–1.5/8" (6–42 mm)  105,50 *  –  …0040
1/4–2.1/2" (6–64 mm)  123,00  –  …0050

2.1/2–4.5/8" (64–120 mm)  210,36 *  –  …0060
Roată de tăiere de rezervă –  8,87 …1000

(W622,W001) (W622)

Dispozitive de tăiat țevi
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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.

7/41

Model: Roată de tăiere cu rulment cu ace, din oțel special rezistent. 4 role de ghidare călite, cu rulment cu 
ace. Reglarea presiunii se face prin axul telescopic și lung cu reglare rapidă.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel, cupru și de alt tip cu pereți subțiri, grosime maximă a 
peretelui 4 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu/INOX S  

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 4 role de ghidare călite cu locaș pentru tăiere aproape de 
margine și debavurator de țevi integrat. Reglarea presiunii se face prin axul telescopic extrem de ușor de 
manevrat.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de cupru cu o grosime maximă a peretelui de 3 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso Cu  

Model: Corp din oțel forjat, rotiță de tăiere din oțel special rezistent, datorită limitării reglării este protejat de 
atingerea cu rolele de ghidare. 2 role de ghidare călite. Reglarea presiunii se face cu mânerul ergonomic lat, 
prin axul telescopic. 

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de oțel cu o grosime maximă a peretelui de 12,5 mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso oțel  

Model: Corp din magneziu turnat sub presiune, roată de tăiere cu rulmenți cu ace, din oțel de rulmenți. 
4 role de ghidare călite, cu rulment cu ace. Noua reglare rapidă QuickLock cu o singură mână permite 
adaptarea cleștelui de tăiere a țevilor la diametrul țeavă cu o singură mână. Presiunea este reglată prin 
intermediul butonului rotativ. În plus, dispozitivul dispune și de o lamă de debavurare detașabilă. 

Utilizare: Pentru tăierea rapidă și ușoară a țevilor de cupru, alamă și oțel inoxidabil de până la 2 mm grosime 
a peretelui.

Clește pentru țeavă TubiX® m

7201 0070

Model: Corp din oțel forjat, cu tăișuri din zinc turnat sub presiune, rotiță de tăiere din aliaj de oțel călit, 
schimbare fără scule. 2 role de ghidare late pentru ghidarea în siguranță a roții de tăiere pe țeavă. Cu sistem 
de apăsare cu arc pentru o tăiere optimizată și durabilitate crescută a roții de tăiere. Reglarea presiunii se 
face prin axul ușor manevrabil. Mâner T pentru transfer maxim de putere.

Utilizare: Pentru tăierea dreaptă și curată a țevilor de oțel. 
După tăiere se poate fileta direct.

Dispozitiv de tăiat țevi de oțel de până la 2"  

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–2.1/2" (8–64 mm)  129,00  –  …0150

Roată de tăiere de rezervă –  15,52 …0160
(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–1.3/8" (3–35 mm)  33,60  –  …0170

Roată de tăiere de rezervă –  7,95 …0180
(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă
7201 7201 Nr. 

comandă€ €
1/8–2" (10–60 mm)  141,50  –  …0070

Roată de tăiere de schimb (10-60 mm, S 8 mm) –  11,36 …0080
1.1/4–4" (30–115 mm)  281,00  –  …0190

Roată de tăiere de schimb (30-115 mm, S 12 mm) –  26,32 …0200
(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă 
mm

7205 7205 Nr. 
comandă€ €

6–35  56,60  –  …0020
Roată de tăiere de rezervă –   10,35  …1000

(W525) (W525)

Pentru ∅ țeavă
7206 7206 Nr. 

comandă€ €
1/8–2" (10–60 mm) 65,40 –  …0005

Roată de tăiere de rezervă –  4,57 …0010
(W574) (W574)

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

7/42

Model: Roată de tăiere din oțel special rezistent. 2 role de ghidare călite. Reglarea presiunii se face prin 
arborele telescopic cu reglare rapidă.

Utilizare: Pentru tăierea curată a țevilor de plastic și de racordare cu o grosime maximă a peretelui de 19 
mm.

Dispozitiv de tăiat țevi Corso P  

* Cu 4 role de ghidare călite.

7214 0020

Model: Lamă cu tăiș ascuțit pentru o pătrundere ușoară și fără efort în material. Cu arc de deschidere și 
blocare cu o singură mână.

Utilizare: Pentru tăierea cu precizie cu o singură mână a furtunurilor, chiar și cu material ranforsat, de ex. din 
fibre de aramidă.

Foarfecă pentru furtun și țeavă  

7138 0022 Corp din magneziu turnat sub presiune, lamă acoperită cu PTFE.

7138 0028 Corp din magneziu turnat sub presiune, lamă acoperită cu PTFE. Articulația este compusă 
dintr-un ax cu rulment de oțel cu ace. Mânere cu inserții de material moale cu amortizare 
pentru vibrații. 
Taie și țevi de plastic, de ex. din PEX, PE, PB etc., precum și țevi de armare din plastic cu pereți 
subțiri.

722A  

722A 0185 Corp din plstic ranforsat cu fibră de sticlă, lamă din oțel special pentru scule, călit în ulei, 
interschimbabil. 
Taie și țevi din plastic cu pereți subțiri (de ex. țevi de armare din plastic) și furtunuri, chiar și 
ranforsate, din plastic sau cauciuc.

7138 0028  

7138 0022  

Model: Lamă din oțel inoxidabil cu geometrie optimă a tăișurilor și acoperire cu PTFE, demontabilă fără 
unelte și rapid. Pentru reducerea riscului de accidentare și pentru protejarea lamei, aceasta stă protejată în 
carcasă. Corp din magneziu turnat sub presiune, cu retragerea rapidă a lamei cu o singură mână și inserții 
ergonomice de plastic moale.

Utilizare: Pentru tăierea cu precizie cu o singură mână, pentru debitarea rapidă a țevilor din plastic și material 
compozit prin avansul controlat prin dinți.

Foarfecă pentru țevi de plastic  

7217 0110

Model: Livrare în husă rulabilă din nailon, nr. comandă 7413 0100, Ç 7/121.

Conținut set: 
1 clește telescopic de tăiere a țevilor, lungime 3-35 mm  Nr. comandă 7208 0006, Ç 7/40 
1 foarfecă pentru furtunuri 0-22 mm Nr. comandă 7138 0022, Ç 7/42 
1 foarfecă pentru tăierea țevilor și a furtunurilor 0–28 mm Nr. comandă 7138 0028, Ç 7/42

Set de clești pentru tăierea țevilor și a furtunurilor m

Pentru ∅ țeavă
7214 7214 Nr. 

comandă€ €
1/8–2.1/8" (10–63 mm)*  110,00  –  …0020

Roată de tăiere de schimb (10-63 mm, S 7 mm) –  14,41 …1010
2–4.3/8" (50–110 mm)  153,50  –  …0030

4.3/8–6.1/4" (110–160 mm)  194,00  –  …0040
Roată de tăiere de schimb (50-315 mm, S 11 mm) –  17,46 …1020
Roată de tăiere de schimb (50-315 mm, S 16 mm) –  20,87 …1030
Roată de tăiere de schimb (50-315 mm, S 19 mm) –  33,80 …1040

(W001) (W622)

Pentru ∅ țeavă 
mm

7138 722A Nr. 
comandă€ €

0–22 19,55 –  …0022
Lamă de schimb pentru 0-22 mm 9,36 –  …1022

0–28 28,31 –  …0028
Lamă de schimb pentru 0-28 mm 10,54 –  …1028

0–25 –   39,20  …0185
Lamă de schimb pentru 0-25 mm –   13,40  …1185

(W574) (W525)

Pentru ∅ țeavă
7217 Nr. 

comandă€
0–1.5/8" (0–42 mm) 36,05 …0110

Lamă de schimb din inox 0-1.5/8" (0-42 mm) 14,75 …0120
(W574)

Număr de piese
7200 Nr. 

comandă€
3 bucăți 79,11 …0300

(W574)

Dispozitive de tăiat țevi, foarfeci pentru țevi din plastic
7



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.

7/43

Model: Lamă călită, rectificată special și interschimbabilă. Suport lat pentru țevi pentru o tăiere precisă, 
dreaptă și fără bavură.

Utilizare: Pentru tăierea cu precizie cu o singură mână, pentru debitarea rapidă și simplă a țevilor din 
plastic și material compozit.

Foarfecă pentru țevi de plastic Picco  

7201 0112

7201 0121

7201 0131

7201 0090

7212 0100 7212 0150 

Model: Lamă din inox cu rectificare în V, cu suport lat pentru țevi pentru o 
tăiere precisă. Datorită curbei de tăiere ideal dințate, tăierea se face cu efort 
minim chiar și la grosimi de perete mai mari. Maneta de declanșare permite 
o deschidere controlată a cuțitului cu apăsarea butonului. Mânere cu zonă 
moale cauciucată pentru o prindere sigură la tăiere.

Utilizare: Pentru tăierea precisă cu o singură mână, pentru debitare, tăiere 
și scurtare fără efort a țevilor de PE, PE-X, PP, VPE, PB și PVDF. Articolul 
7212 0160 este special pentru țevi PVC.

7212 0170 7212 0160 

7212 0190 

Foarfecă pentru țevi de plastic ROCUT® TC  

7201 0090 Lamă acoperită cu PTFE. Corp din magneziu extrem de ușor și robust. Pentru a tăia dintr-o 
mișcare.

7201 0220 Lamă acoperită cu PTFE. Corp din magneziu extrem de ușor și robust. Pentru a tăia dintr-o 
mișcare. Cu cele patru unelte de tăiere suplimentare, este potrivit și pentru tăierea țevilor din 
copex.

7201 0112 Corp din aluminiu extrem de robust, cu transmisie specială cu clichet și retur rapid.

7201 0121 Corp din aluminiu extrem de robust, cu transmisie specială cu clichet și retur rapid.

7201 0131 Corp din oțel extrem de robust, mânere cu manșoane din plastic, cu transmisie specială cu 
clichet.

 

Model: Lame 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 din copex în secțiuni longitudinale și transversale.

Foarfecă pentru copex m

7201 0220

Pentru ∅ țeavă
7201 Nr. 

comandă€
0–1.1/4" (0–26 mm) 36,30 …0090
0–1.1/4" (0–26 mm) 71,10 …0220
0–1.5/8" (0–42 mm) 55,70 …0112
0–2.1/8" (0–63 mm) 109,00 …0121

0–3" (0–75 mm) 266,87 …0131
(W623, 

W001,W622)

Denumire pentru model
7201 Nr. 

comandă€
Lamă de schimb 0-1.1/4" (0-26 mm) P 26 19,00 …0100
Lamă de schimb 0-1.1/4" (0-26 mm) P 26/SW 35 34,20 …0230
Dispozitiv de filetare, set de 4 bucăți P 26/SW 35 34,20 …0240
Lamă de schimb 0-1.5/8" (0-42 mm) P 42 PS 27,80 …0126
Lamă de schimb 0-2.1/8" (0-63 mm) P 63 S 55,20 …0135

Lamă de rezervă 0-3" (0-75 mm) P 75 P 119,00 …0141
(W623)

Pentru ∅ țeavă
7212 Nr. 

comandă€
0-1" (0-26 mm) 26,42 …0100

0-1.1/4" (0-42 mm) 58,40 …0150
Cuțit de schimb 0-1.5/8" (0-42 mm) 42,65 …0305

0-2" (0-50 mm) 66,34 …0170
Cuțit de schimb 0-2" (0-50 mm) 43,15 …0175

0-2.1/2" (0-63 mm) 111,48 …0160
Cuțit de schimb 0-2.1/2" (0-63 mm) 49,39 …0165

0–3" (0–75 mm) 159,68 …0190
Cuțit de schimb 0-3" (0-75 mm)  90,74  …0196

(W592)

Pentru ∅ țeavă 
mm

7217 Nr. 
comandă€

14–45 19,72 …0130
Cuțit de schimb (pachet de 3 bucăți) 10,35 …0140

(W574)

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

7/44

Model: Lamă din inox cu rectificare în V, cu suport lat pentru țevi pentru o tăiere precisă. Datorită 
mecanismului cu clichet, tăierea se face cu efort minim chiar și la grosimi de perete mai mari. Maneta de 
declanșare permite o deschidere controlată a cuțitului cu apăsarea butonului. Mâner cu formă ergonomică de 
pistol.

Utilizare: Pentru tăierea precisă cu o singură mână, pentru debitare, tăiere și scurtare fără efort a țevilor de 
PE, PE-X, PP, VPE, PB și PVDF.

Model: Lamă din inox cu rectificare în V, cu suport lat pentru țevi pentru o tăiere precisă. Datorită 
mecanismului cu clichet, tăierea se face cu efort minim chiar și la grosimi de perete mai mari.

Utilizare: Pentru tăierea precisă cu o singură mână, pentru debitare, tăiere și scurtare fără efort a țevilor de 
PE, PP, VPE, PB și PVDF. Adecvat în special pentru pregătirea sudării mufelor.

Foarfecă pentru țevi de plastic ROCUT®  

Foarfecă pentru țevi de plastic ROCUT® PS  

Model: Corp robust din metal cu presiune de prindere a țeavă reglabilă fără trepte și inserții de prindere 
interschimbabile pentru diferite ∅ ale țeavă. Inserțiile de tensionare cu arc de compensare asigură o 
prindere centrală a țevilor. Tăișuri din carbură, cu geometrie de tăiere optimă, pentru o debitare precisă și o 
durabilitate mare.

Utilizare: Pentru tăiere și șanfrenare în unghi (15°) a țevilor de plastic din ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC și 
PVDF.

Livrare: Dispozitiv de prindere rapidă ∅ 110 mm, 2 bacuri de prindere 50; 75 mm, dispozitiv de tăiere și 
prindere și cutie.

Dispozitiv de tăiat și șanfrenat țevi de plastic  

Debavurator interior și exterior  

7212 0030 7212 0020–0025 + 0035 

7212 0030 
 

Carcasă din plastic robustă, rezistentă la impact, cu trei tăișuri special rectificate. Pentru 
debavurarea rapidă a țevilor de cupru, alamă, aluminiu și plastic.

7212 0020 
 – 0035 
 

Carcasă metalică robustă, cu un număr mare de tăișuri special călite și rectificate. Pentru 
debavurarea rapidă și ușoară a țevilor din oțel inoxidabil, din oțel și cupru etc.

Pentru ∅ țeavă
7212 Nr. 

comandă€
1/4-1.3/8" (6-35 mm) 41,13 …0250

Cuțit de schimb din inox 1/4-1.3/8" (6-35 mm) 19,09 …0300
(W592)

Pentru ∅ țeavă
7212 Nr. 

comandă€
0-1.1/4" (0-32 mm) 24,70 …0180

Cuțit de schimb din inox 0-1.1/4" (0-32 mm) 23,91 …0182
0–1.5/8" (0–42 mm) 30,65 …0185

Cuțit de schimb din inox 0-1.5/8" (0-42 mm) 31,18 …0187
0-2.1/2" (0-63 mm) 98,60 …0200

Cuțit de schimb din inox 0-2.1/2" (0-63 mm) 63,50 …0210
(W592)

Denumire
7225 Nr. 

comandă€
Dispozitiv de tăiat și prindere, pentru țevi cu ∅ 40-110 mm  314,00  …0010

Sculă de tăiat și șanfrenat din carbură, pentru gro- 
simi de perete de țeavă până la 11,0 mm

 28,90  …0020

Sculă de tăiat și șanfrenat din carbură, pentru gro- 
simi de perete de țeavă până la 15,5 mm

 46,40  …0030

(W623,W001)

Pentru ∅ țeavă Regimul de funcționare
7212 Nr. 

comandă€
1/8–1.3/8" (3–35 mm) manual 14,78 …0030
3/8–1.3/8" (8–35 mm) manual 42,60 …0035

1/2–2.1/8" (10–54 mm) manual 49,00 …0025
1/2–2.1/8" (10–54 mm) manual, la mașină 91,60 …0020

(W622,W001)

Foarfeci pentru țevi din plastic, debavuratoare
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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: Presă radială electrică robustă (32 kN), compactă, cu presare pentru îmbinări radiale prin presare ∅ 
10-108 mm. 
Doar un singur dispozitiv de acționare universal pentru clești, inele și ochiuri de presare. 
Retur automat (forțat) după finalizarea procedurii de presare. Cu antrenare electro-hidraulică robustă și 
puternică.

Livrare: Dispozitiv pentru presare forțată, cutie.

Presă radială electrică Uni-Press ACC Basic Pack  

Model: Clește pentru expandare fără răsucire, cu transmisia forței și dorn de expandare hexagonal, pentru 
o expandare centrică și uniformă. Cap de expandare cu segmente lungi, stabile, pentru îmbinări de țeavă 
conform DVGW și adaptor pentru calibrarea capetelor de țeavă.

Utilizare: Pentru expandare uniformă, centrică, a țevilor moi din cupru ∅ 8-42 mm (grosimea peretelui 
până la 1,5 mm) și a altor țevi metalice moi ∅ 8-42 mm (grosimea peretelui până la 1 mm).

Clește pentru expandat țevi  

Model: Structură ușoară, cu un braț de îndoire fix și unul mobil. Afișaj cu rază de îndoire cu scală gradată de 
la 0 la 180° în pași de 30° și dispozitiv de prindere pentru o mai bună fixare a țevii. Braț de îndoire mobil cu 
mâner din plastic.

Utilizare: Pentru îndoirea la dimensiuni exacte cu două mâini până la 180° a țevilor din cupru, aluminiu, oțel 
și alamă moale. Adecvat și pentru îndoirea țevilor foarte scurte.

Clește pentru îndoit țevi  

7218 1012–7218 1028

Model: Construcție compactă, rezistentă la torsiune. Clește cu rază de îndoire cu gradații de 45°; 90°; 135° și 
180°, cu împărțire în pași de 15°, 3 dimensiuni de țeavă cu raza mică pot fi îndoite cu un singur aparat.

Utilizare: Special pentru tehnica de frig și de climatizare, alimentare cu ulei, domeniul auto, hidraulic și 
pneumatic, pentru îndoirea la dimensiuni exacte cu două mâini până la 180° a țevilor din oțel moale, alamă 
și cupru.

Clește pentru îndoit țevi  

7218 1005

7218 1000

Putere: 
W

Tensiune
V

Greutate
kg

7222 Nr. 
comandă€

450 230 4,7  la cerere ◊  …0015
(W001)

Denumire Conţinutul trusei
7218 Nr. 

comandă€
Trusă, 5 componente 1 clește de expandat 

4 capete de extindere ∅ 12; 15; 18; 22 mm
 449,00  …1000

Clește pentru expandat țevi –  150,00  …1005
Cap de expandare ∅ 12 mm –  53,50  …1012
Cap de expandare ∅ 15 mm –  53,50  …1015
Cap de expandare ∅ 18 mm –  53,50  …1018
Cap de expandare ∅ 22 mm –  53,50  …1022
Cap de expandare ∅ 28 mm –  64,20  …1028

(W623)

Dimensiune nominală 
mm

Rază îndoire
mm

Lungime
mm

7228 Nr. 
comandă€

12 36 390 99,42 …0095
15 54 450 116,97 …0100

(W592)

Pentru ∅ țeavă 
mm

7228 Nr. 
comandă€

6; 8; 10 52,04 …0110
(W592)

Clești pentru expandare, prese radiale, dispozitive de îndoire
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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: Cu avans mecanic cu clichet și mâner ergonomic. Datorită închiderii tip baionetă, segmentele de 
îndoire se pot schimba rapid și simplu.

Utilizare: Pentru îndoirea la dimensiuni exacte cu o singură mână până la 90° a țevilor din cupru, aluminiu, 
țevilor înfășurate de cupru, precum și a țevilor din oțel de precizie. Pentru realizarea îndoirilor în U, contra, în 
gât de lebădă și de racord la toate nivelurile.

Livrare: Cutie din plastic, aparat de bază, placă de contrare, segmente de contrare și 4 segmente de îndoire.

Dispozitiv de îndoit țevi cu o singură mână, cu avans cu clichet  

Model: Din oțel călit. Segmente de îndoire rezistente la deformare și presiune, cu coeficient mare de 
alunecare și glisoare din poliamidă foarte rezistentă, ranforsată cu fibră de sticlă. 

Utilizare: Pentru îndoirea corespunzătoare la rece cu mâna sau staționar în menghină paralelă până la 
180° a:
Țevilor de cupru tare, semi-tare și moale (și cu pereți subțiri) 
Țevilor de cupru moale, acoperite (și cu pereți subțiri) 
Țevilor de oțel inoxidabil din sisteme de presare fitinguri 
Țevi din oțel-carbon din sisteme de presare fitinguri 
(și acoperite până la ∅ 18 mm) 
Țevi din oțel de precizie moale  
Țevi pentru instalații electrice DIN EN 50086  
Țevi din material compozit 

∅ 10–22 mm 
∅ 10–18 mm 
∅ 12–18 mm 
∅ 12–22 mm 
∅ 10–20 mm 
 
∅ 16–20 mm 
∅ 14–32 mm

Livrare: Mecanism de îndoire, bolțuri de blocare, segmente de îndoire cu glisoare, spray și cutie din tablă 
de oțel.

Dispozitiv manual de îndoit țevi  

Model: Din poliamidă foarte rezistentă, ranforsată cu fibră de sticlă, coeficient mare de alunecare și stabilă la 
presiune, cu scală pentru unghiuri.

Segment de îndoire glisor  

Model: Dispozitiv de îndoire robust, poate fi acționat cu o singură mână, cu pârghie multifuncțională pentru 
avans rapid și retur. Segmente de îndoire rezistente la deformare și presiune, cu coeficient mare de alunecare 
și glisoare din poliamidă foarte rezistentă, ranforsată cu fibră de sticlă. 

Utilizare: Pentru o îndoire ușoară, rapidă și precisă dimensional de până la 90° a:

Țevilor de cupru moale (și cu pereți subțiri) 
Țevilor de cupru moale, acoperite (și cu pereți subțiri) 
Țevi din oțel-carbon acoperite, din sisteme de presare fitinguri 
Țevi din oțel de precizie moale 
Țevi din material compozit

∅ 10–22 mm 
∅ 10–18 mm 
∅ 12–18 mm 
∅ 10–18 mm 
∅ 14–32 mm

Livrare: Mecanism de îndoire, segmente de îndoire, 1 suport cu glisoare și cutie din tablă de oțel.

Dispozitiv de îndoit țevi cu o singură mână, cu avans cu clichet  

Pentru ∅ țeavă 
mm

7224 Nr. 
comandă€

6; 8; 10; 12 292,76 …0111
(W591)

Pentru ∅ țeavă 
mm

7249 Nr. 
comandă€

12; 15; 18; 22 la cerere …0010
(W001)

Pentru ∅ țeavă 
mm Rază îndoire

7249 Nr. 
comandă€

10 R40  210,50  …1005
12 R45  135,50  …1010
15 R55  151,50  …1015
18 R70  158,00  …1020
22 R77  187,00  …1025

(W623)

Pentru ∅ țeavă
mm

7249 Nr. 
comandă€

12; 15; 18; 22  236,00  …0015
(W001)

Dispozitive pentru îndoit țevi
7



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: Dispozitiv de îndoire robust cu sistem hidraulic închis, fără întreținere, poate fi acționat cu o 
singură mână. Segmente de îndoire rezistente la deformare și presiune, cu coeficient mare de alunecare și 
glisoare din poliamidă foarte rezistentă, ranforsată cu fibră de sticlă sau aluminiu la ∅ 22 mm.

Utilizare: Pentru o îndoire facilă, rapidă și precisă dimensional de până la 90° a:
Țevilor de cupru moale (și cu pereți subțiri) 
Țevilor de cupru moale, acoperite (și cu pereți subțiri) 
Țevi din sisteme de presare fitinguri, din oțel inoxidabil cu nichel 
Țevi din oțel-carbon acoperite, din sisteme de presare fitinguri 
Țevi din oțel de precizie moale  
Țevi din material compozit 

∅ 10–22 mm 
∅ 10–18 mm 
∅ 10–22 mm 
∅ 12–18 mm 
∅ 10–18 mm 
∅ 14–32 mm

Livrare: Mecanism de îndoire, segmente de îndoire, 1 suport cu glisoare și cutie din tablă de oțel.

Dispozitiv de îndoit țevi cu o singură mână, cu avans hidraulic  

7249 1222 

Model: Cu două scule de îndoit care pot fi utilizate în ambele părți: una cu muchii ascuțite, cu o rază de 4 
mm și una cu o rază de 15 și 25 mm. Limitator de unghiuri și lungimi reglabile fără trepte. Cu prelungirea 
manetei de îndoire și potrivit pentru montare pe banc de lucru.

Utilizare: Pentru îndoirea materialelor plate, pătrate, rotunde și unghiulare din oțel, cupru și aluminiu până la 
90°.

Dispozitiv de îndoire cu excentric  

Model: Dispozitiv de îndoit robust, cu avans 
hidraulic. Afișarea unghiului de îndoire reduce 
timpul pentru pornirea, oprirea și deplasarea pompei 
pentru măsurări. Pentru montare pe cadrul inferior, 
comanda nr. 7241. 

Utilizare: Pentru îndoirea țevilor de gaz și apă. 
 
Indicație: Cadru inferior a se vedea nr. comandă 
7241.

7237

7239

Dispozitiv de îndoit țevi, hidraulic  

7239 Cap deschis.

7237 Cap deschis rabatabil.

Model: Pentru țevi de gaz și apă (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53).

Segment de îndoire  

Cadru inferior pentru dispozitiv de îndoit țevi  

Capacitate max. de îndoire raportată la dimensiunile materialului ST 37 până la o rezistență a materialului de 
370 N/mm2.

Indicație: Unelte de îndoit speciale disponibile la cerere ca accesorii.

Capacitate max. de îndoire: rece mm cald mm
Platbandă EN 10058 (DIN 1017) 100 x 10 100 x 120

80 x 12 80 x 25
50 x 15 –

Bară de oțel pătrată EN 10059 (DIN 1014) 22 30
Oțel rotund EN 10060 (DIN 1013) 25 30
Oțel în unghi EN 10056-1 (DIN 1028) 100 x 10 100 x 12

Pentru ∅ țeavă 
mm

7249 Nr. 
comandă€

12; 15; 18; 22  462,50  …1222
16; 18; 20; 25/26; 32  503,50  …1632

(W001)

Înălțime de lucru 
mm

7234 Nr. 
comandă€

100 1205,06 …0001
(W522)

Pentru ∅ țeavă 
Inch

7239 7237 Nr. 
comandă€ €

3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4  1425,00   1109,00  …1005
3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2  1865,00   1275,00  …1010

(W624) (W624)

Segment 
de îndoire 

Inch
Rază îndoire

mm

7241 Nr. 
comandă

€
3/8 45  21,80  …1038
1/2 50  25,00  …1012
3/4 65  31,90  …1034
1 100  37,60  …1100

(W624)

Segment 
de îndoire 

Inch
Rază îndoire

mm

7241 Nr. 
comandă

€
1,1/4 130  44,00  …1114
1,1/2 150  83,10  …1112

2 200  126,00  …1200
(W624)

Model
7241 Nr. 

comandă€
rotativ  271,50  …9000

(W624)

Dispozitive pentru îndoit țevi
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Model: Acționări robuste, fără întreținere, special adaptate pentru transmisia ideală a forței. Motor universal 
puternic cu rotație în sensul acelor de ceasornic/invers acelor de ceasornic, protecție termică la suprasarcină 
și întrerupător de siguranță. Contra-suport stabil, pentru susținerea cuplului în ambele direcții de rotație. 
Schimbarea facilă și rapidă a capetelor de tăiere. Blocare a capului de tăiere al dispozitivului de antrenare cu 
clichet, astfel se asigură o poziție sigură la tăiere. Livrare cu contrasuport capete de tăiere Central și cutie.

Utilizare: Pentru filetare rapidă fără efort, fără menghină. Ideal pentru reparații și renovări.

Clupă pentru filete, electrică  

7247 0005

Ulei de așchiere  

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

7246 1000 
 + 1005

7246 2005

Rubinol 2000 
Ulei de filetat sintetic, special pentru conducte de apă potabilă. Pentru toate materialele. 
Perfect solubil în apă, pentru controlul spălării vopsit în roșu, conform regulamentelor. 
Special pentru conducte de apă potabilă, verificat DVGW, OVGW, SVGW.

7246 1005

7246 2000 
 + 2005

Smaragdol 
Soluție de filetare compozită, pe bază de ulei mineral, pentru toate materialele. 
Se spală cu apă. A nu se folosi pentru apă potabilă.

Model: Cap de clichet cu formă extrem de subțire, pentru lucrări chiar și în zone greu accesibile. Manetă 
din două bucăți, pentru o cursă mai scurtă a clichetului și lungime redusă a pârghiei în spații înguste. 
Schimbarea facilă și rapidă a capetelor de tăiere. Blocare specială a capului de tăiere în maneta cu clichet, 
astfel o poziție sigură la tăiere. Livrarea într-o cutie robustă din oțel.

Set de clupe pentru filete  

7247 Cu capete de tăiere cu schimbare rapidă Central și manetă cu clichet.

7252 Cu capete de tăiere cu schimbare rapidă S, cu bacuri de tăiere montate special pentru 
lucrul în locuri greu accesibile, extensie 300 mm și manetă cu clichet.

Fig. asemănătoare

Model: Adecvată pentru capete de tăiere cu schimbare rapidă Central și S. Manetă din două bucăți, pentru o 
cursă mai scurtă a clichetului și lungime redusă a pârghiei în spații înguste.

Manetă cu clichet  

Prelungitor pentru capete de tăiere S  

Utilizare: Pentru extinderea manetei cu clichet pentru conducte greu accesibile.

pentru filet de țeavă
Pentru filet de bolț

mm
Capete de tăiere

Inch
7247 Nr. 

comandă€
1/8–1.1/4" (16–40 mm) 10–30 R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4  819,00  …0005

1/8–2" (16–50 mm) 10–39 R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2  1276,00  …0010
(W001)

Denumire
Greutate

kg
UA 

 
7246 Nr. 

comandă€
Recipient spray 600-ml 0,65 12 ∆ la cerere …1005

Canistră 5-l 5,50  4 ∆ la cerere …1000
Recipient spray 600-ml 0,60 12 ∆ la cerere …2005

Canistră 5-l 4,90  4 ∆ la cerere …2000
(W001)

pentru filet de țeavă 
Inch

Capete de tăiere
Inch

Manetă cu clichet
Inch

7247 7252 Nr. 
comandă€ €

1/2–1.1/4 R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 1/8–1.1/4  339,00  –  …0052
1/2–2 R 1/2; 3/4; 1; 

1.1/4; 1.1/2; 2
1/8–1.1/4; 1.1/2–2  555,00  –  …0055

3/8–1.1/4 R 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 1/8–1.1/4  390,50  –  …0050
3/8–3/4 R 3/8; 1/2; 3/4 1/8–1.1/4 –   462,50  …0040
1/2–1 R 1/2; 3/4; 1 1/8–1.1/4 –   588,00  …0045

(W001) (W001)

Pentru capete de tăiere 
Inch

7246 Nr. 
comandă€

  1/8–1.1/4  130,00  …0005
1.1/2–2  139,50  …0010

(W623)

Lungime 
mm

7252 Nr. 
comandă€

300  140,50  …0300
(W623)

Clupe pentru filete
7



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
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7246 0100–7246 0130

7252 0100–7252 0120

7247 0100–7247 0130

Cap/bac de tăiere  

7247 Capete de tăiere cu schimbare rapidă Central pentru clupe pentru filete manuale Central și 
clupe electrice King.

7252 Capete de tăiere cu schimbare rapidă S, cu bacuri de tăiere montate special pentru 
rezolvarea problemelor în zone greu accesibile. Antrenare prin manetă cu clichet Central 1/2 
– 1.1/4".

7246 Bacuri de tăiere, din oțel special rezistent, pentru o durată de viață extrem de lungă. Pentru 
capete de tăiere cu schimbare rapidă Central și capete de tăiere cu schimbare rapidă S.

Model: Cu piston de presiune rezistent la uzură și torsiune, din alamă. Sistem cu valvă dublă cu 
bile de oțel inoxidabil. Manetă de operare ergonomică, în poziție blocată utilizabilă ca mâner de 
transport.

Utilizare: Pentru verificarea cu precizie și rapidă a presiunii și etanșeității sistemelor de conducte 
în instalațiile sanitare, de încălzire și de sprinklere, la sistemele cu aer comprimat, aburi și de 
răcire, în instalații petroliere, în construcția de cazane și recipiente sub presiune.

Pompă de verificare, manuală  

7134 0005 Recipient din tablă de oțel rezistent la coroziune, vopsită în câmp electrostatic.

7134 0015 Recipient din oțel inoxidabil.

7134 0015

Model: Dispozitivul de măsurare este fixat în cutie stabilă din tablă de oțel. 
Pompă de presiune cu auto-verificare, cu supapă de reținere și manometru (∅ 60 mm), 0-4 bar, gradație fină, 
precizie în segmente de 0,1 bar.

Utilizare: 
Verificarea etanșeității conductelor de gaz și a aparatelor cu presiuni de regim de până la 150 mbar. 
Verificarea etanșeității conductelor de apă potabilă și a instalațiilor casnice cf. DIN 1988 (TRWI) de 3 
bar/150 bar. 
Probă de încărcare conform DVGW-TRGI 96 7.1.2 cu presiune de verificare de 1,0 bar. 
Verificarea etanșeității cu coloană de apă conform DVGW-TRI 96 7.1.3 cu presiune de verificare de 150 
mbar. 
Reglarea arzătorului atmosferic și a arzătorului cu ventilator de la 0 la 30 mbar. 
Verificarea gazului lichefiat (joasă presiune) cu presiune de verificare conform TRF 96 9.4 de la 40 la 60 
mbar. 
Verificarea gazului lichefiat propan/butan cu presiune de verificare conform TRF 96 9.4 de 150 mbar.

Livrare: Pompă de presiune de 4 bar, recipient sub presiune, exhaustor de cauciuc, furtun de verificare, 4 
tuburi inserabile, 5 dopuri de verificare gaz cu dimensiunea 0-2 conic și 1-2 cilindric, precum și clapetă 
contor pentru o țeavă.

Dispozitiv de verificat etanșeitatea pentru conducte de gaz și apă ROTEST® GW 150/4  

7134 0005 INOX RVS

pentru filet de țeavă 
Inch

7247 7252 7246 Nr. 
comandă€ € €

R 3/8  122,50   139,00   80,30  …0100
R 1/2  122,50   158,50   80,30  …0105
R 3/4  126,50   164,00   87,60  …0110
R 1  144,00   188,50   87,60  …0115

R 1.1/4  154,50   201,00   87,60  …0120
R 1.1/2  206,00  –   122,50  …0125

R 2  219,50  –   122,50  …0130
(W623) (W623) (W001)

Zona de verificare și presiune
Capacitate rezervor

l
Racord

Inch
7134 Nr. 

comandă€
0–6 MPa/0–60 bar/0–870 psi 12 1/2  174,00  …0005
0–6 MPa/0–60 bar/0–870 psi 12 1/2  236,00  …0015

(W001)

7273 Nr. 
comandă€

590,83 …0006
(W591)

Clupe pentru filete, pompe de verificare
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6734 0015

6734 0010

6734 0005

Model: Model mic și ușor de manevrat, cu capacitate bună de tăiere. Cu pânză de fierăstrău universală.

Utilizare: Pentru tăierea rapidă și facilă cu fierăstrăul în industrie și meșteșugărit.

Fierăstrău universal  

6730 Cu mâner de fag roșu, fix și cadru din oțel rotund de 6 mm, zincat lucios.

6732 Cu mâner din lemn de fag și cadru de oțel pătrat, nichelat, de 5,4 mm.

6732

6730

Model: Din platbandă, călită special și cu orificii de prindere. Lungime 150 mm, grosime 0,4 mm.

Pânză fierăstrău pentru fierăstrău universal  

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

6734 0005 Dantură foarte fină. 
Pentru tăieri curate de calitate maximă în profile/țevi metalice cu pereți subțiri și table foarte 
subțiri.

6734 0010 Dantură fină, ondulată. 
Pentru tăieri cu fierăstrăul de calitate superioară, fără bavură, în metale, metale neferoase, 
oțeluri inoxidabile, aliaje speciale, plexiglas și plastic.

6734 0015 Dantură grosieră, degajată lateral. 
Pentru tăierea fără efort în lemn, placaj, pal și plăci din compozit, precum și în lemn verde, 
carton, țesătură tare și platic moale.

Model: Cadru stabil din oțel.

Fierăstrău pentru metal  

6740 DIN 6473, forma A. Cadru de oțel, vopsit în câmp 
electrostatic, cu mâner din lemn, piese de prindere pătrate cu 
fantă în cruce, șurub de strângere și știfturi de prindere.

6739 Cadru din oțel compact, acoperit epoxidic, buton rotativ din 2 
componente, protecție frontală. 
Livrare cu pânză bimetal, 24 de dinți per inch.

6739

6740

Model: Cadru stabil din aluminiu turnat sub presiune, mâner vopsit în câmp electrostatic cu pulbere 
epoxidică, mâner acoperit cu cauciuc și mâner frontal pentru o bună aderență, cu protecție frontală la 
alunecare. Tensionarea pânzei prin butonul rotativ din mâner. Livrare cu pânză bimetal, 24 de dinți per inch.

Fierăstrău pentru metal  

Lungime pânză 
mm

6730 6732 Nr. 
comandă€ €

150 4,01 7,61 …0150
(W555) (W555)

Model Dinți per cm/inch
UA 

 
6734 Nr. 

comandă€
Pânză debitare, dantură fină, 
pentru fierăstrău universal

20/50 12 ∆ 0,77 …0005

Pânză fierăstrău pentru metal 12/32 12 ∆ 0,36 …0010
Pânză fierăstrău pentru lemn 5,5/14 12 ∆ 0,30 …0015

(W555)

Lungime pânză 
mm

6740 6739 Nr. 
comandă€ €

300 5,89 9,34 …0300
(W556) (W556)

Lungime pânză 
mm

6741 Nr. 
comandă€

300 18,05 …0300
(W556)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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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.

7/51

Model: Fierăstrău ergonomic profesional pentru metal. Tensionare extrem de 
mare a pânzei pentru tăieri drepte, fixare tensionată cu arcuri a pânzei pentru o 
schimbare rapidă. Tensionare alternativă a pânzei la 55° pentru tăiere la același 
nivel. Livrare cu 6 pânze de fierăstrău bimetal, 24 dinți per inch.

Fierăstrău pentru metal  

Model: Cadru mic, ușor de manevrat, din aluminiu. Livrare cu pânză bimetal 
HSS, 24 de dinți per inch.

Utilizare: Pentru lucrări în zone greu accesibile.

Fierăstrău mini pentru metal  

Model: Fierăstrău profesional pentru metal. Tensionare mare a pânzei pentru 
tăiere dreaptă. Cadru ușor din 2 componente cu miez de oțel. Tensionare 
alternativă a pânzei la 55° pentru tăiere la același nivel. Mecanism de tensionare 
integrat în mâner. Livrare cu pânză bimetal, 24 de dinți per inch.

Model: Complet călită, cu dantură cu două fețe din oțel de înaltă performanță. 

Utilizare: Se utilizează de preferință datorită rezistenței mari a tăișului.

Pânză fierăstrău manual, HSS  

Fierăstrău pentru metal  

Model: Pânză Bimetal foarte rezistentă, cu dinți rectificați cu precizie pentru 
toate tipurile de așchiere în metal. Partea din spate a pânzei din oțel pentru 
arcuri, flexibilă, foarte rezistentă, și dantura din oțel Super-HSS. Această 
pânză garantează o rezistență la utilizare semnificativ mai mare și o menținere 
a ascuțimii dinților mai mare decât pânzele de fierăstrău uzuale. Pânza de 
fierăstrău manual Sandflex® reunește caracteristici de tăiere extrem de înalte cu 
rezistență și flexibilitate sporită.

Utilizare: Aceste pânze îmbină capacitatea superioară cu siguranța la rupere și 
sunt universal utilizabile.

Pânză fierăstrău manual, HSS/Bimetal  

2747 

  

18 ZpZ 24 ZpZ 32 ZpZ 

18 ZpZ 24 ZpZ 32 ZpZ 

2750 

  

Lungime pânză 
mm

6744 Nr. 
comandă€

300 38,55 …0300
(W556)

Lungime pânză 
mm

6734 Nr. 
comandă€

250 11,70 …0001
(W556)

Lungime pânză 
mm

6743 Nr. 
comandă€

300 22,77 …0300
(W556)

Lungime 
mm

Grosime
mm Dinți per inch

2749 Nr. 
comandă€

300 0,70 24 2,09 …0020
(W250)

Lungime 
mm

Grosime
mm Dinți per inch

2750 2747 Nr. 
comandă€ €

300 0,65 18 0,83 1,42 …0005
300 0,65 24 0,83 1,42 …0010
300 0,65 32 0,83 1,42 …0015

(W250) (W556)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/52

Model: Pânză de fierăstrău manual bimetal rezistentă, cu muchie rectificată cu 
precizie a dinților, din oțel rapid de înaltă performanță, precum și pas crescător 
al danturii, de la 32 până la 18 dinți per inch. Zona dinților este sudată 
electronic în vid cu materialul de bază din oțel pentru arcuri, flexibil. Vibrații 
reduse la tăierea materialelor subțiri.

Utilizare: Eficiență deosebită la utilizare universală. Poate fi utilizat la 
performanțe ridicate chiar și în materiale grosiere.

Pânză fierăstrău manual HSS/Bimetal, progresiv  

2747  

2751 

  

7259 0024

7259 0030

Model: Acoperit cu wolfram și prevăzut cu particule din carbură. Adecvată 
pentru toate fierăstraiele uzuale de 300 mm.

Utilizare: Pentru tăiat sticlă, lemn, ceramică, piatră, gresie, metal și plastic. 
Adecvat și pentru tăiere circulară.

Model: Cadru de fierăstrău stabil, cu mâner de lemn lăcuit.

Cadru fierăstrău de traforaj  

Model: Cu capătul rotund, călite, negre. Pachet de 12 pânze.

Utilizare: Pentru lucrări de precizie în toate tipurile de metal.

Pânză de fierăstrău de traforaj pentru metal  

7259 0022

Sârmă de tăiere din carbură  

Model: Schimbarea lamei fără unelte. Cu mâner cauciucat.

Fierăstrău japonez m

7259 0030 PVC 300 
Pentru tăierea plasticului fără bavuri (cum ar fi PVC, PP, ABS, PE și sticlă acrilică), a gips-
cartonului, a lemnului și bambusului.

7259 0022 Copper 240 
Pentru metalele neferoase moi, precum aluminiu, cupru, alamă, plumb etc.

7259 0024 Iron 240 
Pentru metalele necălite, precum oțel, cupru și aluminiu.

Lungime 
mm

Grosime
mm Dinți per inch

2751 2747 Nr. 
comandă€ €

300 0,65 32–18 0,83 1,42 …0001
(W250) (W556)

Lungime 
mm

6742 Nr. 
comandă€

300 3,60 …0010
(W555)

Lungime pânză 
mm

Adâncime
mm

7245 Nr. 
comandă€

130 300 4,06 …0301
(W555)

Mărime Dinți/inch
Lungime pânză

mm
Lungime utilă

mm
7243 Nr. 

comandă€
1 46 130 83 1,95 …0011
2 41 130 83 1,95 …0012
3 41 130 83 1,95 …0013
4 33 130 83 1,95 …0014
5 33 130 83 2,23 …0015
7 28 130 83 2,74 …0017

(W555)

Model
Lungime pânză

mm Dinți/inch
Grosime lamă

mm
7259 Nr. 

comandă€
PVC 300 300 17 0,7 22,17 …0030

Copper 240 225 18 0,6 22,17 …0022
Iron 240 225 18 0,7 22,17 …0024

(W555)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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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.

7/53

Model: Dantură fină /universală. Dinții căliți suplimentar și dinți suplimentari pe partea curbată a pânzei, 
pentru tăierea fantelor și canelurilor. 
Cu mâner din plastic din 2 componente.

Utilizare: Pentru tăierea lemnului de esență tare, pentru construcții și a plăcilor de PAL.

Fierăstrău pentru furnir  

  

  

Model: Dinți căliți suplimentar. Cu mâner confortabil din 2 componente.

Fierăstrău de mână, mâner din 2 componente  

7299 Dantură fină /universală. Pentru tăierea lemnului de esență tare și pentru construcții, plastic/
PVC și metale neferoase.

7301 Dantură grosieră /universală. Pentru tăierea plăcilor de PAL și a blaturilor, a lemnului pentru 
construcții și a plasticului/PVC.

7303 Dinți ascuțiți fin pe 3 laturi, High Speeed Cut. Pentru tăierea lemnului de esență tare și 
a plăcilor de lemn, plastic/PVC.

Model: Din bandă de oțel inoxidabil laminată la rece, cu dinți ascuțiți încrucișat cu precizie, căliți prin electro-
inducție. Cu mâner din lemn de esență tare nituit pe 2 părți, de calitate.

Utilizare: Pentru tăierea lemnului, a plăcilor de lemn, rigipsului, plasticului tare etc.

Fierăstrău de mână, mâner din lemn  

Model: Dantură universală. Dinți căliți și parte superioară din oțel greu, stabilizator. Cu mâner din plastic din 
2 componente.

Utilizare: Pentru tăierea lemnului pentru construcții, a placajului și a plăcilor de PAL.

Fierăstrău universal  

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

7305 726A Nr. 
comandă€ €

300 11 0,7 –  20,22 …0300
320 12 0,7 10,98 –  …0320

(W555) (W556)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

7299 7301 7303 Nr. 
comandă€ € €

350 12 0,8 12,69 –  –  …0350
400 11 0,9 –  –  16,69 …0400
450  7 0,9 –  14,71 –  …0450

(W555) (W555) (W555)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

7250 Nr. 
comandă€

350 7 0,8 11,39 …0350
450 7 0,8 12,45 …0450

(W555)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

726B Nr. 
comandă€

300 12 0,75 22,88 …0300
(W556)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/54

726F 0475

726F 0400

Model: Stratul de acoperire special reduce frecarea și protejează pânza de 
rugină. Pânză ranforsată pentru o tăiere fără vibrații. Dinți căliți. Cu mâner din 
plastic din 3 componente.

Fierăstrău de mână, cu strat de acoperire  

726F 0400 Dantură XT pentru precizie sporită. Pentru tăierea lemnului de 
esență tare și a profilelor subțiri, precum și pentru lemn uscat.

726F 0475 Dantură NXT pentru precizie maximă și tăieri rapide. Pentru 
tăierea lemnului pentru construcții, a lemnului presat și a lemnului 
umed sau uscat.

Model: Din aliaj de oțel special pentru scule, cu dinți degajați lateral și ascuțiți. 
Cu mâner deschis din lemn, nituit pe 2 părți.

Utilizare: Pentru toate tipurile de lemn natural uscat, precum și pentru plăci de 
PAL și placaj.

Fierăstrău coadă șoricel  

Model: Dantură universală. Dinţi căliţi şi formă extrem de stabilă a pânzei, 
similară cu a fierăstrăului universal. Cu mâner din plastic din 2 componente.

Utilizare: Pentru tăierea lemnului de esență tare și a profilurilor subțiri, ideal 
pentru utilizarea cu cutii pentru tăiere.

Fierăstrău de precizie pentru tăiere în unghi  

Model: Cu mâner din plastic din 2 componente.

Utilizare: Pentru tăierea lemnului uscat.

Fierăstrău de mână  

726C 
Dantură GT ascuțită pe 3 laturi. Dinți căliți. Special pentru materiale 
laminate și pardoseli de lemn.

726D

726D Dantură universală. Dinți necăliți, cu posibilitate de reascuțire.

726C

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

726F Nr. 
comandă€

400 11 1,03 32,58 …0400
475  9 1,03 33,76 …0475

(W556)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

7258 Nr. 
comandă€

300 7 0,6 10,35 …0300
(W555)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

726E Nr. 
comandă€

500 9 0,93 28,41 …0500
(W556)

Lungime 
pânză 
mm

Dinți/inch
Grosime 

lamă
mm

726C 726D Nr. 
comandă

€ €726C 726D
400 – 7 0,83 –  18,27 …0400
475 7 11 0,83 17,50 19,33 …0475

(W556) (W556)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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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.

7/55

Model: Din aliaj de oțel pentru unelte, cu spate ranforsat și cu dantură fină, degajată lateral și călită. Cu 
mâner de fag lăcuit.

Ferăstrău fin, drept  

Model: Dantură XT pentru precizie sporită. Dinți căliți. 
Cu mâner din 2 componente prins cu șuruburi.

Utilizare: Pentru toate tipurile de lemn și plastic.

Fierăstrău coadă șoricel  

Model: Dinți ascuțiți pe 3 laturi. Vârf extrem de ascuțit al pânzei pentru străpungerea materialului.

Utilizare: Pentru decuparea în plăci de gips-carton.

Fierăstrău pentru gips-carton  

Model: Dantură JT ascuțită fin, cu dinți căliți pe o parte și dantură grosieră, progresivă, pe cealaltă parte. 
Pânza subțire, flexibilă, permite o tăiere curată la un efort minim, chiar și paralelă cu suprafața.

Utilizare: Pentru tăierea rapidă și precisă în lemn, gips, plăci de gips-carton, plăci laminate și PVC. Ideal 
pentru tăieri netede.

Fierăstrău  

 

726K 1240

 

Model: Dantură ascuțită încrucișat, pe 3 laturi, dinți căliți prin inducție. Schimbarea rapidă a pânzei prin 
desfacerea mânerului.

726K 0240

7416

Fierăstrău  

7415 0265 Cu mâner tip pistol din plastic.

7416 Cu mâner drept, cauciucat.

 

7415

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

7260 Nr. 
comandă€

250 13 4,74 …0005
(W555)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

726G Nr. 
comandă€

300 9 1,03 16,34 …0300
(W556)

Lungime pânză 
mm Dinți/inch

Grosime lamă
mm

726H Nr. 
comandă€

160 8 1,6 12,16 …0160
(W556)

Denumire Dinți/inch
Grosime lamă

mm
726K Nr. 

comandă€
Fierăstrău de fini-

sare, 240 mm
6–8,5/17 0,5 28,85 …0240

Pânză pentru fierăstrău 
de finisare, 240 mm

6–8,5/17 0,5 22,13 …1240

(W556)

Denumire Dinți/inch
Grosime lamă

mm
7415 7416 Nr. 

comandă€ €
Fierăstrău de finisare, 265 mm 16 0,6 17,70 25,02 …0265

Pânză pentru fierăstrău 
de finisare, 250 mm

19 0,5 7,61 –  …1250

Pânză pentru fierăstrău 
de finisare, 265 mm

16 0,6 8,02 –  …1265

Pânză pentru fierăstrău 
de finisare, 300 mm

13 0,7 8,64 –  …1300

(W569) (W569)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/56

Model: Din lemn de fag roșu tratat cu abur, lăcuit fin. Cu două tăieri în unghi de 45° și una în unghi de 90°.

7264 0040 

7264 0030 

7264 0020 

Cutie de tăiere în unghi  

Model: Din aliaj de oțel pentru scure, cu dinți căliți prin inducție. Adecvată pentru fierăstrău de precizie 
pentru tăiere în unghi P III.

Pânză de fierăstrău pentru tăiere în unghi  

Model: Placă de bază din aluminiu turnat sub presiune cu suprafață degroșată, 
picioare de cauciuc antialunecare și 2 chei de strâns materialul și 4 tije de ghidare 
pentru o ghidare precisă și solidă a fierăstrăului. 
Cu limitator longitudinal utilizabil pe ambele părți pentru tăieri în serie, reglarea 
adâncimii de tăiere și funcția de fixare automată la 90°, 45°, 36°, 30° și 22,5°. 
Unghi reglabil fără trepte stânga și dreapta. Fierăstrăul poate fi atașat cu ușurință 
la tijele de ghidare. În plus, șurubul de fixare asigură o prindere dublă a arcului. 
Cu mâner puternic, închis. Livrare cu pânză universală cu dinți căliți pentru lemn, 
metale neferoase și plastic.

Fierăstrău de precizie pentru tăiere în unghi  

Model: Cadru din țeavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, cu mâner ergonomic din 2 componente și 
sistem de schimbare și tensionare rapidă a pânzei. Livrare cu pânză pentru lemn.

Fierăstrău cu cadru  

* Suplimentar cu pânză pentru metal.

7417 0300 

7417 

Model: Dinți căliți, ascuțiți încrucișat.

Pânză pentru fierăstrău cu cadru  

7417 Dantură grosieră. Adecvat pentru lemn natural, scânduri, în special lemn verde.
7417

7418

7418 Dantură fină. Adecvat pentru lemn natural și scânduri uscate.

Dimensiune interioară 
mm Execuție

7266 Nr. 
comandă€

300 x 62 x 37 cu dinți, lipit 14,85 …0300
400 x 80 x 60 înșurubat 40,19 …0400

(W577)

Denumire
Dimensiuni

mm Dinți/inch
7264 Nr. 

comandă€
Pentru lemn, dantură degajată lateral 550 x 45 1,8 8,55 …0020

Pentru fier, dantură ondulată 550 x 45 1,0 10,30 …0030
Pentru aluminiu, dantură degajată lateral 550 x 45 1,5 12,88 …0040

(W555)

Tip
Lățime tăiere 45°/90°

mm

Înălțime 
de tăiere

mm

Lungime 
masă
mm

Dimensiune 
pânză
mm

Greutate
kg

7264 Nr. 
comandă

€
P III 110/160 120 400 550 x 40 7,5 95,95 …0010

(W555)

Lungime pânză 
mm

7417 Nr. 
comandă€

300  10,32 *  …0300
610 12,13 …0610
762 12,57 …0762

(W555)

Lungime pânză 
mm

7417 7418 Nr. 
comandă€ €

300 1,25 1,36 …1300
610 1,54 1,71 …1610
762 1,73 1,94 …1762

(W555) (W555)

Fierăstraie de mână, pânze de fierăstrău
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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.

7/57

Model: Construcție din bimetal pentru siguranță, rezistență la uzură și precizie maximă. Nu se rupe nici la solicitare crescută. Dantură 
combi 4/6 dinți per inch pentru o vibrație scăzută în material de la 2 mm. Cu placă de bază solidă cu mai multe ganguri filetate, astfel 
crește concentricitatea și precizia de rulare laterală. Fantele laterale ușurează îndepărtarea miezurilor. Adâncime de tăiere 38 mm. Livrare 
fără coadă de prindere și burghiu.

Utilizare: Pentru găuri de diametru mare, precise, pentru ghidaje de țeavă în construcția de sisteme de ventilație, domeniul auto sau 
instalații. Utilizabil pe mașini de găurit și șurubelnițe cu acumulator de capacitate mare.

Carotă de găurire, bimetal HSS și HSS-Co5  

2700 HSS. 
Pentru uz universal și oțeluri până la 850 N/mm2.

2708 HSS Co5. 
Pentru uz universal, oțeluri până la 1000 N/mm2 și oțeluri 
inoxidabile.

27082700

∅ carotă 
mm

turație 
recomandată 

fier-beton
min-1

turație 
recomandată fontă

min-1

turație recomandată 
oțel pentru scule/inox

min-1

turație 
recomandată 

aluminiu
min-1

turație recomandată 
alamă
min-1

turație 
recomandată 

lemn/PVC
min-1

2700 2708 Nr. 
comandăHSS HSS Co5

€ €
14 580 400 300 900 790 3000 1,30 1,54 …0140
16 550 365 275 825 730 3000 1,36 1,63 …0160
17 500 330 250 750 665 3000 1,44 1,75 …0170
19 460 300 230 690 600 3000 1,54 1,95 …0190
20 440 390 220 660 580 3000 1,61 1,92 …0200
21 425 280 210 630 560 3000 1,73 2,01 …0210
22 390 260 195 585 520 3000 1,78 2,23 …0220
24 370 245 185 555 495 3000 1,85 2,13 …0240
25 350 235 175 525 470 2700 1,92 2,23 …0250
27 325 215 160 480 435 2700 2,07 2,62 …0270
29 300 200 150 450 400 2700 2,19 2,59 …0290
30 285 190 145 425 380 2400 2,25 2,62 …0300
32 275 180 140 410 360 2400 2,45 2,91 …0320
33 260 175 135 390 345 2400 2,62 3,12 …0330
35 250 165 125 375 330 2400 2,62 3,31 …0350
37 240 160 120 360 315 2400 2,79 3,24 …0370
38 230 150 115 345 300 2400 2,86 3,53 …0380
40 220 145 110 330 290 2100 2,89 3,42 …0400
41 210 140 105 315 280 2100 3,00 3,51 …0410
43 205 135 100 305 270 2100 3,13 3,66 …0430
44 195 130 95 295 250 2100 3,17 3,75 …0440
46 190 125 95 285 250 2100 3,37 3,96 …0460
48 180 120 90 270 240 2100 3,53 4,16 …0480
51 170 115 85 255 230 2000 3,58 4,47 …0510
52 165 110 80 245 220 2000 3,68 4,35 …0520
54 160 105 80 240 210 2000 3,85 4,54 …0540
57 150 100 75 225 200 2000 3,97 4,69 …0570
59 140 95 70 220 190 2000 4,07 4,95 …0590
60 140 95 70 220 190 2000 4,21 5,29 …0600
64 135 90 65 205 180 1800 4,42 5,22 …0640
65 130 85 65 200 175 1800 4,47 5,34 …0650
67 130 85 65 195 170 1800 4,59 5,46 …0670
68 130 85 65 195 170 1800 4,67 5,72 …0680
70 125 80 60 185 160 1800 4,84 5,96 …0700
73 120 80 60 180 160 1800 5,08 5,96 …0730
76 115 75 55 170 150 1500 5,20 6,13 …0760
79 110 70 55 165 140 1500 5,36 6,33 …0790
83 105 70 50 155 140 1500 5,55 6,54 …0830
86 100 65 50 150 130 1200 5,65 6,66 …0860
89 95 65 45 145 130 1200 6,06 7,12 …0890
92 95 60 45 140 120 1200 6,28 5,90 …0920
95 90 60 45 135 120 1200 6,50 7,63 …0950
98 85 55 40 130 110 1200 6,67 7,84 …0980

102 85 55 40 130 110 1000 6,84 8,11 …1020
105 80 55 40 120 110 1000 7,12 8,40 …1050
114 75 50 35 105 100 900 7,99 9,36 …1140
127 65 40 30 90 85 800 9,00 10,54 …1270
140 60 35 25 85 80 800 9,92 11,63 …1400
152 55 35 25 75 75 800 11,14 13,02 …1520

(W244) (W244)

Carote de găurire
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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: Livrarea în cutie din plastic.

Set carote de găurire, HSS și HSS-Co5 bimetal  

2713 HSS. 
Pentru uz universal și oțeluri până la 850 N/mm2.

2716 HSS Co5. 
Pentru uz universal, oțeluri până la 1000 N/mm2 și oțeluri inoxidabile.

27162713

Model: Cu dinți robuști. Grosimi mai mari de perete pentru o durabilitate crescută și o uzură scăzută a 
dinților și un design optimizat al dinților (tehnologie T3). Dinți mai lungi și mai ascuțiți, pentru o tăiere mai 
rapidă în lemn; taie fără probleme și metalul. Fantă în trepte (Speed Slot®) pentru o îndepărtare rapidă a 
miezului decupat.

Utilizare: Pentru tăiere în inox, oțel, metale neferoase, lemn de esență tare, plăci PAL, plastic, plăci fibre de 
gips, plăci fibre de ciment.

Carotă de găurire Speed Slot®  

* Tehnologie T1.

Număr de piese Conținut set

2713 2716 Nr. 
comandăHSS HSS Co5

€ €
11 bucăți  7 carote de găurire, ∅ 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm 

 2 cozi de prindere (2703 0005 și 2703 0010) 
 2 burghie de centruire (2709)

37,23 43,63 …0007

12 bucăți  8 carote de găurire, ∅ 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm 
 2 cozi de prindere (2703 0005 și 2703 0010) 
 2 burghie de centruire (2709)

36,07 42,62 …0008

13 bucăți  9 carote de găurire, ∅ 16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 mm 
 2 cozi de prindere (2703 0005 și 2703 0010) 
 2 burghie de centruire (2709)

39,59 42,62 …0009

16 bucăți 12 carote de găurire, ∅ 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm 
 2 cozi de prindere (2703 0005 și 2703 0010) 
 2 burghie de centruire (2709)

47,75 58,74 …0012

(W244) (W244)

∅ carotă 
mm

2701 Nr. 
comandă€

14 13,50 …0140
16 10,80 …0160
17 10,80 …0170
19 10,80 …0190
20 10,80 …0200
21 10,80 …0210
22 10,80 …0220
24 10,80 …0240
25 11,48 …0250
27 11,48 …0270
29 11,48 …0290
30 11,48 …0300
32 11,48 …0320
33 11,48 …0330
35 12,11 …0350
37 12,11 …0370
38 12,11 …0380
40 12,11 …0400
41 12,11 …0410
43 12,11 …0430
44 15,21 …0440

(W627)

∅ carotă 
mm

2701 Nr. 
comandă€

46 15,21 …0460
48 15,21 …0480
51 15,21 …0510
52 18,73 …0520
54 18,73 …0540
56 18,73 …0560
57 18,73 …0570
60 18,73 …0600
62 20,18 …0620
64 20,18 …0640
65 20,18 …0650
67 20,18 …0670
68 20,18 …0680
70 20,18 …0700
73 20,18 …0730
76 20,83 …0760
79 21,07 …0790
83 21,07 …0830
86 21,07 …0860
89 21,07 …0890
92 24,30 …0920

(W627)

∅ carotă 
mm

2701 Nr. 
comandă€

 95 28,72 …0950
 98 30,15 …0980
102 31,59 …1020
105 34,27 …1050
108 44,89 …1080
111 53,43 …1110
114 61,96 …1140
118 65,43 …1180
121 68,90 …1210
127 76,51 …1270
133 81,04 …1330
140 91,49 …1400
152 106,91 …1520
168  114,22 *  …1680
177  120,35 *  …1770
210  146,33 *  …2100

(W627)

Carote de găurire
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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.

7/59

Model: Livrarea în cutie din plastic.

Set carote de găurire Speed Slot®  

2701 9905 2701 9915 

Model: Dinți din carbură metalică termorezistenți, pentru o durabilitate mare. Placa de bază groasă împiedică 
deteriorarea și crește durata de viață.

Utilizare: Pentru gresie și inox.

Carotă cu carbură  

Model: Margini de tăiere lipite în vid, pentru mai multe găuri, construcție stabilă pentru o rezistență crescută. 
Margini de tăiere subțiri pentru o găurire rapidă și fără efort. Livrare cu burghiu pilot din carbură.

Utilizare: Pentru materiale abrazive.

Carotă diamantată  

Număr de piese Conținut set
2701 Nr. 

comandă€
 9 bucăți  6 carote de găurire 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm 

 2 suporți carotă 2L; 5L 
 1 adaptor carotă

122,49 …9905

21 bucăți 16 carote de găurire 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121mm 
 2 suporți carotă 1L; 2L 
 3 burghie de ghidare

380,27 …9910

26 bucăți 20 carote de găurire: 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 54; 57; 64; 68; 76; 83; 86; 92; 95; 105; 114; 121mm 
 3 suporți carotă: 1L; 2L; 5L 
 3 burghie de ghidare

513,24 …9915

(W627)

∅ carotă 
mm PG/metric

2718 Nr. 
comandă€

29 – 26,42 …0290
32 M32 28,61 …0320
35 – 30,44 …0350
38 – 31,93 …0380
51 – 38,70 …0510
57 – 44,19 …0570
68 – 55,24 …0680
76 – 52,07 …0760
83 – 62,95 …0830

(W627)

∅ carotă 
mm

2723 Nr. 
comandă€

35 40,22 …0350
38 45,25 …0380
68 69,36 …0680

(W627)

Carote de găurire
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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: Cu coadă de prindere hexagonală. Livrare cu burghiu de centruire. 
 
Indicație: Burghiu de centruire, a se vedea nr. comandă 2709 0635.

Coadă de prindere hexagonală pentru carote  

Model: Cu coadă de prindere SDS-plus. Livrare cu burghiu de centruire. 
 
Indicație: Burghiu de centruire, a se vedea nr. comandă 2709 0635.

Coadă de prindere SDS pentru pentru carote  

Model: Adecvat pentru coadă de prindere nr. comandă 2703.

Prelungitor hexagonal pentru cozi de prindere  

Model: Fixare și desprindere rapidă și fără complicații. 
Livrare cu burghiu de centruire. 
 
Indicație: Burghiu de centruire, a se vedea nr. comandă 2701 0635.

Coadă de prindere Quick Change pentru carote  

2701 0015

Burghiu de centruire HSS pentru carote de găurire  

2709 Potrivit pentru coadă de prindere nr. comandă 2703 și nr comandă 
2706.

2701 Adecvat pentru coadă de prindere nr. comandă 2701.

2701  

2709  

pentru ∅ carotă de găurire 
mm

Prindere hexagonală
mm

Adecvat pentru ∅ 
mandrină pentru găurire

mm

2703 Nr. 
comandă

€
14– 30  9,5 10 1,80 …0005
32–152  9,5 10 2,76 …0010
32–152 11,1 13 3,77 …0015

(W244)

pentru ∅ carotă de găurire 
mm coadă cilindrică

2706 Nr. 
comandă€

14– 30 SDS plus 2,76 …0005
32–152 SDS plus 3,75 …0010

(W244)

∅ 
mm

Lungime
mm Coadă de prindere

2712 Nr. 
comandă€

10 300 Hexagon 9,5 mm 7,36 …0005
(W244)

pentru ∅ carotă de găurire 
mm

Prindere hexagonală
mm

2701 Nr. 
comandă€

14– 30  9,5 19,00 …0005
32–210  9,5 26,05 …0012
32–152 12,7 29,07 …0015

(W627)

∅ 
mm

Lungime totală
mm

2709 2701 Nr. 
comandă€ €

6,35 79 1,30 4,67 …0635
(W244) (W627)

Carote de găurire
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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.

7/61

Model: Construcție stabilă cu rectificare specială pentru rezultate optime la tăiere. Burghiu de centruire 
interschimbabil pentru centruirea simplă, fără marcaj. 
 
Utilizare: Utilizabil pe mașini de găurit manuale, cu magnet și cu coloană. 
La mașinile de găurit cu coloană utilizați doar avansul manual.

Carotă cu carbură  

Continuare la pagina următoare

2715 Debitare plană. Cu ejector de evacuare, pentru îndepărtarea miezului și protejarea 
dinților din carbură la centruire. Pentru grosimi de material de până la 4 mm, oțel 
inoxidabil până la 2 mm. 
∅ 16–30 mm realizate dintr-o singură bucată. De la ∅ 31 mm cu suport formă de 
prindere călit special, pentru captarea forțelor de torsiune. Pentru mai multă stabilitate, 
de la ∅ 31 mm ar trebui utilizat suportul formă de prindere MK. Precizie mare de 
concentricitate. Capacitate mare de tăiere și durabilitate crescută datorită unghiului de 
prindere optimizat prin CAD cu rectificare specială. Pentru material plat.

2722 MBS. Cu ejector de evacuare, pentru îndepărtarea miezului și protejarea dinților din 
carbură la centruire. Pentru grosimi de material până la 10 mm (este necesară golirea 
repetată a șpanului la grosimi de peste 6 mm). De la ∅ 37 mm cu suport formă de 
prindere călit special, pentru captarea forțelor de torsiune. Pentru mai multă stabilitate, de 
la ∅ 37 mm ar trebui utilizat suportul formă de prindere MK. Comportament îmbunătățit la 
tăiere, capacitate mare de tăiere și durabilitate crescută, datorită geometriei îmbunătățite a 
tăișului. Pentru material plat, dar și pentru țevi și suprafețe curbate.

2728 Debitare adâncă. Pentru grosimi de material de până la 4 mm, oțel inoxidabil până la 2 
mm. Mai ales pentru țevi și suprafețele curbate.

2728 
 
Înălțime carotă: 
35 mm (∅ 20-55 mm) 
60 mm (∅ 60 mm)
Coadă: 
10 mm (∅ 20-50 mm) 
13 mm (∅ 51-60 mm)

2722 
 
Înălțime carotă: 
22 mm
Coadă: 
10 mm (∅ 18-36 mm) 
13 mm (∅ 37-100 mm)

2715
Înălțime carotă: 
12 mm
Coadă: 
10 mm (∅ 16-50 mm) 
13 mm (∅ 51-120 mm)

∅ carotă 
mm PG/metric

2715 2722 2728 Nr. 
comandăDebitare plană MBS Debitare adâncă

€ € €
16 M16 22,06 –  –  …0160
17 – 22,06 –  –  …0170
18 – 22,06 37,85 –  …0180
19 – –  37,85 –  …0190
20 M20 22,82 37,85 35,13 …0200
21 – 22,82 37,85 34,36 …0210
22 – 22,82 37,85 34,36 …0220
23 – 23,50 37,85 34,36 …0230
24 – 23,84 37,85 34,36 …0240
25 M25 23,84 37,85 34,36 …0250
26 – 24,95 42,84 45,39 …0260
27 – 24,95 42,84 –  …0270
28 – 27,19 42,84 45,39 …0280
29 – 27,19 44,11 –  …0290
30 – 27,19 44,11 45,39 …0300
31 – 33,06 49,82 –  …0310
32 M32 33,06 49,82 52,40 …0320
33 – 33,45 49,82 –  …0330
34 – 33,45 49,82 52,40 …0340
35 – 33,45 52,96 52,40 …0350
36 – 33,81 52,96 –  …0360
37 PG 29 36,03 54,57 57,97 …0370
38 – 36,03 54,57 –  …0380
39 – 36,03 54,57 57,97 …0390
40 M40 36,03 54,57 57,97 …0400
41 – 36,00 57,91 –  …0410
42 – 37,37 57,91 66,92 …0420
43 – 37,61 57,91 –  …0430
44 – 37,61 57,91 –  …0440
45 – 37,61 57,91 66,92 …0450
46 – 40,02 60,23 75,40 …0460
47 PG 36 41,20 61,98 75,40 …0470
48 – 41,20 61,98 –  …0480
49 – 41,20 64,87 –  …0490
50 M50 43,32 64,87 75,40 …0500
51 – 43,32 64,87 –  …0510
52 – 44,65 66,68 –  …0520

(W246) (W246) (W246)

∅ carotă 
mm PG/metric

2715 2722 2728 Nr. 
comandăDebitare plană MBS Debitare adâncă

€ € €
53 – 45,00 68,44 –  …0530
54 PG 42 45,46 68,44 –  …0540
55 – 45,46 68,44 84,99 …0550
56 – 48,89 72,08 –  …0560
57 – 49,92 72,08 –  …0570
58 – 49,92 72,08 –  …0580
59 – 50,38 74,24 –  …0590
60 PG 48 50,38 84,00 119,91 …0600
61 – –  86,68 –  …0610
62 – –  86,68 –  …0620
63 M63 –  86,68 –  …0630
64 – –  94,11 –  …0640
65 – 54,52 94,11 –  …0650
66 – –  94,11 –  …0660
67 – –  94,11 –  …0670
68 – 57,20 94,11 –  …0680
69 – –  99,51 –  …0690
70 – 57,20 99,51 –  …0700
71 – –  110,33 –  …0710
72 – –  110,33 –  …0720
73 – –  110,33 –  …0730
74 – –  116,85 –  …0740
75 – 71,50 116,85 –  …0750
76 – –  116,85 –  …0760
77 – –  116,85 –  …0770
78 – –  116,85 –  …0780
79 – –  121,71 –  …0790
80 – 75,96 121,71 –  …0800
81 – –  123,02 –  …0810
82 – –  123,02 –  …0820
83 – –  123,02 –  …0830
84 – –  123,02 –  …0840
85 – 81,33 123,02 –  …0850
86 – –  132,26 –  …0860
87 – –  132,26 –  …0870
88 – –  132,26 –  …0880
89 – –  137,11 –  …0890

(W246) (W246) (W246)

Carote de găurire
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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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Continuare

Carotă cu carbură  

Burghiu de centruire HSS pentru carote cu carbură  

2717 Pentru debitare plană.

2724 MBS.

2730 Pentru debitare adâncă.

Model: Cu burghiu de centruire oțel HSS ∅ 8 x 80 mm.

Suport de prindere MK  

Indicație: Utilizați doar fără percuție.

Suport de prindere SDS  

Model: Pentru carote carbură metalică compactă tip MBS. Livrare cu bolț ejector și șurubelniță vinclu inbus 
2,5 mm.

Adaptor cu prindere Weldon  

Dimensiuni
mm

1326 Nr. 
comandă€

∅ 6,35 x 102 5,75 …1002
(W129)

Știft ejector pentru adaptor  

∅ burghiu 
mm

Lungime
mm

pentru ∅ carotă de găurire
mm

2717 2724 2730 Nr. 
comandă

€ € €2717 2724/2730 2717 2724 2730
6 50  80  16–100 18– 60 20–23 2,54 2,59 3,19 …0600
8 50  80 110–120 61–100 – 3,29 3,82 –  …0800
8 – 100 – – 60 –  –  4,49 …1000

(W246) (W246) (W246)

coadă
pentru ∅ carotă de găurire

mm
2726 Nr. 

comandă€
MK 2 până la 100 56,52 …0002
MK 3 până la 150 59,84 …0003

(W246)

coadă
pentru ∅ carotă de găurire

mm
2726 Nr. 

comandă€
SDS 31–59 11,72 …0001

(W246)

coadă
pentru ∅ carotă de găurire

mm
2726 Nr. 

comandă€
Weldon 18–100 39,69 …0005

(W246)

∅ carotă 
mm PG/metric

2715 2722 2728 Nr. 
comandăDebitare plană MBS Debitare adâncă

€ € €
90 – 86,84 137,11 –  …0900
91 – –  137,11 –  …0910
92 – –  137,11 –  …0920
93 – –  137,11 –  …0930
94 – –  142,53 –  …0940
95 – 93,66 142,53 –  …0950
96 – –  142,53 –  …0960
97 – –  142,53 –  …0970
98 – –  142,53 –  …0980
99 – –  153,36 –  …0990

100 – 96,12 153,36 –  …1000
(W246) (W246) (W246)

∅ carotă 
mm PG/metric

2715 2722 2728 Nr. 
comandăDebitare plană MBS Debitare adâncă

€ € €
110 – 188,77 –  –  …1100
115 – 188,77 –  –  …1150
120 – 188,77 –  –  …1200

(W246) (W246) (W246)

Carote de găurire
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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.

7/63

 

Pânză de fierăstrău pendular pentru lemn, în set  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prezentare pictograme - proprietăți de tăiere pentru fierăstraie pendulare și spadă

drept, curat drept, rapid 
(grosier)

Curbe, curat Curbe, rapid 
(grosier)

unghiular precis fără rumeguș aliniat Vârf de străpun-
gere

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
moale
mm

PAL, placă 
de tâmplărie, 
placă de fibră

mm
Laminat

mm
Conţinut
Bucăți

2735 2736 Nr. 
comandă

€ €
T 101 AO  83 1,4 HCS 1,5–15 1,5–15 1,5–15 5 –  4,10 …0047

T 101 B 100 2,7 HCS  3– 30  3– 30 – 5 3,76 4,98 …0005

T 101 BR 100 2,5 revers HCS  3– 30  3– 30 3–30 5 4,45 –  …0020

T 101 D 100 4–5,2 HCS 10– 45 10– 45 – 5 3,76 5,03 …0015

T 111 C 100 3 HCS  4– 50  4– 50 – 5 2,13 2,87 …0035

T 144 D 100 4–5,2 HCS  5– 50  5– 50 – 5 2,78 3,68 …0040

T 144 DP 100 4 HCS  5– 50  5– 50 – 5 –  5,75 …0026

T 234 X 117 2–3 HCS  3– 65  3– 65 – 5 –  7,94 …0041

T 244 D 100 4–5,2 HCS  5– 50  5– 50 – 5 2,31 4,49 …0050

T 301 CD 117 3 HCS 10– 65 10– 65 – 5 4,25 5,70 …0010

T 308 B 117 2,2 XC HCS  5– 50  5– 50 – 5 –  6,83 …0121

T 308 BO 117 2,2 XC HCS  5– 50  5– 50 – 5 –  8,02 …0126

T 344 D 152 4 HCS  5–100  5–100 – 5 –  7,64 …0046

T 344 DP 152 4 HCS  5–100  5–100 – 5 7,71 10,30 …0030

T 1044 DP 250 4 HCS  5–150  5–150 – 3 –  16,07 …0210

(W248) (W247)

 
 
m

 
 
m

 
 
m
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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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Pânză de fierăstrău pendular pentru lemn, în set  

Pânză de fierăstrău pendular pentru lemn tare, în set  

Pânză de fierăstrău pendular pentru lemn cu cuie, în set  

    

  

  

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
moale
mm

PAL, placă 
de tâmplărie, 
placă de fibră

mm
Conţinut
Bucăți

2738 2739 Nr. 
comandă

€ €
T 101 B 100   2,7 HCS  3–30  3–30 25 17,02 22,74 …0005

T 101 D 100 4–5,2 HCS 10–45 10–45 25 17,02 22,74 …0010

T 144 D 100 4–5,2 HCS  5–50  5–50 25 12,73 16,99 …0020

T 244 D 100 4–5,2 HCS  5–50  5–50 25 –  20,76 …0050

(W248) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
tare
mm

Placaj, 
multiplex

mm
Laminat

mm

GFK, 
epoxi
mm

Gips-
carton/

fibrociment
mm

Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă

€
T 101 AIF 100     1,7 BiM 2– 30 – 2– 30 2–30 – 5 9,70 …0051

T 101 BF 100     2,7 BiM 3– 30 3–30 3– 30 < 30 – 5 9,50 …0006

T 144 DF 100 4  –5,2 BiM 5– 50 5–50 5– 50 – – 5 8,29 …0105

T 144 DHM 100 3,5–5 Carbură 5– 50 5–50  – –  5–50 3 12,30 …0205

T 308 BF 117 2,2 XC BiM 5– 50 5–50 5– 50 – – 5 11,19 …0131

T 344 DF 152     4 BiM 5–100 – 5–100 – – 5 11,83 …0048

(W247)

 

 
m

 

 
m

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
tare
mm

Lemn 
moale
mm

Lemn cu 
metal
mm

GFK, 
epoxi
mm

Grosime 
tablă
mm

Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă

€
T 345 XF 132 2,4–5 BiM < 65 < 65 < 65 3–10 3–10 5 9,50 …0106

(W247)

Pânze pentru fierăstrău pendular
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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.

7/65

Pânză de fierăstrău pendular pentru metal, în set  

    

Pânză de fierăstrău pendular pentru metal, în set  

    

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Grosime 
tablă
mm

GFK, 
epoxi
mm

Profile, 
țevi
mm

Materiale 
sandwich

mm
Conţinut
Bucăți

2735 2736 Nr. 
comandă

€ €
T 118 A  92 1,1–1,5 HSS 1  – 3 – – – 5 3,76 5,03 …0060

T 118 AF  92 1,1–1,5 BiM 1  – 3 – – – 5 5,31 –  …0085

T 118 B  92 1,9–2,3 HSS 2,5– 6 – – – 5 3,76 5,03 …0070

T 118 
EOF

 83   1,5 BiM 1,5– 4 – – – 5 –  8,38 …0066

T 118 G  92   0,7 HSS 0,5– 1,5 – – – 5 3,76 5,03 …0055

T 121 AF  92   1,2 BiM 1  – 3 – – – 5 –  8,03 …0079

T 121 BF  92 2 BiM 2,5– 6 – – – 5 –  7,73 …0081

T 123 XF 100 1,2–2,6 HSS 1,5–10 – < 30 – 5 –  7,04 …0101

T 218 A  92 1,1–1,5 HSS 1  – 3 – – – 5 4,82 6,25 …0065

T 318 A 132   1,2 HSS 1  – 3 – < 65 – 5 –  8,57 …0086

T 318 AF 132   1,1 BiM 1  – 3 < 65 < 65 < 65 5 8,48 –  …0090

T 318 B 132 2 HSS 2,5– 6 – < 65 – 5 –  8,57 …0091

T 318 BF 132   1,8 BiM 2,5– 6 < 65 < 65 < 65 5 8,48 –  …0095

T 321 AF  92   1,2 BiM 1  – 3 < 65 < 65 < 65 5 –  11,94 …0097

T 321 BF  92 2 BiM 2,5– 6 < 65 < 65 < 65 5 –  11,94 …0099

(W248) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas dantură
mm Material

Grosime 
tablă
mm

Conţinut
Bucăți

2738 2736 Nr. 
comandă

€ €
T 118 A 92 1,1–1,5 HSS 1–3 25 17,02 –  …0025

T 121 AF 92 1,2 BiM 1–3 25 –  34,08 …0220

(W248) (W247)

 

 

 
m

Pânze pentru fierăstrău pendular
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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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Pânză de fierăstrău pendular pentru oțel inoxidabil, în set m

Pânză de fierăstrău pendular pentru aluminiu, în set  

Pânză de fierăstrău pendular pentru laminate, în set  

Pânză de fierăstrău pendular pentru piatră acrilică, în set m

Tip
Lungime totală

mm
Pas dantură

mm Material
Materiale sandwich

mm
Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă€

T 718 BF 180 2 BiM < 120 3 12,74 …0140

(W247)

Pânză de fierăstrău pendular pentru materiale sandwich, în set  

    

Tip
Lungime totală

mm
Pas dantură

mm Material
Grosime tablă

mm
Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă€

T 118 AHM 83 1,1 Carbură 1,5–3 3 16,12 …0225

T 118 EHM 83 1,4 Carbură 2  –5 3 16,12 …0230

(W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas dantură
mm Material

Laminat
mm

Lemn tare
mm

Placaj, 
multiplex

mm
Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă

€
T 101 BIF 83 1,7 BiM 1,5–15 1,5–15 1,5–15 5 9,61 …0008

T 128 BHM 92 1,8 Carbură 2  –20 – – 3 13,84 …0215

(W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Grosime 
tablă
mm

Profile, 
țevi
mm

Conţinut
Bucăți

2735 2736 Nr. 
comandă

€ €
T 127 D 100 3 HSS 3–15 < 30 5 4,29 5,75 …0075

T 227 D 100 3 HSS 3–15 < 30 5 –  7,43 …0067

(W248) (W247)

 

 
m

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas dantură
mm Material

Piatră 
acrilică

mm
GFK, epoxi

mm
Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă

€
T 301 CHM 117 3,3 Carbură < 65 < 65 3 22,53 …0176

(W247)

Pânze pentru fierăstrău pendular
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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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Pânză de fierăstrău pendular pentru plastic, în set  

 

 

 

 

Pânză de fierăstrău pendular pentru ceramică, în set  

Pânză de fierăstrău pendular pentru materiale abrazive, în set  

Set pânze de fierăstrău pendular m

2736 11002736 1010

2736 1005

2736 1000

    

Tip
Lungime totală

mm
Pas dantură

mm Material
PE, PP
mm

PVC
mm

PMMA
mm

Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă€

T 102 BF  92 1,8 BiM – – 2–20 5 8,30 …0165

T 102 D 100 4 HCS 3–30 – – 5 6,30 …0150

T 102 H 100 2,3 HCS – 3–30 – 5 6,30 …0155

T 302 H 132 2,3 HCS – 3–30 – 5 8,82 …0160

(W247)

Tip
Lungime totală

mm Material
Ceramică

mm
Conţinut
Bucăți

2736 Nr. 
comandă€

T 130 RIFF 83 HM K 30 5–15 3 9,46 …0111

(W247)

 

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Beton 
poros
mm

Gips-
carton/

fibrociment
mm

GFK, 
epoxi
mm

Conţinut
Bucăți

2735 2736 Nr. 
comandă

€ €
T 141 HM 100 4,3 Carbură < 50 5–50 5–20 1 6,81 –  …0110

T 141 HM 100 4,3 Carbură < 50 5–50 5–20 3 –  20,55 …0114

T 341 HM 132 4,3 Carbură < 80 5–80 5–50 3 –  23,94 …0112

(W248) (W247)

 

 
m
 

 
m

Număr de 
piese Conținut set

2736 Nr. 
comandă€

15 bucăți lemn 
1 x T 144 DHM pentru lemn Nr. comandă 2736 0205 
5 x T 101 BF pentru lemn Nr. comandă 2736 0006 
9 x T 144 DP pentru lemn Nr. comandă 2736 0026

17,12 …1000

15 bucăți multi-material
1 x T 367 XHM pentru lemn 
3 x T 121 BF pentru metal Nr. comandă 2736 0081 
3 x T 345 XF pentru lemn cu metal Nr. comandă 2736 0106 
4 x T 101 BF pentru lemn Nr. comandă 2736 0006 
4 x T 144 DP pentru lemn Nr. comandă 2736 0026

15,28 …1005

15 bucăți lemn / metal 
1 x T 144 DHM pentru lemn Nr. comandă 2736 0205 
3 x T 121 BF pentru metal Nr. comandă 2736 0081 
5 x T 101 BF pentru lemn Nr. comandă 2736 0006 
6 x T 144 DP pentru lemn Nr. comandă 2736 0026

16,53 …1010

40 bucăți speed lemn / metal 
10 x T 144 D pentru lemn Nr. comandă 2736 0040 
10 x T 244 D pentru lemn Nr. comandă 2736 0050 
10 x T 101 B pentru lemn Nr. comandă 2736 0005 
10 x T 121 AF pentru metal Nr. comandă 2736 0079

47,47 …1100

(W247)

Pânze pentru fierăstrău pendular
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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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Pânză de fierăstrău spadă pentru paleți, în set  

Pânză de fierăstrău spadă pentru lemn, în set  

    

Pânză de fierăstrău spadă pentru lemn, în set  

  

Pânză de fierăstrău spadă pentru lemn cu cuie, în set  

 
 

 
 

 
 

 
   

  

  

  
 
 

  

 
 

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn cu 
metal
mm Paleți

Conţinut
Bucăți

2758 2748 Nr. 
comandă

€ €
S 1122 CHM 225 3 Carbură < 175 da  10 76,07 –  …0225

S 1125 VFR 225 1,8/2,6 BiM < 165 da   5 –  15,91 …0140

S 1125 VFR 225 1,8/2,6 BiM < 165 da 100 –  238,44 …0145

(W247) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
moale
mm

PAL, 
placă de 

tâmplărie, 
placă de 

fibră
mm

GFK, 
epoxi
mm

Conţinut
Bucăți

2744 2746 Nr. 
comandă

€ €
S 644 D 150 4,3 HCS < 100 6–60 < 100 5 7,12 9,71 …0010

S 2345 X 200 2,5–4,3 HCS < 150 6–60 < 150 5 –  15,24 …0007

(W248) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

lemn verde, 
crengi
mm

Lemn 
neprelucrat, 

fără cuie
mm

Conţinut
Bucăți

2744 2746 Nr. 
comandă

€ €
S 1531 L 240 5 HCS < 190 < 190 5 11,21 15,28 …0020

(W248) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Lemn 
cu 

metal
mm

Grosime 
tablă
mm

GFK, 
epoxi
mm

2744 2746 2748 Nr. 
comandă

5 bucăți 5 bucăți 25 bucăți
€ € €

S 922 HF 150 2,5 BiM < 100 3–12 – 7,81  10,66  –  …0050

S 922 VF 150 1,8/2,6 BiM < 100 3–10 < 100 –  10,66 47,05 …0075

S 1122 HF 225 2,5 BiM < 175 3–12 – –  –  68,37 …0055

S 1122 VF 225 1,8/2,6 BiM < 175 3–10 < 175 11,80 15,28 –  …0080

S 1222 VF 300 1,8/2,6 BiM < 250 3–10 < 250 12,79 –  –  …0056

S 1222 VF 300 1,8/2,6 BiM < 250 3–10 < 250 –  17,41 –  …0240

S 1411 DF 300 4,3 BiM < 250 –  < 60 –  18,11 –  …0052

S 3456 XF 200 12,1–
4,3

BiM < 150 3–18 < 150 –  16,86 –  …0066

(W248) (W247) (W247)

 

 
m

Pânze pentru fierăstrău spadă
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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.

7/69

Pânză de fierăstrău spadă pentru metal, în set  

    

Pânză de fierăstrău spadă pentru metal extrem de tare, în set m

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Grosime 
tablă
mm

Profile, 
țevi
mm

2744 2746 2748 Nr. 
comandă

5 bucăți 5 bucăți 25 bucăți
€ € €

S 123 XF 150 1,8–3,2 BiM 1  – 8 < 100 –  12,24 –  …0061

S 522 BF 100   1,8 BiM 3  – 8 – –  9,19 –  …0027

S 522 EF 100   1,4 BiM 1,5– 4 – –  9,38 –  …0036

S 922 AF 150 1 BiM 0,7– 3 < 100 –  10,66 –  …0045

S 922 BF 150   1,8 BiM 3  – 8 < 100 7,79 10,66 47,05 …0025

S 922 EF 150   1,4 BiM 1,5– 4 < 100 7,79 10,66 47,05 …0035

S 930 CF 150 2,5+3,2 BiM 4  –12 < 100 –  21,36 –  …0220

S 936 CHF 150 2,5+3,2 BiM 4  –12 < 100 –  18,38 –  …0210

S 1122 AF 225 1 BiM 0,7– 3 < 175 –  15,28 –  …0235

S 1122 BF 225   1,8 BiM 3  – 8 < 175 11,80 15,62 68,37 …0042

S 1122 EF 225   1,4 BiM 1,5– 4 < 175 11,80 15,62 68,37 …0040

S 1136 CHF 225 2,5+3,2 BiM 4  –12 < 175 –  22,34 –  …0215

S 1226 CHF 225 2,5+3,2 BiM 4  –12 < 175 –  21,13 –  …0245

(W248) (W247) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

Grosime 
tablă
mm

Profile, 
țevi
mm

2756 2758 Nr. 
comandă

1 bucăți 10 bucăți
€ €

S 555 CHC 100 3 HCS 4–12 < 50 7,90 –  …0215

S 955 CHC 150 3 HCS 4–12 < 100 12,00 102,31 …0235

S 1155 CHC 225 3 HCS 4–12 < 175 16,29 130,64 …0240

S 1255 CHC 300 3 HCS 4–12 < 250 20,96 167,68 …0245

(W247) (W247)

Pânze pentru fierăstrău spadă
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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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Pânză de fierăstrău spadă pentru oțel inoxidabil, în set m

 

Pânză fierăstrău spadă pentru materiale abrazive, în set m

 

 

 

 

Pânză fierăstrău spadă pentru descarcerare, în set m

Pânză fierăstrău spadă pentru materiale de izolație cu fibre, în set  

 

 

 

 

  

  

Pânză fierăstrău spadă pentru demolări, în set m

 

 

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas 
dantură

mm Material

GFK, 
epoxi
mm

Grosime 
tablă
mm

Profile, 
țevi
mm

Conţinut
Bucăți

2758 2756 Nr. 
comandă

€ €
S 922 EHM 150 1,4 Carbură < 100 2–4 < 100 10 95,02 –  …0230

S 1022 EHM 200 1,4 Carbură < 150 2–4 < 150  1 –  13,41 …0220

(W247) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas dantură
mm Material

Beton poros
mm

Țiglă
mm

GFK, epoxi
mm

Conţinut
Bucăți

2756 Nr. 
comandă

€
S 1141 HM 225  8,5 Carbură < 175 < 175 < 150 1 14,26 …0260

S 1243 HM 300 12,7 Carbură < 215 < 215 – 1 26,43 …0270

S 1543 HM 240 12,7 Carbură < 150 < 150 – 1 16,97 …0265

S 2243 HM 455 12,7 Carbură < 365 < 365 – 1 36,14 …0275

(W247)

Bosch nr.
Lungime totală

mm
Pas dantură

mm Material

Grosime 
tablă
mm

2756 2758 Nr. 
comandă1 bucăți 10 bucăți

€ €
S 957 CHM 150 3 Carbură 4–12 13,27 109,44 …0250

(W247) (W247)

Tip

Lungime 
totală
mm Material

Material de 
etanșare 
cu fibre

mm
Textile, piele

mm
Polistirol

mm
Conţinut
Bucăți

2748 Nr. 
comandă

€
S 713 AW 150 HCS < 100 < 100 < 100 2 13,47 …0085

S 1113 AWP 225 HCS < 175 – – 2 15,83 …0090

S 1213 AWP 300 HCS < 250 – – 2 21,24 …0095

S 2013 AWP 400 HCS < 350 – – 1 16,28 …0100

(W247)

Tip

Lungime 
totală
mm

Pas dantură
mm Material

Lemn cu 
metal
mm

Profile, țevi
mm

GFK, epoxi
mm

2758 Nr. 
comandă

10 bucăți
€

S 956 XHM 150 3–4 Carbură < 100  < 75 < 100 88,65 …0215

S 1156 XHM 225 3–4 Carbură < 175 < 150 < 175 120,19 …0220

(W247)

Pânze pentru fierăstrău spadă
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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.

7/71

Lungime totală 150 mm, pas dantură 4,3 mm.

Pânză fierăstrău spadă pentru demontări ferestre, în set  

Tip
Lungime totală

mm Material
Țeavă din fontă, cimentată

mm
Conţinut
Bucăți

2756 Nr. 
comandă€

S 1750 RD 250 Diamant K 50 < 200 5 14,97 …0280

(W247)

Pânză fierăstrău spadă pentru țeavă din fontă cimentată, în set m

Set pânze fierăstrău spadă m

Model: Adecvat pentru fierăstrău alternativ Bosch GFZ 14-35 A și GFZ 16-35 AC Professional.

Pânză pentru fierăstrău alternativ  

2746 0005 Pentru lemn și plastic.

2746 0000 Pentru materiale abrazive, de ex. beton poros.

2746 0000

Model: Din plastic cu inserție de cauciuc antialunecare și suport standard pentru 
pânză de fierăstrău spadă. În mâner este loc pentru două pânze. Livrare cu două 
pânze de fierăstrău spadă pentru lemn și metal (S 922 EF și S 922 VF).

Mâner pentru pânză de fierăstrău spadă  

2746 0005

Tip Material

Plastic: 
Țevi, 

profiluri
mm

Lemn 
moale
mm

Lemn cu 
metal
mm

GFK, 
epoxi
mm

2756 2746 2758 2748 Nr. 
comandă1 bucăți 5 bucăți 10 bucăți 25 bucăți

€ € € €
S 611 
DF

BiM < 100 – < 100 < 50 –  11,99 –  51,40 …0060

S 956 
DHM

Carbură < 100 < 100 < 100 – 11,17 –  81,27 –  …0210

(W247) (W247) (W247) (W247)

 

 
m
 

 
m

Număr de piese Conținut set
2746 Nr. 

comandă€
20 bucăți flexibil lemn / metal

5 x S 644 D pentru lemn Nr. comandă 2746 0010 
5 x S 922 BF pentru metal Nr. comandă 2748 0025 
5 x S 922 EF pentru metal Nr. comandă 2748 0035 
5 x S 922 HF pentru lemn cu metal Nr. comandă 2746 0050

53,29 …1000

(W247)

Tip
Lungime totală

mm Material
Conţinut
Bucăți

2746 Nr. 
comandă€

TF 350 M 408 HCS 2 11,90 …0005
TF 350 NHM 408 Carbură 2 29,52 …0000

(W247)

Dimensiuni 
mm

2748 Nr. 
comandă€

147 x 277 x 25 17,53 …0105
(W314)

Pânze pentru fierăstrău spadă
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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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Pânză pentru fierăstrău spadă  

2745 0013 2745 0050 2745 0078 2745 0080 

2745 0025 2745 0030 2745 0035 2745 0040 

2745 0155 2745 0165 2745 0170 2745 0180 

2745 0190 2745 0160 2745 0175 

2745 0135 2745 0150 

2745 0185 

2759 0215 2759 0220 

2757 0205 2757 0200 2759 0210 

Caracteristici pânze de fierăstrău 

Bimetal: 
Pânze de fierăstrău flexibile și incasabile din bimetal, oferă o durată de viață 
semnificativ mai mare în comparație cu pânzele HCS și HSS. Evacuare 
îmbunătățită a șpanului și durabilitate crescută a dinților prin tehnologia T2™.

LAZER™: 
Pânze de fierăstrău mai groase (1,1 mm) și mai late, din bimetal, pentru vibrații 
reduse și tăieri mai drepte și mai curate. Pentru solicitări extreme, ideale pentru 
tăiere în metal.

LAZER CT: 
Suplimentar cu vârfuri din carbură pentru durabilitate și mai mare în metal.

GOLD®: 
Pânze de fierăstrău din bimetal cu dinți acoperiți cu TiN, pentru o rezistență 
termică mai mare și astfel dinți ascuțiți pentru mai mult timp și tăieri rapide.

DIAMOND™: 
Pânză subțire din aliaj de oțel cu crom pentru tăieri rapide, subțiri și curate. 
Tăiș cu granulație diamant pentru ascuțime de durată la utilizarea în materiale 
abrazive.

Demolare: 
Pânză de fierăstrău bimetal extrem de groasă (1,6 mm) și înaltă, pentru tăieri în 
diverse materiale precum lemnul și metalul într-o singură etapă. Ideale pentru 
lucrări de demolare.

Tip

Lungime 
totală
mm Lemn

Lemn 
cu cuie/
metal

Metal
mm

NE-
Metal

Plastic/
material 
compozit Fontă

materiale 
abrazive Demolare Descarcerare Dinți/țol

2759 2757 2745 Nr. 
comandă1 bucăți 2 bucăți 5 bucăți

€ € €
Bimetal 229 da da – da da – – – –  6 –  –  28,08 …0013
Bimetal 152 – da  3–13 da da – – – – 10 –  –  17,36 …0050
Bimetal 203 – da  3–13 da da – – – – 10 –  –  22,63 …0078
Bimetal 305 – da  2–13 da da – – – – 10/14 –  –  33,90 …0080
Bimetal 102 da da  2–13 da da – – – – 14 –  –  13,99 …0130
Bimetal 152 da da  2–13 da da – – – – 14 –  –  17,36 …0025
Bimetal 102 da da < 8 da da – – – – 18 –  –  13,99 …0030
Bimetal 152 da da < 8 da da – – – – 18 –  –  17,36 …0035
Bimetal 203 da da < 8 da da – – – – 18 –  –  22,63 …0040
Bimetal 305 da da < 8 da da – – – – 18 –  –  31,38 …0135

LAZER CT 152 – –   2–13 – – – – – –  8 17,99 –  –  …0215
LAZER CT 229 – –  2–13 – – – – – –  8 26,99 –  –  …0220
LAZER™ 229 – –  2– 6 – – – – – – 18 –  –  31,38 …0150
LAZER™ 229 – –  2–10 – – – – – – 14 –  –  31,38 …0145
LAZER™ 229 – –  5–13 – – – – – – 10 –  –  31,38 …0140
GOLD® 152 da da – – – – – – –  6 –  –  24,90 …0155
GOLD® 152 – – < 8 – – – – – – 18 –  –  18,70 …0165
GOLD® 203 – – < 8 – – – – – – 18 –  –  24,65 …0170
GOLD® 152 – –  2– 8 – – – – – – 18 –  –  29,14 …0180
GOLD® 229 – –  2– 8 – – – – – – 18 –  –  36,55 …0190
GOLD® 152 – –  2–13 – – – – – – 14 –  –  18,70 …0160
GOLD® 152 – –  2–13 – – – – – – 14 –  –  29,14 …0175
GOLD® 229 – –  2–13 – – – – – – 14 –  –  36,55 …0185

Demolare 229 – da – – – – – da –  6 –  18,32 –  …0205
Demolare 229 – da  2– 8 – – – – da da 10 –  18,32 –  …0200

DIAMOND™ 200 – – – – – da da – – – 17,52 –  –  …0210
(W627) (W627) (W627)

Pânze pentru fierăstrău spadă
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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.

7/73

Disc de fierăstrău circular HW m

7650 0010 
 – 0030

Pentru tăieri rapide și curate în lemn natural și PAL.

7650 0040 
 – 0080

Pentru cerințe ridicate în ceea ce privește calitatea tăierii plăcilor acoperite și furniruite pe o 
singură față, plăcilor dure, PAL, placaj, lemn natural, carton, țesut dur, spumă dură, cauciuc 
dur, gips-carton și paleți din plastic.

7650 0090 
 + 0100

Pentru tăieri rapide și ușoare ale panourilor, furniruite sau acoperite cu plastic pe o parte.

7650 0110 Pentru tăieri simple, rapide în materiale de panouri, furniruite și acoperite cu plastic pe 
ambele părți, precum și materiale tratate la suprafață cu cerințe ridicate în ceea ce privește 
calitatea tăierii.

7650 0120 
 – 0160

Pentru tăieri în lemn natural, scânduri de lemn, furniruite pe o parte sau acoperite cu plastic 
pe o parte.

7650 0170 
 – 0190

Lemn cu cuie. Pentru cherestea de cofraj, panouri, cherestea rotundă și pătrată cu armături 
de beton și resturi de cuie. Siguranță maximă datorită proeminențelor mici ale dinților.

Disc de fierăstrău circular HW m

7652 0010 
 – 0040

Pentru tăieri brute în plăci din fibrociment.

7652 0050 
 – 0090

Optimizat pentru utilizare cu mașini cu acumulator. 
Pentru tăieri aspre și înguste în toate tipurile de lemn și materiale pe bază de lemn.

7652 0100 
 + 0110

Optimizat pentru utilizare cu mașini cu acumulator. 
Pentru tăieri foarte fine și înguste în PAL brut, furniruit sau laminat, panouri acustice și 
panouri acoperite pe una sau ambele părți.

7652 0120 
 + 0130

Optimizat pentru utilizare cu mașini cu acumulator. 
Pentru tăieri brute în plăci din fibrociment.

7652 0140 Optimizat pentru utilizare cu mașini cu acumulator. 
Pentru tăieri foarte fine și înguste în aluminiu și metale neferoase, materiale plastice, rășină 
epoxidică și lemn.

∅ exterior 
mm

Grosime disc
mm

∅ orificiu
mm Număr dinți Tip dantură Orificii secundare

7650 Nr. 
comandă€

160 2,4 20 20 W (dantură alternativă) 2/6/32 27,47 …0010
190 2,6 30 30 W (dantură alternativă) 2/7/42 32,44 …0020
230 2,6 30 34 W (dantură alternativă) 2/7/42 35,9 …0030
160 2,8 20 36 W (dantură alternativă) 2/6/32 32,31 …0040
160 2,8 20 48 W (dantură alternativă) 2/6/32 39,18 …0050
190 2,8 30 42 W (dantură alternativă) 2/7/42 38,55 …0060
190 2,8 30 56 W (dantură alternativă) 2/7/42 45,39 …0070
210 3,0 30 42 W (dantură alternativă) 2/7/42 39,18 …0080
250 3,2 30 42 UW (dantură alternativă universal) 2/7/42 + 2/10/60 47,94 …0090
300 3,2 30 48 UW (dantură alternativă universal) 2/7/42 + 2/10/60 53,32 …0100
250 3,2 30 60 KW (dantură alternativă din plastic) 2/7/42 + 2/10/60 58,37 …0110
300 3,2 30 28 LWZ (dantură alternativă longitudinal) 2/7/42 + 2/10/60 42,65 …0120
315 3,2 30 28 LWZ (dantură alternativă longitudinal) 2/7/42 + 2/10/60 43,32 …0130
350 3,5 30 32 LWZ (dantură alternativă longitudinal) 2/7/42 + 2/10/60 47,59 …0140
400 3,5 30 36 LWZ (dantură alternativă longitudinal) 2/7/42 + 2/10/60 51,24 …0150
450 3,8 30 40 LWZ (dantură alternativă longitudinal) 2/7/42 + 2/10/60 69,67 …0160
315 3,2 30 20 FF (dinte plat cu fibră) 2/7/42 + 2/10/60 42,87 …0170
400 3,8 30 28 FF (dinte plat cu fibră) 2/7/42 + 2/10/60 48,95 …0180
450 4,0 30 32 FF (dinte plat cu fibră) 2/7/42 + 2/10/60 68,63 …0190

(W772)

∅ exterior 
mm

Grosime disc
mm

∅ orificiu
mm Număr dinți Tip dantură Orificii secundare

7652 Nr. 
comandă€

165 1,8 20 54 TF negativ (dinte plat trapezoidal) – 41,95 …0140
160 2,2 20  4 TF (dinte plat trapezoidal) 2/6/32,5 39,32 …0010
190 2,2 20  4 TF (dinte plat trapezoidal) 2/6/32,5 52,44 …0020
250 2,4 30  6 TF (dinte plat trapezoidal) 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 81,74 …0030
300 2,4 30  8 TF (dinte plat trapezoidal) 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 98,88 …0040
136 1,5 20 24 WZ (dantură alternativă) – 22,00 …0050
165 1,5 20 24 WZ (dantură alternativă) – 24,24 …0060
165 1,5 20 36 WZ (dantură alternativă) – 27,56 …0070
165 1,5 20 48 WZ (dantură alternativă) – 31,14 …0080
190 1,5 30 24 WZ (dantură alternativă) – 26,16 …0090
165 1,8 20 48 WZ (dantură alternativă) – 41,69 …0100
216 2,1 30 66 WZ (dantură alternativă) – 49,57 …0110
160 1,8 20  4 TF (dinte plat trapezoidal) – 42,26 …0120
165 1,8 20  4 TF (dinte plat trapezoidal) – 44,94 …0130

(W257)

Discuri de fierăstrău circular

7



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

7/74

Model: Dantură japoneză cu rând dublu. Lamă bimetalică.

Utilizare: Pentru toate materialele din lemn, gips-carton și materiale plastice moi.

Lamă de fierăstrău frontală, dantură japoneză m

 

 

Formă 229  

Formă 205  

Model: Dantura universală ondulată. Lamă bimetalică.

Utilizare: Pentru tablă de până la 2 mm, profiluri din aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips-carton și plastic.

Lamă de fierăstrău frontală E-Cut, dantură universală m

 

 

 

 

Formă 152  

Formă 151  

Formă 223  

Formă 222  

Model: Lamă bimetalică cu dinți din metal dur, strat de acoperire cu TiN. Durată de viață de până la două ori 
mai mare în comparație cu lamele de fierăstrău din carbură neacoperite. 

Utilizare: Pentru materiale dure, cum ar fi metale feroase, oțel inoxidabil, țevi de cupru, pentru șuruburi călite 
(Spax) și șuruburi de înaltă rezistență, precum și materiale abrazive, cum ar fi țigla, cărămida sau plăci din 
fibră de ciment, precum și laminat, CFRP și GFRP.

Lamă de fierăstrău frontală E-Cut, strat de acoperire TiN m

 

 

 

Formă 236  

Formă 237  

Formă 238  

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

205 35 50  1 16,16 …2640
205 35 50 10 137,22 …2645
229 65 50  1 15,46 …1952
229 65 50  3 44,07 …1954
229 65 50  5 69,57 …1956
229 65 50 10 131,40 …1958

(W249)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

222 28 55  1 15,87 …2730
222 28 55  3 45,29 …2735
222 28 55 10 134,93 …2740
223 44 55  1 16,66 …2745
223 44 55  3 47,47 …2750
223 44 55 10 141,62 …2755
151 28 60  1 16,05 …2610
151 28 60  3 45,88 …2615
151 28 60  5 72,40 …2715
151 28 60 10 136,83 …2620
152 44 60  1 17,05 …2625
152 44 60  3 48,47 …2630
152 44 60  5 76,50 …2720
152 44 60 10 144,52 …2635

(W249)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

236 32 40  1 26,34 …2940
236 32 40  3 75,10 …2945
236 32 40  5 118,59 …2950
236 32 40 10 223,98 …2955
237 32 60  1 28,93 …2960
237 32 60  3 82,28 …2965
238 32 75  1 30,13 …2970
238 32 75  3 85,97 …2975

(W249)

Accesorii multimaster
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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.

7/75

Model: Dantură alternantă. Lamă bimetalică.

Utilizare: Pentru toate materialele din lemn, cuie, gips-carton și materiale plastice.

Lamă de fierăstrău frontală E-Cut, dantură alternantă m

 

 

Formă 161  

Formă 160  

Model: Cu 3 muchii de tăiere.

Utilizare: Pentru tăierea covoarelor, a pardoselilor din PVC, a cartonului, a șindrilelor bituminoase și a pâslelor 
de acoperiș.

Lamă-cuțit multifuncțională m

Model: Segmentat, pentru lucrul în colțuri și pe margini fără tăiere excesivă.

Utilizare: Pentru tăierea îmbinărilor de marmură, rășină epoxidică, rosturilor de ciment.

Lamă-cuțit cu diamant multi-segment m

0127 2700 
 + 2705

Model deosebit de subțire.

0127 2690 
 + 2695

Lamă puternică pentru utilizare frecventă și sarcini solicitante.

Utilizare: Pentru materiale plastice, GRP, lemn, chit, metale neferoase și tablă de până la aproximativ 1 mm. 
Linie de tăiere curată și subțire.

Disc de fierăstrău circular HSS m

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

160 35 50  1 13,97 …2660
160 35 50  3 39,90 …2665
160 35 50 10 118,98 …2670
161 65 50  1 15,46 …2675
161 65 50  3 44,09 …2680
161 65 50 10 131,64 …2685

(W249)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

251 41 70 1 19,86 …1962
(W249)

Formă
Grosime lamă

mm
Conţinut
Bucăți

0127 Nr. 
comandă€

242 1,2 1 67,52 …2700
242 1,2 5 304,47 …2705
243 2,2 1 67,52 …2690
243 2,2 5 304,47 …2695

(W249)

∅ disc 
mm

0127 Nr. 
comandă€

85 39,80 …2725
(W249)

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

7/76

Utilizare: Potrivit pentru șlefuirea grosieră a masei pentru șpaclu, a adezivului pentru plăci, beton, piatră și 
lemn, cu sau fără aspirația prafului.

Lamă-rașpel carbură m

Utilizare: Pentru îndepărtarea vopselelor vechi întărite, a resturilor de adeziv, a mochetelor, a adezivului 
pentru țiglă și a straturilor izolatoare.

Lamă-șpaclu m

Utilizare: Pentru curățarea rosturilor de faianță foarte murdare.

Lamă frontală pentru faianță m

Model: Cu o latură dreaptă, pentru lucrul în colțuri și pe margini fără tăiere excesivă.

Utilizare: Pentru frezarea fantelor și tăierea rosturilor.

Disc segmentat pentru fierăstrău m

0127 2550 HSS. Pentru materiale plastice, GRP, lemn, chit, metale neferoase și tablă de până la 
aproximativ 1 mm. 
Linie de tăiere curată și subțire.

0127 2555 
 + 2560

Carbură. Pentru rosturi de țiglă, tencuială, beton poros și materiale de 
construcții similare.

0127 2525 
 + 2535

Diamant. Pentru marmură, rășină epoxidică, rosturi de ciment. 
Pentru utilizare frecventă și sarcini solicitante.

0127 2525

0127 2555

0127 2550

Lungimea muchiei 
mm

0127 Nr. 
comandă€

80 26,93 …2565
(W249)

Lățime 
mm

Lungime
mm Adaptor prindere

0127 Nr. 
comandă€

52 34 Starlock 14,87 …2575
52 41 Starlock-Plus 14,91 …2580

(W249)

0127 Nr. 
comandă€

28,33 …2510
(W249)

∅ disc
mm

Grosime disc
mm Adaptor prindere

0127 Nr. 
comandă€

85 0,7 Starlock 21,94 …2550
(W249)

∅ disc 
mm

Grosime disc
mm Adaptor prindere

0127 Nr. 
comandă€

75 2,2 Starlock 24,84 …2555
90 2,2 Starlock-Plus 29,33 …2560

(W249)

∅ disc 
mm

Grosime disc
mm Adaptor prindere

0127 Nr. 
comandă€

75 2,2 Starlock 50,66 …2525
90 2,2 Starlock-Plus 58,84 …2535

(W249)

Accesorii multimaster
7



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.

7/77

Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (A), pe hârtie, uniform. 
Partea din spate prevăzută cu velcro rezistent la uzură.

Utilizare: Produs universal pentru prelucrarea lemnului, oțelului inoxidabil, a 
metalelor și a materialelor de umplutură.

Suport Delta abraziv cu prindere Velcro, neperforat m

0127 0935–09550127 2545  

Model: Granule de corindon prinse cu rășină artificială (A), pe hârtie, uniform. Cu 
orificii pentru aspirarea prafului de șlefuire, partea din spate prevăzută cu velcro 
rezistent la uzură.

Utilizare: Produs universal pentru prelucrarea lemnului, oțelului inoxidabil, a 
metalelor și a materialelor de umplutură.

Suport Delta abraziv cu prindere Velcro, perforat m

0127 0994–09990127 0992  

Utilizare: Pentru fixarea accesoriilor Starlock pe mașini SuperCut mai vechi cu 
suporturi pentru scule QuickIN. Livrare cu șurub de strângere.

Adaptor Starlock/SuperCut QuickIN m

Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (A), pe hârtie, uniform. Cu 
orificii pentru aspirarea prafului de șlefuire, partea din spate prevăzută cu velcro 
rezistent la uzură.

Utilizare: Produs universal pentru prelucrarea lemnului, oțelului inoxidabil, a 
metalelor și a materialelor de umplutură.

Suport circular abraziv cu prindere velcro, ∅115 mm m

0127 2520 Pentru șlefuirea rapidă și economică a suprafețelor de 
dimensiuni medii.

Conținut set: 1 suport disc abraziv ∅ 115 mm, fiecare cu 2 
discuri de șlefuit perforate, granulație 60; 80; 180.

0127 09800127 0990–1010

0127 2520  

Descriere
0127 Nr. 

comandă€
Suport Delta Velcro, pachet cu 2 bucăți 11,68 …2545
50 delta abraziv,velcro granulație 40  16,50  …0935
50 delta abraziv,velcro granulație 60  16,50  …0940
50 delta abraziv,velcro granulație 80  16,50  …0945
50 delta abraziv,velcro granulație 100  16,50  …0950
50 delta abraziv,velcro granulație 120  16,50  …0955

(W249)

Descriere Granulație
0127 Nr. 

comandă€
Suport Delta Velcro, pachet cu 2 bucăți – 14,76 …0992
50 delta abraziv,velcro granulație 40  40 4,29 …0994
50 delta abraziv,velcro granulație 60  60 4,29 …0996
50 delta abraziv,velcro granulație 80  80 4,29 …0997
50 delta abraziv,velcro granulație 100 100 4,29 …0998
50 delta abraziv,velcro granulație 120 120 4,29 …0999

(W249)

0127 Nr. 
comandă€

14,47 …0823
(W249)

Descriere
0127 Nr. 

comandă€
Set cu 7 componente: 1 disc suport, fiecare cu 2 dis-
curi abrazive prindere velcro granulație 60; 80; 100

25,23 …2520

16 discuri abrazive prindere velcro granulație 60 10,88 …0990
16 discuri abrazive prindere velcro granulație 80 10,88 …1000
16 discuri abrazive prindere velcro granulație 180 10,88 …1010
câte 4 discuri abrazive prindere velcro 
granulație 60; 80; 120; 180

10,88 …0980

(W249)

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

7/78

E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

Conținut set: 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 160, dantură alternantă, 35 x 50 mm 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 228, dantură alternantă, 65 x 50 mm 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 223, dantură ondulată, 44 x 55 mm

Set de lame de fierăstrău frontale pentru Multimaster m

BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

Conținut set: 
2  lame de fierăstrău frontale, Formă 160, dantură alternantă, 35 x 50 mm 
2  lame de fierăstrău frontale, Formă 161, dantură alternantă, 65 x 50 mm 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 151, dantură universală, 28 x 60 mm 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 152, dantură universală, 44 x 60 mm

Set de lame de fierăstrău frontale pentru Multimaster m

COMBO STARLOCK MINI CUT

Conținut set: 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 184, dantură alternantă, 10 x 30 mm 
1  lamă de fierăstrău frontală, Formă 183, dantură alternantă, 20 x 34 mm 
1  pilă din carbură 10 x 30 mm

Set de lame de fierăstrău frontale pentru Multimaster m

BEST OF STARLOCK RENOVATION

Conținut set: 
2  lamă de fierăstrău frontală, Formă 160, dantură alternantă, 35 x 50 mm 
2  lamă de fierăstrău frontală, Formă 221, dantură alternantă, 50 x 50 mm 
2  lamă de fierăstrău frontală, Formă 228, dantură alternantă, 65 x 50 mm 
1  lamă-rașpel carbură, 80 mm 
1  Disc segmentat pentru fierăstrău de carbură ∅ 75 x 2,2 mm 
1  lamă-șpaclu 
1  lamă în formă de ciupercă 
1  suport Delta Velcro, neperforat 
15 delta abraziv velcro granulație 60 (5 bucăți); K 80 (5 bucăți); K 120 (5 bucăți)

Set de tăiere și șlefuire pentru Multimaster m

Număr de piese
0127 Nr. 

comandă€
26 bucăți 24,94 …2778

(W249)

Număr de piese
0127 Nr. 

comandă€
6 bucăți 54,76 …2593

(W149)

Număr de piese
0127 Nr. 

comandă€
3 bucăți 28,93 …2773

(W249)

Număr de piese
0127 Nr. 

comandă€
26 bucăți 98,73 …2518

(W249)

Accesorii multimaster
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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.

7/79

Model: Din oțel călit și lustruit, formă ascuțită.

Lamă răzuitor  

Model: Din lemn de fag tratat în abur, lăcuit, cu talpă din lemn de fag alb rezistentă și pană de fag alb. Cu 
protecție pentru mâini, pană de blocare și cuțit de rindeluit gata de utilizat. Lagărul integrat pentru pană evită 
spargerea corpului rindelei, chiar și la forțele cel mai mari.

Model: Talpă plană rezistentă la uzură din metal. Nu este necesară ascuțirea cuțitului. Nu este necesară 
reglarea cuțitului. Reglare fină continuă a eliminării așchiilor. Utilizare ca rindea de curățare, rectificare sau 
degroșare. 
Livrare cu 4 cuțite de schimb.

Rindea manuală RALI 220 EVOLUTION  

Model: Din lemn de fag alb, lăcuit, cu talpă reglabilă și cuțit de rindeluire gata de utilizat. Cu unghi de tăiere 
de 50°.

Rindea dublă pentru falțuri  

Rindea  

7288 0005 Cu unghi de tăiere de 45° pentru îndreptarea și netezirea suprafețelor preșlefuite.

7288 0010 Cu unghi de tăiere de 50° pentru prelucrarea suprafețelor de aliniat.

7288 0010

7288 0005

Cuțit de schimb  

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.
7289 0101 7289 0105 

Dimensiuni 
mm

7280 Nr. 
comandă€

150 x 60 x 0,8 1,15 …0008
(W586)

Lățime de lucru 
mm Unghi de tăiere

Lungime
mm

7289 Nr. 
comandă€

48 45° 220  143,00  …0006
(W577)

Lățime cuțit 
mm Unghi de tăiere

Lungime
mm

7290 Nr. 
comandă€

30 50° 270 74,12 …0005
(W577)

Număr de piese
Lățime cuțit

mm Unghi de tăiere
Lungime

mm
7288 Nr. 

comandă€
Rindea dublă 48 45° 240 73,71 …0005

Rindea de netezit 48 50° 220 73,71 …0010
Rindea cu clapetă 48 – – 27,06 …0015

(W577)

Lățime 
mm Material

UA 
 

7289 Nr. 
comandă€

48 HW (carbură)  2 ∆  29,90  …0101
48 HSS 10 ∆ 2,91 …0105

(W577)

Răzuitoare, rindele

7



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

7/80

Model: Din metal, lăcuit negru. Nu este necesară ascuțirea sau reglarea lamei. Lamă adaptată perfect la 
unghiul de tăiere. Livrare cu lamă standard.

Utilizare: Pentru formare, rindeluire, egalizare și răzuire a aproape tuturor materialelor.

Răzuitor  

7291 Cu mâner din plastic reversibil. Poate fi utilizat cu mânerul vertical ca rindea, sau cu mânerul 
orizontal ca pilă.

7292 Cu mâner din plastic fix.

7294 Pentru lemn, vinil, cauciuc, mortar de tencuire, plăci de gips, fibră de sticlă, plăci din poliester, 
nailon, linoleum etc.

7294

7292

7291

Model: Corp de metal dintr-o singură bucată, complet cu lamă interschimbabilă pentru tăiere fină.

Utilizare: Pentru prelucrarea colțurilor și a suprafețelor mici, cu o mână sau două.

Bloc răzuitor  

Model: Forjat din oțel special pentru scule cu un conținut ridicat de carbon (61 HRC). Cu tăiș longitudinal 
suplimentar și o latură călită a lamei, pentru utilizarea cu ciocan din lemn sau plastic. Mâner aplatizat din 
2 componente cu cap de lovire. Lama poate fi reascuțită. Livrare cu husă din microfibre pentru protejarea 
tăișurilor și fixarea de curea.

Utilizare: Tăiș frontal pentru rindeluire, tăiș longitudinal pentru tăiere, decojire, canelare etc.

Daltă pentru tâmplărie cu două tăișuri  

Model: DIN 5139. Lama forjată (61 HRC), cu tăișuri laterale. 
Mâner aplatizat din lemn de fag (formă Ulmer) cu cap de lovire. Lama poate fi reascuțită.

Daltă pentru tâmplărie  

7282 Oțel crom-vanadiu. Suprafață rectificată foarte fin.

7281 Oțel special pentru scule cu un conținut ridicat de carbon. Suprafață lustruită.

7281  

7282  

Denumire
7291 7292 7294 Nr. 

comandă€ € €
Răzuitor combinat 17,19 –  –  …0005
Răzuitor standard –  15,87 –  …0005

Lamă standard, 42 x 250 mm –  –  4,42 …0005
Lamă semirotundă, 39 x 250 mm –  –  5,07 …0010

(W581) (W581) (W581)

Denumire
7293 Nr. 

comandă€
Bloc răzuitor 10,64 …0005

Lamă tăiere fină, 42 x 140 mm 3,72 …0010
(W581)

Lățime lamă 
mm

Lungime lamă
mm

7281 Nr. 
comandă€

26 90 27,59 …1000
(W704)

Lățime lamă 
mm

7282 7281 Nr. 
comandă€ €

 4 8,14 15,26 …0004
 6 8,14 15,26 …0006
 8 8,14 15,26 …0008
10 8,55 15,26 …0010
12 8,55 15,26 …0012
14 8,83 15,26 …0014
16 9,00 15,26 …0016
18 9,44 17,58 …0018
20 10,23 17,58 …0020
22 11,14 19,98 …0022

(W578) (W704)

Lățime lamă 
mm

7282 7281 Nr. 
comandă€ €

24 11,38 19,98 …0024
26 11,86 19,98 …0026
28 12,23 22,77 …0028
30 12,47 22,77 …0030
32 12,76 26,97 …0032
35 –  29,23 …0035
40 –  31,66 …0040
45 –  37,37 …0045
50 –  44,55 …0050

(W578) (W704)

Rindele, dălți
7



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.

7/81

Model: Lamă din oțel inoxidabil. Mâner din lemn de nuc, cu cavitate pe ambele părți pentru o utilizare 
comodă, cu alamă la capătul mânerului. Fixarea șinei de oțel se face cu piulița fluture.

Șablon pentru tâmplar  

Model: Fabricat din lemn de fag alb cu scale mm ușor de citit. Două vârfuri reglabile individual subțiri din 
oțel.

Dispozitiv de trasat  

Model: Lame din oțel inoxidabil, mânere din lemn de nuc cu inserții de alamă. Echer 
pentru tâmplari cu scală milimetrică gravată pe ambele părți, precizia echerului drept 
este de 0,01 mm per 1 cm.

Set de tâmplărie  

Set dălți pentru tâmplărie  

7283 Livrarea în cutie de carton.

7285 Livrare în cutie SB.

7285  

7283  

Model: Nituit de 4 ori, riglă din oțel inoxidabil, cu scală milimetrică pe ambele părți. Mâner din lemn de nuc, 
cu cavitate pe ambele părți pentru o utilizare comodă, cu alamă pe partea inferioară.

Echer de tâmplărie  

INOX RVS

Lungime lamă
mm

7460 Nr. 
comandă€

250 11,75 …2250
300 12,15 …2300

(W458)

Domeniu de Măsurare 
mm

4644 Nr. 
comandă€

0–150 29,07 …0005
(W458)

Număr de piese Conținut set
7460 Nr. 

comandă€
3 bucăți Echer 300 mm, șablon, unghi 45,15 …0005

(W458)

Număr de piese
Conținut set

mm
7283 7285 Nr. 

comandă€ €
6 bucăți 6; 10; 12; 16; 20; 26 56,55 98,69 …0060

(W578) (W704)

Lungime riglă 
mm

7460 Nr. 
comandă€

250 18,95 …1250
300 18,95 …1300

(W458)

Dălți, echere, șabloane, rigle

7



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

7/82

Model: Din oțel inoxidabil, cu scale gravate. Echer și semicerc sudate fără cordon.

Utilizare: Marcarea rapidă la toate lucrările de îmbinare. Trasarea cu precizie a treptelor precum și a 
compensărilor.

Dispozitiv de trasare  

Model: Cap de ciocan din lemn de fag, coadă din frasin profilat.

Ciocan din lemn pentru tâmplari  

7284 0105 Coadă și cap prinse cu pană.

7284 0160 Coadă și cap prinse cu pană și suplimentar cu un diblu.

Livrare: 
Dispozitiv pentru trasare 430 x 795 mm 
Din oțel inoxidabil, cu scale gravate. Echer și semicerc sudate fără cordon. Trasarea rapidă la toate 
lucrările de îmbinare. Trasarea cu precizie a treptelor precum și a compensărilor.

Șablon 500 x 45 x 30 mm 
Din lemn de fag, braț cu concavitate, riglă despicată. Fixarea riglei se face cu piulița fluture.

Echer pentru tâmplărie 800 x 320 x 1,2 mm 
Din oțel inoxidabil, flexibil. Diviziune în mm și găuri de trasare.

Set dispozitive pentru trasat  

INOX

INOX

Model: Tăișuri lustruite fin, cu mâner din frasin sub formă de picior, lăcuit galben.

Topor pădurar  

7297

7296

Dimensiuni 
mm

Gradație
°

Precizie de măsurare
°

4646 Nr. 
comandă€

430 x 795 0,5 0,1 58,86 …0005
(W705)

Lungime cap de lovire 
mm

7284 Nr. 
comandă€

105 21,00 …0105
160 33,44 …0160

(W577)

Număr de piese
4646 Nr. 

comandă€
3 bucăți 73,57 …0010

(W705)

Greutate cap 
g

Lățime tăiș
mm

Lungime coadă
mm

7296 7297 Nr. 
comandă€ €

600 105 360 33,74 –  …0600
800 110 380 36,70 –  …0800

1100 125 410 43,22 –  …1000
1250 120 700 –  55,36 …1250
1600 130 800 –  72,56 …1600

(W583) (W583)

Dispozitive pentru marcare, ciocane de lemn, topoare
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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.

7/83

Model: HSS-G, tăiș pe dreapta. Cu două muchii de tăiere principale și doi pinteni, ascuțiți cu precizie. 
Locașuri pentru șpan optimizate și spirală de găurit adânc șlefuită la interior, pentru o eliminare foarte 
bună a așchiilor.

Utilizare: Ideal pentru toate materialele din lemn, în special pentru lemnele dure sau pentru materiale 
plastice, precum acril, Corian®, GFK, policarbonat, PVC și Trespa®.

Burghiu elicoidal pentru lemn m

7660

Model: Oțel pentru scule rectificat cu canelură rotundă în spirală, coadă hexagonală și tăiș decalat.

Utilizare: Pentru lemn tare și moale, scânduri și bușteni.

Sfredel LEWIS m

Model: Livrare în cutie de lemn.

Set de sfredele LEWIS m

7666

7662

∅ 
mm

∅ coadă
mm

7666 7668 7670 Nr. 
comandă235 mm 460 mm 650 mm

€ € €
 8 7,8 9,39 16,01 –  …0080
10 9,8 9,39 16,01 21,89 …0100
12 11,8 9,80 16,44 22,58 …0120
14 13 10,71 19,40 27,38 …0140
16 13 11,44 21,81 30,68 …0160
18 13 12,57 23,18 32,79 …0180
20 13 13,89 25,33 37,40 …0200
22 13 16,56 31,62 –  …0220
24 13 17,93 34,38 –  …0240
26 13 20,63 38,96 –  …0260
28 13 23,06 43,23 –  …0280
30 13 25,33 44,26 –  …0300

(W125) (W125) (W125)

Număr de piese

7666 7668 Nr. 
comandă235 mm 460 mm

€ €
6 bucăți –  109,65 …9600
8 bucăți 77,62 –  …9800

(W125) (W125)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm ∅ coadă

mm

7660 7662 Nr. 
comandănormal lung

€ €7660 7662 7660 7662
3 33 – 60 – 3 4,37 –  …0030
4 43 – 75 – 4 4,69 –  …0040
5 52 – 85 – 5 4,98 –  …0050
6 57 200 92 250 6 5,19 17,28 …0060
7 69 – 108 – 7 6,37 –  …0070
8 75 200 115 250 8 7,00 22,25 …0080
9 81 – 125 – 9 8,52 –  …0090

10 87 200 130 250 10 9,70 27,04 …0100
11 94 – 140 – 11 12,57 –  …0110
12 101 200 150 250 12 15,00 34,31 …0120
13 101 – 150 – 13 16,13 –  …0130
14 108 200 160 250 13 24,24 39,42 …0140
16 120 200 176 250 13 32,03 49,87 …0160
18 130 – 190 – 13 40,17 –  …0180
20 140 – 200 – 13 50,52 –  …0200

(W125) (W125)

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

7/84

Model: Oțel crom-vanadiu. Coadă redusă ce împiedică blocarea 
burghiului. Concentricitate excelentă pentru găuri precise și 
curate. Eliminare optimă a rumegușului chiar și în găuri adânci.

Burghiu pentru cofraje  

Model: Oțel pentru unelte din aliaj. Cu vârf de centruire, două 
muchii de tăiere principale decalate și tăiș periferic cu caneluri 
longitudinale. Aceasta înseamnă că este necesară mai puțină 
forță, ceea ce înseamnă o frecare mai mică și, astfel, este 
generată mai puțină căldură.

Burghiu pentru balamale Forstner Bormax® 2.0 WS m

Model: Livrare în cutie de lemn.

Set de burghie pentru balamale Forstner Bormax® 2.0 WS m

Model: Cu vârfuri de centruire, două muchii de tăiere principale 
de carbură și doi pinteni de carbură, ascuțiți cu precizie.

Burghiu pentru balamale m

Utilizare: Pentru dale și panouri de 
cofrare, lemn moare și tare, materiale de 
izolație și etanșare.

Utilizare: Pentru găuriri rapide, cu 
economie de energie, în lemn de esență 
moale, lemn de esență tare european și 
materiale pentru panouri.

Utilizare: Pentru găuri curate, fără 
rumeguș, în toate lemnele de esență 
tare și PAL stratificat. Potrivită pentru 
materiale plastice, precum acril, Corian®, 
GFK, policarbonat, PVC și Trespa®. 
 

∅ 10 mm: cu cap din carbură metalică compactă 
elicoidal.

de la ∅ 25 mm: cu striații speciale pe tăișul principal.

7676 0100 

7676 0150–0450 

∅ 
mm

∅ coadă
mm

1294 1295 Nr. 
comandă400 mm 600 mm

€ €
 8  6 5,24 5,31 …0800
10  8 5,77 6,26 …1000
12  8 7,31 7,97 …1200
14  8 8,76 9,48 …1400
16 10 10,68 11,19 …1600
18 10 14,27 15,48 …1800
20 10 16,69 17,98 …2000
22 10 18,46 20,27 …2200
24 11 24,53 –  …2400
26 11 –  31,02 …2600
28 11 –  33,37 …2800
30 11 –  37,66 …3000

(W122) (W122)

∅ 
mm

Lungime totală
mm

∅ coadă
mm

7674 Nr. 
comandă€

15 90  8 16,66 …0150
16 90  8 16,66 …0160
20 90  8 18,15 …0200
24 90 10 20,23 …0240
25 90 10 20,95 …0250
26 90 10 20,95 …0260
30 90 10 24,24 …0300
35 90 10 29,38 …0350
40 90 10 34,15 …0400
45 90 10 44,72 …0450
50 90 10 49,61 …0500

(W125)

Număr de piese
Conținut set

mm
7674 Nr. 

comandă€
5 bucăți 15; 20; 25; 30; 35 98,26 …9500

(W125)

∅ 
mm

Lungime totală
mm

∅ coadă
mm

7676 Nr. 
comandă€

10 90 10 38,80 …0100
15 90 10 46,53 …0150
20 90 10 47,78 …0200
25 90 10 49,08 …0250
30 90 10 50,36 …0300
34 90 10 52,71 …0340
35 90 10 52,71 …0350
40 90 10 62,56 …0400
45 90 10 80,73 …0450

(W125)

Burghie pentru lemn
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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.

7/85

Model: Coadă de prindere SDS-plus, funcționare silențioasă a burghiului 
și transport eficient al materialului datorită designului agresiv al vârfului și 
spiralei, permițând un transfer optim al energiei de impact. Certificat de 
asociația profesională PGM în conformitate cu cerințele Institutului German 
pentru Tehnică de Construcții (DIBt).

Indicație: Pentru găurile lungi se folosește un burghiu scurt pentru a se 
face o găurire preliminară cu o adâncime de min 150 mm.

Burghie pentru rotopercutor SDS plus  

Continuare la pagina următoare

1250 2 tăișuri. 
Pentru beton, calcar, zidărie.

1272 4 tăișuri. 
Pentru beton, zidărie, piatră naturală, calcar, gresie, 
marmură, clincher.

7610 

m
4 tăișuri. Vârf din carbură compactă sudată, 
extrem de rezistent termic. 
Pentru beton armat, zidărie, piatră naturală, calcar, 
gresie, marmură, clincher.

1255 2 tăișuri Bionic. 
Pentru beton, zidărie, beton armat, calcar, marmură, 
clincher.

1255  

1272  

1250  

7610 

  
Vârf din carbură 
compactă sudată

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1250 1272 7610 1255 Nr. 
comandă

€ € € €1250/1272/1255 7610
4 50 110 115 1,78 –  3,61 2,69 …0411
4 100 160 165 –  –  3,68 2,98 …0416
5 50 110 115 1,44 4,16 3,53 2,18 …0511
5 100 160 165 1,58 4,31 3,68 2,33 …0516
5 150 210 215 –  –  6,19 2,78 …0521
5,5 50 110 – –  –  –  2,18 …0550
5,5 100 160 – –  –  –  2,33 …0551
6 50 110 115 1,42 4,16 3,46 2,13 …0611
6 100 160 165 1,58 4,18 3,53 2,33 …0616
6 150 210 – 2,66 6,91 –  3,99 …0621
6 150 – 215 –  –  5,75 –  …0622
6 200 260 265 3,19 7,58 6,41 4,83 …0626
6 250 310 315 –  –  8,22 7,20 …0631
6 300 350 – –  –  –  10,91 …0635
6,5 100 160 165 –  –  4,68 2,98 …0651
6,5 150 210 215 3,05 –  6,78 4,60 …0653
6,5 200 – 265 –  –  7,67 –  …0654
6,5 230 295 – –  –  –  9,20 …0654
6,5 250 – 315 –  –  9,72 –  …0655
6,5 400 – 465 –  –  21,21 –  …0657
7 100 160 165 2,07 –  4,68 –  …0716
7 150 210 – –  –  –  3,92 …0721
7 200 – 265 –  –  8,48 –  …0726
8 50 110 115 1,87 4,74 4,10 2,79 …0811
8 100 160 165 1,90 4,78 4,05 2,88 …0816
8 150 210 215 2,30 5,73 4,88 3,46 …0821
8 200 260 265 2,57 7,20 6,12 3,90 …0826
8 250 310 315 4,18 10,09 8,50 6,26 …0831
8 300 – 365 –  –  11,51 –  …0836
8 400 460 465 6,37 16,83 13,93 9,62 …0846
8 550 600 – –  –  –  13,72 …0860
9 100 160 – –  –  –  3,25 …0916

10 50 110 115 2,14 5,60 4,73 3,25 …1011
10 100 160 165 2,26 5,67 4,81 3,42 …1016
10 150 210 215 2,59 6,74 5,69 3,92 …1021
10 200 260 265 3,19 8,66 7,21 4,83 …1026
10 250 310 315 3,66 9,94 8,65 5,51 …1031
10 300 350 – –  –  –  6,79 …1035
10 300 – 365 –  –  10,81 –  …1036
10 400 460 465 5,32 14,56 12,16 8,08 …1046
10 550  600 600 –  –  19,78 13,94 …1060
10 950 1000 – –  –  –  35,35 …1000

(W120) (W120) (W264) (W119)

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

7/86

Continuare

Continuare la pagina următoare

Burghiu pentru pentru rotopercutor SDS plus  

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1250 1272 7610 1255 Nr. 
comandă

€ € € €1250/1272/1255 7610
12 100  160 165 2,45 6,78 5,75 3,68 …1216
12 150  210 215 2,86 8,01 6,73 4,33 …1221
12 200  260 265 3,66 10,18 8,65 5,51 …1226
12 250  310 – 5,08 –  –  –  …1230
12 250  310 315 –  11,63 9,81 7,65 …1231
12 300 – 365 –  –  12,67 –  …1236
12 400  450 – –  17,93 –  9,63 …1245
12 400  450 465 6,38 –  15,19 –  …1246
12 550  600 600 10,42 30,90 22,61 15,70 …1260
12 950 1000 – –  –  –  39,11 …1200
12 1350 1400 – –  –  –  96,65 …1299
13 150  210 – 7,41 –  –  –  …1321
14 100  160 165 3,75 10,09 8,48 5,61 …1416
14 150  200 – –  –  –  6,90 …1420
14 150  200 215 4,57 11,53 9,72 –  …1421
14 200  250 – –  12,78 –  7,60 …1425
14 200  250 265 5,05 –  10,72 –  …1426
14 250  300 – –  –  –  8,08 …1430
14 250  300 315 5,32 14,90 12,32 –  …1431
14 300 – 365 –  –  14,41 –  …1436
14 400  450 – –  21,64 –  11,82 …1445
14 400  450 465 7,82 –  18,07 –  …1446
14 550  600 600 16,63 35,66 25,44 17,55 …1460
14 950 1000 – –  –  –  42,93 …1400
15 100  160 – –  –  –  7,48 …1515
15 100  160 165 7,10 –  10,40 –  …1516
15 150  200 – –  –  –  8,11 …1520
15 200  250 – –  –  –  8,81 …1525
15 200  250 265 8,38 –  13,27 –  …1526
15 400  450 – –  –  –  18,93 …1545
15 400 – 465 –  –  20,17 –  …1546
16 100  150 – 5,05 –  –  7,60 …1615
16 150  200 – –  –  –  8,45 …1620
16 150  200 215 5,56 15,29 12,84 –  …1621
16 200  250 – 9,91 16,18 –  10,49 …1625
16 200 – 265 –  –  13,75 –  …1626
16 250  300 – 8,25 18,76 –  12,44 …1630
16 250 – 315 –  –  15,70 –  …1631
16 400  450 – 10,85 30,31 –  16,39 …1645
16 400 – 465 –  –  24,62 –  …1646
16 550  600 600 11,91 38,04 25,44 17,98 …1660
16 750  800 – –  –  –  25,21 …1680
16 950 1000 – –  –  –  45,87 …1600
16 1350 1400 – –  –  –  105,24 …1699
18 150  200 – 13,41 –  –  14,16 …1820
18 200  250 250 10,30 –  19,14 15,50 …1825
18 250  300 – 11,24 –  –  16,95 …1830
18 400  450 450 11,91 –  24,24 17,98 …1845
18 550  600 – –  –  –  26,37 …1860
18 750  800 – –  –  –  35,16 …1880
18 950 1000 – –  –  –  52,43 …1800
20 150  200 – 16,20 –  –  17,09 …2020
20 200 – 250 –  –  21,67 –  …2025
20 250  300 – 12,95 –  –  19,50 …2030
20 400  450 450 13,67 –  23,53 20,61 …2045
20 550  600 – –  –  –  26,94 …2060
20 950 1000 – –  –  –  58,64 …2000
22 200  250 250 –  –  27,65 24,75 …2225
22 400  450 450 21,72 –  36,72 32,75 …2245
22 550  600 – –  –  –  43,15 …2260
22 780  800 – –  –  –  54,91 …2280
22 950 1000 – –  –  –  60,86 …2200
24 200  250 – –  –  –  29,47 …2425
24 400  450 450 24,41 –  41,28 36,79 …2445
25 200  250 – –  –  –  30,22 …2525
25 250  300 – –  –  –  34,94 …2530
25 400  450 450 25,98 –  43,74 39,20 …2545
25 950 1000 – –  –  –  72,80 …2500

(W120) (W120) (W264) (W119)

Burghie pentru rotopercutor
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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.

7/87

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de burghie pentru pentru rotopercutor SDS plus  

1255 2 tăișuri Bionic. 
Pentru beton, zidărie, beton armat, calcar, 
marmură, clincher.

  

7610 

m
4 tăișuri. Vârf din carbură compactă sudată. 
Pentru beton armat, zidărie, piatră naturală, calcar, 
gresie, marmură, clincher.

  

1272 4 tăișuri. 
Pentru beton, zidărie, piatră naturală, calcar, gresie, 
marmură, clincher.

1253 2 tăișuri. 
Pentru beton, calcar, zidărie.

Continuare

Burghiu pentru pentru rotopercutor SDS plus  

Model: 4 tăișuri cu coadă de prindere SDS-plus, vârf din carbură 
compactă sudată, funcționare silențioasă a burghiului și transport eficient 
al materialului datorită designului agresiv al vârfului și spiralei, permițând 
un transfer optim al energiei de impact. Certificat de asociația profesională 
PGM în conformitate cu cerințele Institutului German pentru Tehnică de 
Construcții (DIBt). Livrare în cutie de câte 10 bucăți.

Utilizare: Pentru beton, beton armat, cărămidă, piatră naturală, cărămidă 
silico-calcaroasă, gresie, marmură, clincher.

Burghiu pentru pentru rotopercutor SDS plus 7X, pachet mare m

Vârf din carbură 
compactă sudată

 

 

  

Vârf din carbură 
compactă 

7613 06167611 0616

Număr de piese
Conținut set

mm
1253 1272 7610 1255 Nr. 

comandă€ € € €
5 bucăți 5 x 160; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 –  32,15 –  –  …0005
5 bucăți 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160 14,98 –  –  –  …0010
5 bucăți 5 x 115; 6 x 115; 6 x 165; 8 x 165; 10 x 165 –  –  17,61 –  …9005
7 bucăți 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 16,23 –  –  19,43 …0005
7 bucăți 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 –  39,81 –  –  …0007

(W120) (W120) (W264) (W119)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1250 1272 7610 1255 Nr. 
comandă

€ € € €1250/1272/1255 7610
26 200  250 – –  –  –  30,19 …2625
26 400  450 – 34,67 –  –  40,28 …2645
28 400 – 450 –  –  44,40 –  …2845
30 400 – 450 –  –  47,67 –  …3045

(W120) (W120) (W264) (W119)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

7611 7613 Nr. 
comandăPachet de 

10 bucăți
Pachet de 30 

de bucăți
€ €

 5 100 165 –  88,19 …0516
 6 100 165 30,00 84,68 …0616
 8 100 165 34,36 97,02 …0816
 8 150 215 –  116,83 …0821
 8 200 265 51,88 –  …0826
10 150 215 –  136,56 …1021
10 200 265 61,13 172,59 …1026

(W264) (W264)

Burghie pentru rotopercutor

7



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

7/88

Model: Certificat de asociația profesională PGM în conformitate cu cerințele 
Institutului German pentru Tehnică de Construcții (DIBt).

Indicație: Pentru găurile lungi se folosește un burghiu scurt pentru a se face o 
găurire preliminară cu o adâncime de min 150 mm.

Burghiu pentru rotopercutor SDS-Plus  

DURA
TEC

1254 Vârf Trijet 
Vârf cu 3 tăișuri din carbură, rezistent la uzură, pentru 
durabilitate mare și tăiere foarte bună a materialului. Designul 
ondulat al vârfului asigură o transmitere amplificată a forței și o 
mai bună tăiere a materialului. Transport rapid al materialului, 
datorită spiralei optimizate anti vibrații. 
Pentru beton foarte rezistent, beton armat, piatră naturală, 
zidărie, clincher.

1252 Vârf în formă de Y 
Profil de tăiere Y pentru o foarte bună îndepărtare a materialului 
și viteză mare de găurire. Suprafața din carbură călită crește 
rezistența la rupere chiar și la atingerea armăturii. Performanță 
sporită la percuție datorită spiralei Twinmax calculate 
computerizat. Datorită avansului mai rapid, articulațiile și 
mușchii sunt mai puțin solicitați. 
Pentru beton, piatră, zidărie, calcar, clincher.

1252

1254

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de burghie pentru rotopercutor SDS-Plus Trijet  

∅ 
mm

Lungime 
spirală
mm

Lungime totală
mm

1254 1252 Nr. 
comandă

Vârf Trijet
Vârf în 

formă de Y
€ €

5,0 50 110 5,61 –  …0511
5,0 100 160 6,01 –  …0516
6,0 50 110 6,01 –  …0611
6,0 100 160 6,25 –  …0616
6,0 150 210 10,01 –  …0621
6,0 200 260 12,52 –  …0626
6,5 150 210 10,64 –  …0652
8,0 50 110 6,88 –  …0811
8,0 100 160 7,53 –  …0816
8,0 150 210 10,01 –  …0821
8,0 200 260 11,91 –  …0826
8,0 400 450 25,09 –  …0845

10,0 50 110 8,13 –  …1011
10,0 100 160 8,76 –  …1016
10,0 150 210 10,64 –  …1021
10,0 200 260 12,52 –  …1026
10,0 250 310 14,42 –  …1030
10,0 400 450 21,96 –  …1046
12,0 100 160 10,01 –  …1216
12,0 150 210 13,79 –  …1221
12,0 200 260 14,42 –  …1226
12,0 250 310 21,96 –  …1230
12,0 400 450 25,09 –  …1246

(W119) (W119)

∅ 
mm

Lungime 
spirală
mm

Lungime totală
mm

1254 1252 Nr. 
comandă

Vârf Trijet
Vârf în 

formă de Y
€ €

12,0 550 600 40,81 –  …1260
14,0 100 160 15,69 –  …1416
14,0 150 200 18,80 –  …1421
14,0 200 250 21,96 –  …1426
14,0 250 300 25,09 –  …1430
14,0 400 450 31,37 –  …1446
16,0 150 200 25,09 –  …1621
16,0 200 250 28,22 –  …1626
16,0 250 300 31,37 –  …1630
16,0 400 450 43,92 –  …1646
16,0 550 600 50,19 –  …1660
18,0 250 300 –  26,42 …1830
18,0 400 450 –  28,10 …1845
20,0 250 300 –  30,46 …2030
20,0 400 450 –  32,12 …2045
22,0 400 450 –  51,05 …2245
24,0 200 250 –  46,07 …2425
24,0 400 450 –  57,51 …2445
25,0 400 450 –  61,03 …2545
28,0 200 250 –  60,69 …2825
28,0 400 450 –  70,00 …2845
30,0 400 450 –  71,12 …3045

(W119) (W119)

Număr de 
piese

Conținut set
mm

1254 Nr. 
comandă€

7 bucăți 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 
8 x 160; 10 x 160; 12 x 160

40,81 …5000

(W119)

Burghie pentru rotopercutor
7



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.

7/89

Model: Certificat de asociația profesională PGM în conformitate cu cerințele 
Institutului German pentru Tehnică de Construcții (DIBt).

Indicație: Pentru găurile lungi se folosește un burghiu scurt pentru a se face 
o găurire preliminară cu o adâncime de min 150 mm.

Burghiu pentru rotopercutor SDS-max  

Continuare la pagina următoare

1281 4 tăișuri. Viteza mare de găurire datorită 
geometriei vârfului. Găurire de precizie datorită 
designului special al tăișului. Forma lată a spiralei 
pentru avansarea bună la găurire. Suprafețe 
tratate HST pentru rezistență la rupere mai mare 
la percuție. 
Pentru beton, piatră, zidărie.

1279 2 tăișuri. Cu tăiș diagonal pentru găurire rapidă. 
Design al spiralei optimizat anti vibrații, pentru un 
transfer perfect al forței și viteză crescută. Pentru 
beton armat, zidărie, piatră naturală, calcar, gresie, 
marmură, clincher.

7620 

m
4 tăișuri. Vârf din carbură compactă sudată 
extrem de rezistent la temperatură, conexiune 
puternică și de durată cu corpul de oțel. Durabilitate 
extraordinară chiar și în cele mai dificile condiții. 
Pentru beton armat, zidărie, piatră naturală, calcar, 
gresie, marmură, clincher.

1270 Profil de tăiere Y pentru o foarte bună îndepărtare a 
materialului și viteză mare de găurire. Suprafața din 
carbură călită crește rezistența la rupere chiar și la 
atingerea armăturii. Performanță sporită la percuție 
datorită spiralei Twinmax calculate computerizat. 
Datorită avansului mai rapid, articulațiile și mușchii 
sunt mai puțin solicitați. 
Pentru beton, piatră, zidărie, calcar, clincher.

1270  

DURA
TEC

7620 

  Vârf din carbură 
compactă sudată

1279  

1281  

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1281 1279 7620 1270 Nr. 
comandă€ € € €

 8 200 340 38,99 –  –  –  …0834
10 200 340 41,90 –  –  –  …1034
12 200 340 43,85 –  33,75 –  …1234
12 400 540 48,36 –  39,62 –  …1254
12 550 690 65,12 –  –  –  …1269
14 200 340 46,23 –  –  –  …1434
14 400 540 54,78 –  44,03 –  …1454
16 200 340 47,46 –  –  –  …1634
16 400 540 55,99 –  46,97 –  …1654
16 800 940 69,40 –  –  –  …1694
18 200 340 48,07 –  42,56 49,34 …1834
18 400 540 56,40 –  49,89 57,91 …1854
18 600 740 –  –  –  69,21 …1874
18 800 940 69,98 –  76,31 71,84 …1894
20 200 320 48,67 –  44,03 50,01 …2032
20 400 520 58,83 –  49,89 60,35 …2052
20 600 720 –  –  –  70,37 …2072
20 800 920 71,04 –  –  72,89 …2092
20 1200 1320 134,12 –  –  –  …2099
22 200 320 51,87 –  –  –  …2232
22 400 520 60,59 –  52,84 62,16 …2252
22 800 920 81,49 –  –  74,20 …2292
22 1200 1320 147,61 –  –  –  …2299
24 200 320 52,88 –  51,36 –  …2432
24 400 520 61,33 –  –  62,95 …2452
25 200 320 54,55 –  51,36 55,97 …2532
25 400 520 62,04 –  58,70 63,69 …2552
25 600 720 –  –  –  80,51 …2572
25 800 920 88,12 –  93,91 90,45 …2592
25 1200 1320 152,19 –  –  156,20 …2599
26 400 520 –  –  –  71,74 …2652
28 250 370 62,71 –  –  –  …2837
28 400 520 –  –  66,05 –  …2852
28 400 520 –  –  –  72,18 …2857
28 450 570 70,34 –  –  –  …2857
28 550 670 82,51 –  –  –  …2867
28 600 720 –  –  –  84,68 …2867
28 800 920 –  –  –  98,09 …2892

(W120) (W265) (W265) (W119)

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

7/90

Model: Set compus din carotă și coadă de prindere SDS-plus cu corp de oțel călit cu filet interior M16. 
Concentricitatea optimă asigură găuri curate, iar dinții rezistenți la uzură din carbură asigură o stabilitate 
maximă. Lipirea în canal, de calitate superioară, asigură o durabilitate mare chiar și în materiale dure. Livrare 
cu burghiu de centruire interschimbabil. Adâncime de găurire max. 50 mm.

Utilizare: Pentru beton, piatră, zidărie, clincher, țiglă, materiale ușoare etc. 
 
Indicație: Pentru o coadă de prindere adecvată și un burghiu de centruire, a se vedea nr. comandă 1274, 
Ç 7/91.

Carotă de impact cu carbură metalică SDS-plus  

Model: Carotă diamantată pentru prize cu tăișuri High End din diamant extrem de rezistente, pentru 
capacitate mare de desprindere a materialului și viteze mari de găurire. Corpul inovativ cu formă elicoidală 
specială asigură un transport rapid al materialului și uzură redusă a segmentelor. Rezultate extrem de precise 
și curate chiar și în calcar ud. Optim pentru instalații, datorită tăierii precise la găurire uscată cu uzură redusă. 
Adâncime de găurire max. 60 mm.

Utilizare: Pentru cărămidă silico-calcaroasă, zidărie.

Carotă diamantată  

Continuare

Burghiu pentru rotopercutor SDS-max  

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1281 1279 7620 1270 Nr. 
comandă€ € € €

30 250 370 64,51 –  –  –  …3037
30 400 520 –  –  70,44 –  …3052
30 400 520 –  –  –  72,87 …3057
30 450 570 70,99 –  –  –  …3057
30 600 720 –  –  –  88,69 …3072
32 200 320 –  –  64,57 –  …3232
32 250 370 70,92 –  –  –  …3237
32 400 520 –  –  –  77,31 …3257
32 450 570 75,33 –  –  –  …3257
32 800 920 128,03 –  115,93 106,09 …3292
32 1200 1320 182,65 –  –  187,46 …3299
35 250 370 81,42 –  –  –  …3537
35 400 520 –  80,65 –  –  …3552
35 400 520 –  –  –  86,57 …3557
35 450 570 84,36 –  –  –  …3557
35 550 670 118,95 –  –  –  …3567
35 600 720 –  –  –  118,03 …3567
35 600 720 –  114,08 –  –  …3572
38 250 370 96,91 –  –  –  …3837
38 400 520 –  95,96 –  –  …3852
38 450 570 116,47 –  –  –  …3857
38 600 720 –  113,42 –  –  …3872
40 250 370 111,43 –  –  –  …4037
40 400 520 –  116,24 –  –  …4052
40 400 520 –  –  –  122,65 …4057
40 450 570 119,52 –  –  –  …4057
40 600 720 –  138,87 –  –  …4072
40 800 920 175,64 156,96 –  161,22 …4092
40 1200 1320 258,32 –  –  236,70 …4099
45 400 520 –  141,88 –  –  …4552
45 400 520 –  –  –  158,13 …4557
45 450 570 173,93 –  –  –  …4557
45 800 920 221,19 –  –  –  …4592
50 400 520 –  –  –  188,89 …5057
50 450 570 197,12 –  –  –  …5057

(W120) (W265) (W265) (W119)

∅ 
mm Domeniu de utilizare

1271 Nr. 
comandă€

68 Doze pentru întrerupător 48,11 …0651
80 Doze de distribuție 54,64 …0801

(W120)

∅ 
mm Domeniu de utilizare Număr segmente

1274 Nr. 
comandă€

68 Doze pentru întrerupător 3 95,05 …0680
82 Doze de distribuție 3 104,11 …0820

(W120)

Burghie rotopercutor
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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.

7/91

Indicație: Potrivit pentru carotele cu carbură metalică nr. comandă 1271 și burghiele cu carotă diamantată 
nr comandă 1274.

Coadă de prindere  

Burghiu de centruire din carbură  

Burghiu de centruire pentru coadă de prindere Allmat  

Model: Burghiu dintr-o singură bucată, cu dinți încastrați din carbură metalică deosebit de rezistentă pentru 
o durată de viață de până la șase ori mai lungă. Cu un diametru mic de burghiu (până la ∅ 14 mm), vârful 
este armat cu carbură dintr-o singură bucată, cu patru tăișuri. Acest lucru previne blocarea. Coada dispune 
de un adaptor de prindere SDS-plus pentru schimbarea extrem rapidă între burghiul pentru armături și 
burghiul percutant.

Utilizare: Ideal pentru beton-armat obișnuit pentru construcții. Dacă un burghiu cu percuție lovește o 
armătură, acesta este schimbat cu burghiul pentru armături, care este apoi folosit pentru a găuri prin 
armătură și apoi se revine la burghiul cu percuție.

Indicație: Străpungerea armăturii doar cu aprobarea inginerului structurist!

Coadă de prindere pentru carotă Allmat  

Model: Carotă adâncă cu corp de suport stabil și tăișuri din carbură rectificate pe toate părțile. Spațiul de 
prindere are dimensiuni mari și asigură astfel o evacuare rapidă a materialului fără blocare. În plus, resturile 
de găurire sunt ușor de îndepărtat. Adâncime de găurire max. 65 mm.

Utilizare: Ideal pentru montarea prizelor și distribuțiilor. Adecvat pentru o multitudine de materiale, cum ar fi 
aluminiu, izolații, beton poros, gips-carton, lemn și calcar.

Carotă universală Allmat  

Burghiu pentru armături RebarBreaker  

până la ∅ 14 mm 

de la ∅ 16 mm 

Coadă de prindere
1274 Nr. 

comandă€
Hexagon SW 12 8,21 …0005

SDS plus 10,93 …0006
(W120)

∅ 
mm

Lungime
mm adecvat pentru

1274 Nr. 
comandă€

9 120 Carotă cu carbură metalică (nr. comandă 1271) 2,21 …0008
8 130 Carotă diamantată (nr. comandă 1274) 2,21 …0010

(W120)

∅ 
mm

Lungime
mm

1275 Nr. 
comandă€

10 100 3,92 …0010
(W121)

Coadă de prindere
1275 Nr. 

comandă€
Hexagon 8,67 …0050
SDS plus 8,67 …0055

(W121)

∅ 
mm Domeniu de utilizare

1275 Nr. 
comandă€

68 Doze pentru întrerupător 27,66 …0680
82 Doze de distribuție 35,56 …0820

(W121)

∅ 
mm

Adâncime găurire
mm

Lungime totală
mm

1280 Nr. 
comandă€

12 250 300 12,93 …0120
14 250 300 16,16 …0140
16 250 300 32,32 …0160
18 250 300 38,79 …0180
20 250 300 42,02 …0200
22 250 300 45,25 …0220
25 250 300 48,48 …0250
28 250 300 58,18 …0280
30 250 300 64,64 …0300
32 250 300 71,11 …0320
35 250 300 77,57 …0350

(W119)

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

7/92

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de burghie pentru piatră și beton  

Model: Burghiu universal cu coadă cilindrică. Găurirea facilă chiar și pe suprafețe netede și dure 
datorită tăișului transversal din carbură. Cu diametru exterior rectificat pentru găuri precise. 
Conceput pentru o durată lungă de viață.

Utilizare: Pentru zidărie, faianță, marmură, plastic, materiale de construcții ușoare, metale, metale 
neferoase, plăci aglomerate stratificate. Adecvat și pentru rotopercuție cu putere mică.

Burghiu universal Allmat  

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de burghie universale Allmat  

Model: Cu coadă cilindrică. Profilul spiralat calculat computerizat asigură un transport optim al materialului, 
silențiozitate și transfer optim al energiei de percuție. O durabilitate extrem de mare se obține prin lipirea 
extrem de rezistentă a plăcuțelor de carbură, precum și prin suprafața călită, ceea ce asigură o rezistență 
sporită la rupere la percuție și la atingerea armării. Cu până la 50 % mai multe găuriri decât cu burghiele de 
beton obișnuite. Certificat de asociația profesională.

Utilizare: Pentru beton, piatră, zidărie, cărămidă, materiale de construcții ușoare, granit și marmură.

Burghiu pentru piatră și beton  

Număr de piese
Conținut set

mm
1268 Nr. 

comandă€
7 bucăți 4; 5; 2 x 6; 8; 10; 12 17,41 …0010

(W120)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1261 Nr. 
comandă€

 4 40  75 3,19 …0040
 5 50  85 3,27 …0050
 6 60 100 3,61 …0060
 8 80 120 4,33 …0080
10 80 120 5,13 …0100
12 90 150 6,91 …0120

(W119)

Număr de piese
Conținut set

mm
1261 Nr. 

comandă€
4 bucăți 5; 6; 8; 10 16,34 …1000

(W119)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

∅ coadă 
mm

1259 Nr. 
comandă€

 3 45  85  3 1,71 …0300
 4 45  85  4 1,58 …0400
 5 50  90  5 1,63 …0500
 6 60 100  6 1,78 …0600
 7 60 100  7 2,09 …0700
 8 80 120  8 2,02 …0800
 9 80 120  9 2,42 …0900
10 80 120 10 2,96 …1000
12 90 150 12 3,42 …1200
14 90 150 12 5,44 …1400
16 90 150 12 7,10 …1600

(W120)

Burghie pentru piatră
7



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.

7/93

Model: Burghiu rotopercutor cu coadă cilindrică. Spirală rulată pentru solicitare normală. Vârf cu plăcuțe 
de tăiere din carbură pentru găurire standard. 
Livrare în casetă din plastic.

Utilizare: Pentru piatră, zidărie, cărămidă, țiglă, materiale ușoare etc.

Set de burghie pentru piatră  

Model: Coada triunghiulară previne alunecarea în mandrină. Opțiuni variate de utilizare și centruire datorită 
plăcuței de carbură rectificate. Viteză extraordinară datorită geometriei optime și designului elicoidal îngroșat. 
Tehnică specială cu oțel călit ce asigură caracteristici extreme, durată mare de viață și găurire excelentă.

Utilizare: Beton, granit, marmură, zidărie, gresie, cărămidă silico-calcaroasă, piatră.

Burghiu pentru beton și piatră naturală ProXtreme  

Model: Livrare în casetă din plastic.

Set de burghie pentru beton și piatră naturală ProXtreme  

Număr de piese
Conținut set

mm
1268 Nr. 

comandă€
5 bucăți 4; 5; 6; 8; 10 5,92 …0005

(W120)

∅ 
mm

Lungime spirală
mm

Lungime totală
mm

1258 Nr. 
comandă€

 4  45 115 3,08 …0400
 5  50 115 3,24 …0500
 6  60 125 3,25 …0600
 6 110 175 4,35 …0602
 6 185 250 5,58 …0604
 7  60 125 3,73 …0601
 8  80 145 4,35 …0800
 8 185 250 6,21 …0804
10  80 145 4,84 …1000
10 185 250 6,83 …1004
12  90 150 6,11 …1200
14  90 150 10,01 …1400

(W119)

Număr de piese
Conținut set

mm
1258 Nr. 

comandă€
5 bucăți 4; 5; 6; 8; 10 18,88 …0005

(W119)

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

7/94

Model: Livrarea în blister.

Se de burghie pentru sticlă și gresie QuickBit CeramicMaster  

Model: Model stabil cu coadă de prindere SDS-plus, forjat dintr-o bucată, poate fi reascuțită. Durabilitate 
lungă.

Daltă SDS plus  

1256 0005 

1256 0010 1256 0015 

1256 0020 1256 0025 

Model: Cu tăiș transversal ascuțit și suprafață tratată pentru frecare redusă și durată mare de viață. Găurire 
preliminară precisă chiar și pe suprafețe netede și sensibile. Tăișurile pot fi ascuțite. Cu coadă hexagonală 
de 1/4".

Utilizare: Burghiu pentru sticlă și gresie. Datorită geometriei tăișurilor transversale se obțin găuri precise 
chiar și pe suprafețe sensibile și netede. Pentru ceramică, faianță, gresie, sticlă, acril, oglindă etc.

Burghiu pentru sticlă și gresie QuickBit CeramicMaster  

Model: Auto-reascuțire, pentru îndepărtarea constantă a materialului.

Daltă SDS plus m

0190 3515 

0190 3510 0190 3611 

0190 3520 0190 3618 

Model: Livrare în husă din plastic.

Set de dălți SDS-plus m

Număr de piese
Conținut set

mm
1263 Nr. 

comandă€
5 bucăți 4; 5; 6; 8; 10 23,71 …1000

(W119)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
1256 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 250 7,80 …0005

Daltă dreaptă 20 250 7,80 …0010
Daltă concavă 22 250 12,61 …0015
Daltă spatulă 40 250 12,81 …0020

Daltă pentru gresie și faianță 40 250 15,98 …0025
(W120)

∅ 
mm

Lungime totală
mm

1263 Nr. 
comandă€

 3  75 3,68 …0030
 4  75 3,77 …0040
 5  75 4,07 …0050
 6  75 4,23 …0060
 7  85 5,51 …0070
 8  85 5,85 …0080
10  85 7,77 …0100
13 100 8,95 …0130
14 100 9,89 …0140

(W119)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
0190 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 250 8,26 …3515

Daltă dreaptă 20 250 8,26 …3510
Daltă concavă 22 250 14,95 …3611
Daltă spatulă 40 250 14,63 …3520
Daltă spatulă 60 250 18,42 …3519

Daltă pentru gresie și faianță 40 260 15,87 …3618
(W795)

Număr de piese Conținut set
0190 Nr. 

comandă€
3 bucăți 1 daltă lată 20 X 250 mm 

1 daltă pentru despicare 40 x 250 mm 
1 daltă pentru gresie 260 mm

27,91 …3631

(W795)

Burghie pentru sticlă și gresie, dălți SDS
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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.

7/95

Model: Auto-reascuțire, pentru îndepărtarea constantă a materialului.

Daltă SDS-max m

0190 3610 

0190 3613 

0190 3615 0190 3617 

Model: Auto-reascuțire, pentru îndepărtarea constantă a materialului. 
Energia de recuperare este convertită în energie de impact suplimentară.

Daltă SDS-max Rtec m

0190 3630 

0190 3625 

Model: Model stabil cu coadă de prindere SDS-max, forjat dintr-o bucată, poate fi reascuțită. Durabilitate 
lungă.

Daltă SDS-max  

Model: Construcție stabilă cu coadă de prindere SDS-plus. Efectul de auto-ascuțire se evidențiază în special 
prin designul inovativ al dălții cu lungime mare a lamei, ceea ce asigură o durată mare de viață. Daltă 
ideală, fără pierderi semnificative de energie de percuție.

Daltă SDS plus  

1251 0005 

1251 0010 1251 0020 

Model: Construcție stabilă cu coadă de prindere SDS-plus. Efectul de auto-ascuțire se evidențiază în special 
prin designul inovativ al dălții cu lungime mare a lamei, ceea ce asigură o durată mare de viață. Daltă 
ideală, fără pierderi semnificative de energie de percuție.

Daltă SDS-max  

1278 0007 

1278 0017 1278 0032 

1262 0005 

1262 0012 

1262 0030 

1262 0045 

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
0190 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 400 12,97 …3630

Daltă dreaptă 25 400 12,71 …3625
(W795)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
1262 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 280 10,45 …0002
Daltă șpiț – 400 10,13 …0005
Daltă șpiț – 600 14,47 …0010

Daltă dreaptă  25 280 10,80 …0012
Daltă dreaptă  25 400 10,13 …0015
Daltă dreaptă  25 600 14,88 …0020
Daltă spatulă  50 400 19,28 …0030
Daltă spatulă  80 300 27,02 …0035
Daltă spatulă 115 350 44,93 …0040

Daltă pentru gresie și faianță  50 300 24,63 …0045
(W120)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
1251 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 250 11,15 …0005

Daltă dreaptă 20 250 11,15 …0010
Daltă spatulă 40 250 18,63 …0020

(W119)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
1278 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 350 15,50 …0007

Daltă dreaptă 25 350 15,50 …0017
Daltă spatulă 50 350 26,70 …0032

(W119)

Formă
Lățime

mm
Lungime

mm
0190 Nr. 

comandă€
Daltă șpiț – 600 12,42 …3610
Daltă șpiț – 280 8,39 …3612

Daltă dreaptă  25 280 8,39 …3613
Daltă dreaptă  25 400 8,93 …3608
Daltă dreaptă  25 600 13,27 …3605
Daltă spatulă  50 350 20,67 …3616
Daltă spatulă  80 300 23,94 …3615
Daltă spatulă 115 350 36,55 …3620

Daltă pentru gresie și faianță  50 300 23,98 …3617
(W795)

Dălți SDS

7



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

7/96

Model: Din oțel flexibil, călit sau din inox, cu inel de fixare galvanizat și mâner din lemn de fag lăcuit.

Mistrie pentru zidari, tip Tirol  

Model: DIN 6441-D. Din oțel flexibil, călit, gât plat cu lamă galvanizată, gât drept, inel de fixare galvanizat și 
mâner din lemn de fag lăcuit.

Mistrie tip Hamburg  

Model: Din oțel flexibil, călit sau din inox, cu inel de fixare galvanizat, gât drept și mâner din lemn de fag 
lăcuit.

Mistrie pentru zidari, tip Berna  

Model: Din oțel flexibil, călit sau din inox, cu inel de fixare galvanizat, gât drept și mâner din lemn de fag 
lăcuit.

Mistrie pentru zidari  

Model: Din oțel flexibil, călit, cu inel de fixare galvanizat și mâner din lemn de fag lăcuit.

Mistrie pentru zidar, tip Berlin  

Model: Din oțel flexibil, călit, cu o parte ascuțit-ovală și una dreaptă. Mâner acoperit cu plastic.

Șpaclu pentru stucaturi m

INOX

INOX

INOX

Lungime 
mm Execuție

7300 Nr. 
comandă€

160 Oțel 4,90 …0160
160 Oțel inoxidabil 5,82 …0161
180 Oțel 5,15 …0180
180 Oțel inoxidabil 5,08 …0181

(W580)

Lățime 
mm

Lungime
mm

7308 Nr. 
comandă€

 8 180 2,42 …0080
10 180 2,33 …0100
12 180 2,33 …0120

(W580)

Lungime 
mm Execuție

7302 Nr. 
comandă€

140 Oțel 4,06 …0140
140 Oțel inoxidabil 3,27 …0141

(W580)

Lățime 
mm Execuție

7304 Nr. 
comandă€

40 Oțel 3,90 …0040
40 Oțel inoxidabil 3,94 …0041
60 Oțel 4,07 …0060
60 Oțel inoxidabil 3,15 …0061
80 Oțel 4,19 …0080
80 Oțel inoxidabil 3,68 …0081

(W580)

Lungime 
mm

Lățime max.
mm

7306 Nr. 
comandă€

220 200 9,03 …2200
(W580)

®

Lățime 
mm

Lungime
mm

7309 Nr. 
comandă€

10 215 1,37 …1010
16 215 1,41 …1016
20 235 1,46 …1020

(W595)

Unelte pentru zidari
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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.

7/97

Model: Lamă din oțel călit. Cu mâner sudat, lăcuit din lemn de fag.

Gletieră  

7310 Lamă fără dinți.

7312 Lamă dințată pe două părți, dantură 6 x 6 mm.

7312

7310

Model: Din spumă tare, rezistentă.

Drișcă  

Model: Inox dintr-o singură bucată, cu cap mare de lovire și mâner ergonomic din mai multe componente, 
rezistent la lovire și anti-alunecare.

Răzuitor universal  

7317 0235 
 + 0255

Formă clasică a lamei

7317 0250 Formă extra-lată a lamei.

7317 0240 Lamă multifuncțională: margine plată, ochet pentru îndepărtarea 
cuielor și știfturilor, rotunjiri pentru țevi și suprafețe rotunde.

7317 0240

7317 0250

7317 0235

Model: Lamă din oțel, flexibilă, mâner din lemn plat-oval cu orificiu pentru suspendare.

Șpaclu pentru zugravi  

INOX

Execuție
Dimensiuni

mm
Grosime lamă

mm
7310 7312 Nr. 

comandă€ €
Oțel 280 x 130 0,7 4,06 4,57 …0280

Oțel inoxidabil 280 x 130 0,7 5,55 5,78 …0281
(W580) (W580)

Dimensiuni 
mm

7314 Nr. 
comandă€

280 x 140 2,54 …0141
320 x 180 3,32 …0181

(W580)

Lățime 
mm

7317 Nr. 
comandă€

50 14,22 …0235
75 14,22 …0255
90 14,22 …0250
75 14,22 …0240

(W569)

®

Lățime 
mm

731B Nr. 
comandă€

20 1,01 …0020
30 1,07 …0030
40 1,10 …0040
50 1,17 …0050
60 1,29 …0060
80 1,42 …0080

100 1,78 …0100
(W595)

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

7/98

Model: Lamă din oțel inoxidabil dintr-o bucată cu mâner din lemn de trandafir nituit cu 3 fețe.

Șpaclu pentru zugravi, lamă dintr-o bucată  

Model: Lamă din oțel inoxidabil, cu mâner din plastic cu orificiu pentru suspendare.

Șpaclu pentru zugravi  

Model: Lamă din oțel inoxidabil cu acoperire din PTFE și mâner din 2 componente.

Șpaclu pentru zugravi, acoperit cu PTFE  

* Șpaclu ascuțit.

Model: Lamă trapezoidală, cu orificiu pentru suspendare și mâner de lemn.

Șpaclu pentru adeziv  

Model: Din platbandă de oțel pentru arcuri, cu duritate medie, cu spate din plastic.

Șpaclu japonez, din oțel de arc - set  

INOX

INOX

INOX

®

Lățime 
mm

731F Nr. 
comandă€

25 3,75 …0025
40 4,01 …0040
60 4,23 …0060
80 4,62 …0080

100 5,17 …0100
(W595)

®

Lățime 
mm

731C Nr. 
comandă€

40 1,37 …0040
50 1,54 …0050
60 1,68 …0060
80 2,01 …0080

100 2,57 …0100
(W595)

®

Lățime 
mm

731A Nr. 
comandă€

25 6,14 …0025
40 6,76 …0040
60 7,36 …0060
75  8,01 *  …0075
80 8,06 …0080

100 8,95 …0100
(W595)

Lățime 
mm Dantură

7322 Nr. 
comandă€

180 B2, fin 1,42 …0018
(W580)

Număr de piese
Conținut set

mm
7324 Nr. 

comandă€
4 bucăți 50; 80; 100; 120 1,13 …0005

(W586)

Unelte pentru zidari
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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.

7/99

Model: Din cauciuc, formă conică. Foarte flexibil, poate fi întors pe dos pentru a fi curățat mai ușor.

Cupă pentru ipsos  

Model: Din zinc turnat sub presiune, rectificat, formă de pară, cu cap de alamă cu filet.

Greutate pentru fir cu plumb  

Model: Fir cu plumb cu amortizoare laterale integrate și capac de cauciuc demontabile la vârf, cu stabilizare 
rapidă în 6 secunde. Carcasă din plastic cu retragere automată și magnet, ac de fixare, cârlig pentru blocare 
și fixare pe diverse suprafețe și obiecte, de ex. zidărie și structuri de bare.

Fir cu plumb cu retragere automată  

Model: Culoare roșie, pe bobină din plastic, rotunjită, stabilizată, insensibilă la umiditate și murdărie, greu 
inflamabilă, rezistentă la putrezire, cu înfășurare paralelă și rezistență de 15 kg.

Șnur de trasat pentru zidari  

Model: Carcasă ușoară, robustă, din magneziu turnat sub presiune cu acoperire epoxidică anti-
alunecare în câmp electrostatic, manivelă și ax din zinc turnat sub presiune, raport de transmisie 5:1. Șnur 
din poliester cu cârlig călit dublu. Cârligul îndoit permite fixarea pe margini. Sistemul PUSH împiedică o 
răsucire a manivelei la presarea axului și derularea șnurului. Capacitate interioară mare, suport integrat în 
corp pentru cârlig. Inel de oțel de protecție pentru ieșirea șnurului și clemă de curea din inox.

Șnur de trasare cu cretă  

®

Dimensiuni 
mm

7326 Nr. 
comandă€

130 x 95 1,63 …0008
(W595)

Greutate 
g

7328 Nr. 
comandă€

300 6,43 …0006
(W580)

Greutate
g

7328 Nr. 
comandă€

400 26,00 …0008
(W569)

Grosime 
mm

Lungime
m

7328 Nr. 
comandă€

1  50 1,46 …0012
2 100 4,60 …0016

(W580)

Lungime 
m

7329 Nr. 
comandă€

30 11,26 …1006
(W580)

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

7/100

Model: Carcasă rezistentă din plastic cu șnur de nailon/poliester foarte rezistent, cu cârlig mare, raport 
de transmisie 3:1. Șnurul de marcat cu cretă dispune de un tocător de cretă care macină creta înainte de 
introducere și astfel împiedică o avariere prin blocarea bobinei. Angrenajul ce împiedică rotirea mânerului 
metalic atunci când șnurul este derulat. Capacul pentru reumplere ușoară, servește și ca închidere sigură.

Șnur de trasare cu cretă  

Model: Foarte aderentă, greu dizolvabilă în apă. În flacon de plastic de mici dimensiuni. Material de bază: 
carbonat de calciu cu pigmenți color naturali.

Indicație: Culoarea roșie este foarte rezistentă la apă.

Cretă de marcat  

733B733A

Model: Foarte aderentă, greu dizolvabilă în apă. În recipient din plastic, dreptunghiular, pentru a preveni 
rostogolirea. Poate fi închis la loc pentru a nu pătrunde umezeala. Material de bază: carbonat de calciu cu 
pigmenți color naturali.

Cretă de marcat  

Model: Roată tăietoare interschimbabilă, călită, din carbură, (∅ 5 mm, unghi de tăiere 135°), parte 
superioară nichelată și mâner din lemn plat. 

Utilizare: Pentru tăierea dreaptă a sticlei float, a sticlei colorate sau a sticlei ornamentale cu grosimea de 
3 și 6 mm.

Tăietor de sticlă  

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Model: Carcasă rezistentă din aluminiu cu șnur de nailon/poliester foarte rezistent, cu cârlig mare, raport 
de transmisie 6:1. Șnurul de marcat cu cretă dispune de un tocător de cretă care macină creta după 
introducere și astfel împiedică o avariere prin blocarea bobinei. Angrenajul ce împiedică rotirea mânerului 
metalic atunci când șnurul este derulat. Capacul pentru reumplere ușoară, servește și ca închidere sigură.

Șnur de trasare cu cretă  

Lungime 
m

7327 Nr. 
comandă€

30 12,16 …0200
(W252)

Conținut
g

733A 733B Nr. 
comandăalbastru roşu

€ €
250 2,42 2,42 …0250
500 3,54 3,54 …0500

(W580) (W580)

Conținut
g Culoare Domeniu de utilizare Vizibilitate

7327 Nr. 
comandă€

113 albastru interior și exterior max. 1 săptămână 1,94 …0500
113 roşu exterior max. 2 luni 1,94 …0505
227 albastru interior și exterior max. 1 săptămână 2,55 …0510
227 roşu exterior max. 2 luni 2,55 …0515

1100 albastru interior și exterior max. 1 săptămână 8,91 …0520
(W252)

Denumire
UA 

 
7346 Nr. 

comandă€
Tăietor de sticlă 1 14,40 …0005

Roată din carbură ∅ 5 mm 10 ∆ 6,90 …0011
(W579)

Lungime 
m

7327 Nr. 
comandă€

30 15,96 …0100
(W252)

Unelte pentru zidari
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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.

7/101

Model: Mâner din plastic ABS roșu, formă ergonomică. Lama se află într-un suport metalic ce protejează 
conținutul pachetului de daune accidentale. Schimbarea lamei se face cu un șurub, magazia de rezerve în 
mâner. Livrare cu lamă de schimb.

Utilizare: Pentru îndepărtarea clemelor de pachet și tăierea benzilor de ambalare cu o singură unealtă.

Cuțit cu siguranță pentru deschiderea cutiilor  

Siguranță foarte mare (retragere complet automată a lamei) 
La îndepărtarea lamei după tăierea materialului, lama revine automat în mâner. 
Chiar dacă glisorul sau maneta este încă ținută.

Model: Carcasă din aluminiu cu inserție din cauciuc. Lama poate fi schimbată fără unelte. Livrare cu 1 lamă 
trapezoidală.

Cuțit cu siguranță m

Siguranță ridicată (retragere automată a lamei) 
La începutul tăiereii, glisorul trebuie eliberat. 
După aceasta, lama este retrasă în mâner după tăiere.

Cuțit cu siguranță  

7833 0170 Carcasă din zinc turnat sub presiune cu 
inserție de cauciuc și magazie pentru lame. 
Fixarea permanentă a lamei posibilă prin 
butonul lateral. Lama se poate schimba 
fără sculă. Cuțitul pentru sfoară integrat 
poate fi utilizat cu lama retrasă. Livrare cu 
4 rezerve lamă cutter trapezoidală.

6666 

m
Carcasă din aluminiu cu inserție de cauciuc și magazie pentru lame pentru o lamă 
suplimentară. Șină care poate fi acționată pe ambele părți. Lama se poate schimba fără sculă. 
Livrare cu 2 rezerve lamă cutter trapezoidală rotunjită.

7833 0160 Carcasă din aluminiu cu inserție de cauciuc 
și magazie pentru lame. Lama ceramică 
folosită oferă, pe lângă o durată de viață 
crescută și avantajul că nu ruginește, 
anti-scânteie nu este electroconductoare 
și nu este magnetică. Datorită rectificării 
speciale a lamei scade riscul de tăiere la 
simpla atingere a lamei. Livrare cu 1 rezervă 
lamă cutter trapezoidală, husă și bandă de 
siguranță spiralată.

7833 0160 

6666 0001

7833 0170 

Denumire
7344 Nr. 

comandă€
Cuțit de siguranță, 195 mm 13,21 …0100

Lamă trapezoidală 37 x 12,5 x 0,6 mm (pachet de 10) 4,84 …0105
(W575)

Carton, până la 3 straturi da
Marfă la sac da
Folie de înfășurat, extensibilă și contractibilă da
Marfă la rolă da
Bandă adezivă da
Bandă de plastic da
Spumă, Polystyrol da
Bandă folie, hârtie da
Textil da
Piele da
Pâslă da
PVC da
Lungime mm 165

6666   € 9,48 (W578)

Nr. comandă …0004

Lungime mm 151 170 160
Carton, până la 3 straturi da da da
Folie de înfășurat, extensibilă și contractibilă da da da
Bandă adezivă da da da
Bandă de plastic da da da
Bandă folie, hârtie da da da
Piele da – da
Cauciuc – da –
PVC da – da

6666   € 5,02 –  –  (W578)

7833   € –  9,53 9,65 (W578)

Nr. comandă …0001 …0170 …0160

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

7/102

 

Siguranță maximă (cu lama mascată) 
Lama este bine protejată, astfel încât să nu poată fi apucată prin lateral. În plus, mărfurile sunt astfel protejate 
împotriva tăierii accidentale.

Cuțit cu siguranță SECUMAX  

7139 0218 SECUMAX 564

7419 0130 SECUMAX 320 

7419 0070 SECUMAX 350 

7419 0125 SECUMAX 150 

7419 0140 SECUMAX EASYSAFE 

Cuțit de siguranță de la MARTOR 

De ce până la urmă un cuțit de siguranță special? 
 
• Mai mult de jumătate din toate accidentele de muncă cu scule apar la 
manipularea cuțitelor de lucru
• Cca. 42000 accidente de muncă cauzate de cuțite în 2019 în Germania 1)

• Fiecare dintre aceste accidente de muncă cauzate de cuțite au dus în medie  
  la 7,4 zile de incapacitate de muncă 2) 
• Fiecare zi de incapacitate de muncă costă angajatorul în medie în jur de 500      
  de euro

La aceasta se adaugă costurile de tratament și eforturile pe care persoana 
rănită le face în privat, dacă în urma accidentului nu se mai descurcă singur. 
Și nu doar că tăieturile sunt foarte dureroase, acestea pot cauza chiar afecțiuni 
permanente, de ex. senzații de amorțeală sau limitarea capacității de mișcare.

Tăierea în siguranță este importantă pentru toți.

Prin utilizarea cuțitelor cu siguranță se pot reduce semnificativ accidentele prin 
tăiere. Mai mult: După o scurtă perioadă de familiarizare, se utilizează la fel de 
ușor precum cuțitele obișnuite.

MARTOR dezvoltă de peste 40 de ani cuțite cu siguranță și oferă astăzi o gamă 
vastă de soluții de siguranță diferite pentru toate utilizările. În cele ce urmează 
vă prezentăm o gamă de produse MARTOR. Toate aceste cuțite sunt adecvate 
pentru stângaci și dreptaci și permit o schimbare fără scule a lamei. Dacă nu 
găsiți cuțitul potrivit de care aveți nevoie, contactați-ne.

Vă ajutăm să găsiți cuțitul potrivit. 

1) Sursă: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2020 
2) Sursă: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2016

Model 150 (pachet de 10) 320 EASYSAFE 350 564
Carton, până la 2 straturi da – – da da
Marfă la sac da da da da da
Folie de înfășurat, extensibilă și contractibilă da da da da da
Bandă adezivă da da da da –
Înfășurat cu plastic da da da da da
Fir, sfoară da da da da da
Bandă folie, hârtie da da da da da
Textil da da – – da
Centură de siguranță – da da – –
Piele – da – – –
Pâslă da da – da –
PVC – – – – da
Autocolant, etichetă da – – – –
Lamă – 7419 0135 7419 0145 7419 0075 –
Lamă de rezervă (pachet de 10) – 7419 0135 7419 0145 

7419 0150 inox
7419 0075 –

Adâncime de tăiere mm 6 4 7 6 –
Utilizare lamă 2 poziții 4 poziții 4 poziții 2 poziții –
Mâner GFK GFK GFK GFK –
Soft-Grip – da – da da
Cod verificare GS (VPA) GS (VPA) GS (TÜV) GS (TÜV) –
adecvat pentru husă de curea S S S S M

7419   € 27,55 8,11 11,15 10,09 –  (W599)

7139   € –  –  –  –  24,01 (W599)

Nr. comandă …0125 …0130 …0140 …0070 …0218

Cuțite cu siguranță
7



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.

7/103

Siguranță foarte mare (retragere complet automată a lamei) 
La îndepărtarea lamei după tăierea materialului, lama revine automat în mâner. Chiar dacă glisorul 
sau maneta este încă ținută.

Cuțit cu siguranță SECUPRO  

7419 0175 SECUPRO MERAK 7419 0035 SECUPRO MEGASAFE 7419 0180 SECUPRO MAXISAFE 

7419 0045 SECUPRO MARTEGO 7419 0100 SECUPRO 625 

Model MERAK MEGASAFE MAXISAFE MARTEGO 625
Carton, până la 2 straturi da da da da da
Carton, până la 3 straturi – da da – da
Marfă la sac da da da da da
Folie de înfășurat, extensibilă și contractibilă da da da da da
Marfă la rolă – da – da da
Bandă adezivă da da da da da
Înfășurat cu plastic da da da da da
Fir, sfoară da da da da da
Bandă folie, hârtie da da da da da
Textil da da da da da
Carpetă – – – – da
Piele – – – – da
Cauciuc – da – – da
Pâslă – da da – da
Pâslă – da da – da
PVC – da – da da
Lamă 7419 0050 7419 0040 7419 0105 

rotunjit
7419 0050 7419 0105 

rotunjit
Lamă de rezervă (pachet de 10) 7419 0050 

7419 0185 
inoxidabil 

7419 0210 
Ceramică

7419 0040 
7419 0105 

rotunjit 
7419 0200 

Ceramică, rotunjit

7419 0040 
7419 0105 

rotunjit 
7419 0200 

Ceramică, rotunjit

7419 0050 
7419 0185 
inoxidabil 

7419 0210 
Ceramică

7419 0040 
7419 0105 

rotunjit 
7419 0200 

Ceramică, rotunjit
Adâncime de tăiere mm 9 17 16 9 21
Utilizare lamă 4 poziții 2 poziții 2 poziții 4 poziții 2 poziții
Mâner GFK Aluminiu GFK Aluminiu Aluminiu
Soft-Grip – da – da da
Cod verificare GS (VPA) GS (TÜV) GS (VPA) GS (VPA) GS (VPA)
adecvat pentru husă de curea M M S M L

7419   € 14,10 23,79 11,27 23,38 29,64 (W599)

Nr. comandă …0175 …0035 …0180 …0045 …0100

Cuțite cu siguranță

7



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

7/104

Siguranță ridicată (retragere automată a lamei) 
La începutul tăiereii, glisorul trebuie eliberat. După aceasta, lama este retrasă în mâner după tăiere.

Cuțit cu siguranță SECUNORM  

7419 0220 SECUNORM 300 7419 0225 SECUNORM 300, 
lamă rotunjită 

7419 0155 SECUNORM 500, lamă 
rotunjită 

7419 0090 SECUNORM 380 7419 0165 SECUNORM MIZAR 7419 0170 SECUNORM 175 

7419 0230 SECUNORM 540 7419 0235 SECUNORM 525 7419 0240 SECUNORM 525, lamă rotunjită 

Model: Durabilitate mare, inoxidabilă, anti-scânteie nu este 
electroconductoare și nici magnetică. Datorită rectificării speciale a lamei 
scade riscul de tăiere la simpla atingere a lamei. Livrarea se face în pachete 
de 2 bucăți legate cu câte o banderolă.

Lamă de cuțit cu siguranță din ceramică m

Model 60099C Model 65232C Model 92C 

Model Tip rotunjit adecvat pentru
Dimensiuni

mm Utilizare lamă
7419 Nr. 

comandă€
60099C Lamă 

trapezoidală
da SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525 55,5 x 19   x 0,63 2 poziții 11,74 …0200

65232C Lamă 
trapezoidală

da SECUNORM MIZAR, 300, 500 50,1 x 19   x 0,63 2 poziții 11,74 …0205

92C Lamă industrială – SECUPRO MARTEGO, MERAK 26   x 18,5 x 0,4 4 poziții 9,92 …0210
(W599)

Model 300 300 500 380 MIZAR 175 540 525 525
Carton, până la 2 straturi da da da da da da da da da
Carton, până la 3 straturi da da da da da – da da da
Carton, până la 4 straturi – – – da – – – – –
Sac da da da da da da da da da
Folie de înfășurat, extensibilă și contractibilă da da da da da da da da da
Marfă la rolă   – – – – – – – da da
Bandă adezivă da da da da da da da da da
Înfășurat cu plastic da da da da da da da da da
Fir, sfoară da da da – da da da da da
Spumă, polistiren – – – da – – da da da
Bandă folie, hârtie da da da da da da da da da
Textil   da da da – da – da da da
Folie cașerată – – – da – – – – –
Folie laminată – – – da – – – – –
Cauciuc – – – – – – – da da
Pâslă da da da da – – da da da
Pâslă da da da da – – da da da
PVC   – – – da – – da da da
Lamă 7419 0020 7419 0160 

rotunjit
7419 0160 

rotunjit
7419 0095 7419 0020 7419 0145 7419 0030 7419 0040 7419 0105 

rotunjit
Lame (pachet de 10) 7419 0020 

7419 0160 
rotunjit 

7419 0205 
Ceramică, 

rotunjit

7419 0020 
7419 0160 

rotunjit 
7419 0205 
Ceramică, 

rotunjit

7419 0020 
7419 0160 

rotunjit 
7419 0205 
Ceramică, 

rotunjit

7419 0030 
71,2 mm 

7419 0215 
71,2 mm 
inoxidabil 

7419 0095 
109,5 mm

7419 0020 
7419 0160 

rotunjit 
7419 0205 
Ceramică, 

rotunjit

7419 0145 
7419 0150 
inoxidabil

7419 0030 
7419 0215 
inoxidabil

7419 0040 
7419 0105 

rotunjit 
7419 0200 
Ceramică, 

rotunjit

7419 0040 
7419 0105 

rotunjit 
7419 0200 
Ceramică, 

rotunjit

Adâncime de tăiere mm 19 17 17 73 15 10 36 21 18
Utilizare lamă 2-fach 2-fach 2-fach 1-fach 2-fach 4-fach 1-fach 2-fach 2-fach
Mâner GFK GFK Aluminiu GFK GFK GFK Aluminiu Aluminiu Aluminiu
Soft-Grip   da da da da – – – – –
Cod verificare GS (VPA) GS (VPA) GS (VPA) GS (TÜV) GS (TÜV) GS (VPA) GS (VPA) GS (VPA) GS (VPA)
adecvat pentru husă de curea S S S S M M S S S

7419   € 7,87 8,11 11,10 13,99 9,19 3,72 13,24 12,06 12,06 (W599)
Nr. comandă …0220 …0225 …0155 …0090 …0165 …0170 …0230 …0235 …0240

Cuțite cu siguranță
7



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.

7/105

Model: Livrare în dispenser de polietilenă de câte 10 bucăți.

Lamă de cuțit cu siguranță din oțel  

Model 3550 Model 92043, 92 și 192 Model 45 și 145 Model 99 Model 60099 

Model 5232 Model 65232 Model 7940 și 17940 Model 79 

Model: Din nailon rezistent, cu cusături duble, spălare la 40°. Husa este împărțită în compartiment principal, 
buzunar interior (doar la M și L), buzunar frontal și două laterale. Fixare cu clemă sau velcro.

Utilizare: Pentru depozitare și transport de unelte de tăiere.

Husă de curea pentru cuțite  

Model: Din plastic.

Utilizare: Pentru colectarea în siguranță a lamelor uzate. Dacă recipientul este plin, acesta se închide 
permanent prin răsucirea capacului și se aruncă cu totul.

Recipient pentru lame uzate  

Model Tip inoxidabil rotunjit adecvat pentru
Dimensiuni

mm
Utilizare 

lamă
7419 Nr. 

comandă€
3550 Cap de lame – – SECUMAX 350  38,9 x 25,8 x 0,3 2 poziții 7,10 …0075

92043 Lamă industrială – – SECUMAX 320  26   x 18,5 x 0,4 4 poziții 6,16 …0135
45 Lamă industrială – – SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175  39   x 18,4 x 0,3 4 poziții 3,27 …0145

145 Lamă industrială da – SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175  39   x 18,4 x 0,3 4 poziții 4,35 …0150
92 Lamă industrială – – SECUPRO MARTEGO, MERAK  26   x 18,5 x 0,4 4 poziții 4,01 …0050

192 Lamă industrială da – SECUPRO MARTEGO, MERAK  26   x 18,5 x 0,4 4 poziții 7,44 …0185
99 Lamă trapezoidală – – SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525  60   x 19   x 0,63 2 poziții 4,52 …0040

60099 Lamă trapezoidală – da SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525  55,5 x 19   x 0,63 2 poziții 4,72 …0105
5232 Lamă trapezoidală – – SECUNORM MIZAR, 300, 500  53   x 19   x 0,63 2 poziții 4,30 …0020

65232 Lamă trapezoidală – da SECUNORM MIZAR, 300, 500  50,1 x 19   x 0,63 2 poziții 4,95 …0160
7940 Lamă Styropor® – – SECUNORM 380, 540  71,2 x 17,7 x 0,5 1 poziții 5,80 …0030

17940 Lamă Styropor® da – SECUNORM 380, 540  71,2 x 17,7 x 0,5 1 poziții  8,47  …0215
79 Lamă Styropor® – – SECUNORM 380 109,5 x 17,9 x 0,5 1 poziții 5,31 …0095

(W599)

Mărime
Dimensiuni

mm
7419 Nr. 

comandă€
S 215 x 53 x 23 12,28 …0115
M 215 x 60 x 28 14,04 …0195
L 215 x 68 x 40 18,76 …0120

(W599)

Dimensiuni 
mm

7419 Nr. 
comandă€

107 x 105 x 200 12,92 …0110
(W599)

Cuțite cu siguranță

7



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

7/106

 

Model: Carcasă din zinc turnat sub presiune, profilat, gri, cu orificiu pentru suspendare și magazie pentru 
lame în mâner. Prindere sigură a lamei prin conexiunea patentată InterLock™ a mânerului. Lama este fixă. 
Livrare cu 4 rezerve lamă cutter trapezoidală.

Cutter universal, lamă fixă  

Model: Carcasă din zinc turnat sub presiune, lama este fixată prin șurubul din mâner. Livrare cu 1 lamă 
trapezoidală.

Cutter universal, lamă reglabilă  

Model: Carcasă din plastic, roșu-negru, cu clemă pentru curea și magazie pentru lame în mâner. Schimbare 
rapidă și sigură a lamelor fără unelte. Reazemul pentru deget amplasat pe spatele lamei permite o 
transmitere maximă a forței de apăsare. Lama este fixă și poate fi pliată cu sistemul de fixare ca la un cuțit 
pliabil obișnuit. Livrare cu 5 lame trapezoidale de rezervă.

Cutter universal, pliabil  

Model: Livrare cu 1 cuțit pliabil cu lamă, 10 lame de rezervă, 5 lame cârlig, 2 lame pentru linoleum, și 
2 lame de perforat în etui din nailon.

Set cuttere pliabile DBKPH  

Instrucțiuni privind cerințele legale 

Atenție, produsele de mai jos pot face parte din legislația de deținere a armelor § 42a des (WaffG). În cazul acesta pot fi utilizate doar în interes de servici și 
transportate doar în recipient închis.

Extras din legislația privind armele (WaffG) art. 42a Interdicția de deținere 
a anumitor arme și obiecte portabile 
(1) Este interzis 
1. Arme vizibile, 
2. Arme conform fișa 1 aliniat 1 subaliniat 2 Nr. 1.1 sau 
3. Cuțit cu lama fixă (utilizare cu o mână) sau cuțit fix cu o lamă, lungime 

peste 12 cm. 
 
(2) Aliniatul 1 nu este valabil 
1. pentru utilizarea de poze, filme și emisiuni TV sau spectacole de teatru, 
2. pentru transport în recipient închis, 

3. pentru port de obiecte conform aliniat 1 Nr. 2 și 3, atâta timp cât există 
un interes legitim. 
Alte reglementări rămân valabile. 
(3) Un interes legitim conform aliniat 2 propoziția 1 nr. 3 există, dacă portul 
de obiecte este in legătură cu exercitarea conduitei profesionale, obiceiului, 
sportului sau unui scop recunoscut general.

Lungime 
mm

7333 Nr. 
comandă€

140 5,15 …0005
(W581)

Lungime 
mm

7833 Nr. 
comandă€

155 2,57 …0155
(W578)

Lungime 
mm

7336 Nr. 
comandă€

160 17,43 …0160
(W565)

Număr de piese
7336 Nr. 

comandă€
25 bucăți 25,83 …1160

(W565)

Cuttere
7



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.

7/107

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere generale și dificile în carton, hârtie, piele, mochetă, vinil și alte materiale.

Lamă pentru cutter universal  

6666 

m
Lamă cu colțuri rotunjite: Risc redus de rănire din cauza lipsei vârfurilor.

7833 2000 Lamă ceramică: Durabilitate mare, inoxidabilă, anti-scântei nu este electroconductoare 
și nici magnetică. Datorită rectificării speciale a lamei scade riscul de tăiere la simpla 
atingere a lamei.

7333 1020  

6666 0007  

7333 1015 

  

7333 1030 7333 1060 

7833 2000  

7333 1025 

  

7333 1000 

7333 1005 7333 1040 

7833 1000  

Dimensiuni 
mm Material

Conţinut
Bucăți

7833 Nr. 
comandă€

61 x 19 x 0,6 Oțel Dispenser de câte 10 1,60 …1000
(W578)

Dimensiuni 
mm Acoperire

Conţinut
Bucăți

7333 Nr. 
comandă€

48,2 x 18,7 x 0,65 TiN Dispenser de câte 10 4,79 …1015
60   x 18,7 x 0,65 TiN Dispenser de câte 10 5,53 …1030
48,2 x 18,7 x 0,65 negru Dispenser de câte 10 4,25 …1060

(W598)

Dimensiuni 
mm Material

Conţinut
Bucăți

6666 Nr. 
comandă€

58 x 19 x 0,6 Oțel Dispenser de câte 5 0,55 …0007
(W578)

Dimensiuni 
mm Material

Conţinut
Bucăți

7833 Nr. 
comandă€

61 x 19 x 0,6 Ceramică Dispenser de câte 5 9,27 …2000
(W578)

Dimensiuni 
mm Acoperire

Conţinut
Bucăți

7333 Nr. 
comandă€

50,8 x 18,7 x 0,65 – Dispenser de câte 10 2,04 …1025
61   x 18,7 x 0,65 – Dispenser de câte 10 2,30 …1000
61   x 18,7 x 0,65 TiN Dispenser de câte 10 3,75 …1005
61   x 18,7 x 0,65 negru Dispenser de câte 10 3,08 …1040
61   x 18,7 x 0,65 – Dispenser de câte 50 11,36 …1050

(W598)

Dimensiuni 
mm Acoperire

Conţinut
Bucăți

7333 Nr. 
comandă€

58,9 x 18,7 x 0,65 TiN Dispenser de câte 10 5,19 …1020
(W598)

Cuttere

7



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

7/108

Model: Carcasă din plastic cu ghidaj metalic pentru lamă. Blocarea lamei cu buton. Livrare cu 3 lame.

Cutter  

Model: Carcasă din plastic cu ghidaj metalic pentru lamă și magazie pentru lame. Blocarea lamei cu 
buton și rotiță de blocare suplimentară. Livrare cu 2 lame.

Cutter  

Model: Carcasă din plastic cu ghidaj din plastic pentru lamă și capac demontabil pentru ruperea lamei. 
Blocarea lamei cu buton. Livrare cu 1 lamă.

Cutter  

7341 0005 

7341 0010 

Model: Carcasă din zinc turnat sub presiune cu inserție de cauciuc, cu ghidaj metalic pentru lamă și 
magazie pentru lame. Blocarea lamei cu buton. Livrare cu 1 lamă.

Cutter  

7452 

7452 0025 cu rotiță de blocare 
suplimentară 

Model: Carcasă din plastic cu 2 componente, cu ghidaj metalic pentru lamă, magazie pentru lame și 
capac demontabil pentru ruperea lamei. Blocarea lamei cu buton. Livrare cu 3 lame.

Cutter  

Model: Carcasă din plastic cu ghidaj metalic pentru lamă. Blocarea lamei cu buton, cu mecanism de auto-
blocare. Livrare cu 1 lamă.

Cutter  

7343 0005 

7343 0010 

Lățime lamă 
mm

7424 Nr. 
comandă€

18 4,95 …0018
(W569)

Lățime lamă 
mm

7354 Nr. 
comandă€

18 10,57 …0018
(W578)

Lățime lamă 
mm

7341 Nr. 
comandă€

 9 1,90 …0005
18 2,96 …0010

(W581)

Lățime lamă 
mm

7452 Nr. 
comandă€

 9 1,53 …0009
18 2,67 …0018
25 4,47 …0025

(W578)

Lățime lamă 
mm

7451 Nr. 
comandă€

18 1,60 …0018
(W578)

Lățime lamă 
mm

7343 Nr. 
comandă€

 9 2,76 …0005
18 4,35 …0010

(W578)

Cuttere
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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.

7/109

Model: Carcasă din aluminiu turnat sub presiune cu ghidaj metalic pentru lamă. Blocarea lamei cu buton, 
cu mecanism de auto-blocare. Livrare cu 1 lamă.

Cutter  

7347 0009 

7347 0018 

Model: Carcasă din zinc turnat sub presiune cu inserție de cauciuc, cu ghidaj metalic pentru lamă și 
magazie de lame, cu avans automat al lamei. Blocarea lamei cu buton.

Cutter  

7453 0009 Livrare cu 5 lame.

7453 0018 Cu rotiță de fixare suplimentară. Livrare cu 6 lame.

7453 0018 cu rotiță de blocare suplimentară

Model: Cu ghidaj metalic pentru lamă. Blocarea lamei cu rotiță de blocare.

Cutter  

Model: Carcasă din aluminiu turnat sub presiune cu ghidaj metalic pentru lamă și magazie pentru lame. 
Blocarea lamei cu buton și rotiță de blocare suplimentară. 
Livrare cu 2 lame.

Cutter  

7354 Carcasă din plastic. Livrare cu 3 lame.

7347 Carcasă din aluminiu turnat sub presiune. Livrare cu 1 lamă.

7422 

m
Carcasă din aluminiu turnat sub presiune cu inserție de 
cauciuc. Lamă neagră, deosebit de fină, muchie ascuțită. Livrare 
cu 1 lamă.

7424 Carcasă din plastic. Livrare cu 2 lame.

7424  

7422  

7347  

7354  

Lățime lamă 
mm

7347 Nr. 
comandă€

 9 3,97 …0009
18 7,53 …0018

(W575)

Lățime lamă 
mm

7453 Nr. 
comandă€

 9 3,58 …0009
18 5,75 …0018

(W578)

Lățime lamă 
mm

7354 7347 7422 7424 Nr. 
comandă€ € € €

18 6,43 7,53 13,48 –  …0218
25 –  –  –  8,06 …0025

(W578) (W575) (W575) (W569)

Lățime lamă 
mm

7347 Nr. 
comandă€

18 23,12 …0318
(W575)

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

7/110

Model: Adecvată pentru toate cutterele uzuale.

Lamă pentru cutter  

7345 Din oțel.

7315 0000 
 – 0035

Din oțel-carbon.

7315 0020 
 – 0040

Din oțel-carbon, negru, tăiș extrem de fin, ascuțit, pentru tăieri extrem de precise.

7315 0010 
 – 0045

Din oțel-carbon, cu acoperire de TiN pentru durabilitate mai mare și lucrări de tăiere intensive.

7315 0010  

7315 0020  

7315 0000 

  

7315 0030 

7345  

Model: Fabricat din plastic, cu un dispozitiv de separare integrat.

Utilizare: Pentru colectarea în siguranță a lamelor uzate și a 
resturilor de lamă. Dacă recipientul este plin, acesta se închide 
prin blocarea capacului și se aruncă cu totul.

Recipient pentru lame uzate m

Model: Carcasă metalică cu ghidaj metalic pentru lamă, mecanism cu buton și Auto-Lock, lamă de inox 30° 
pentru lucrări de tăiere extrem de fine.

Cutter de precizie  

Lățime lamă 
mm

Conţinut
Bucăți

7345 Nr. 
comandă€

 9 Dispenser de câte 10 0,81 …0000
18 Dispenser de câte 10 1,53 …0005
25 Dispenser de câte 5 2,11 …0007

(W578)

Dimensiuni 
mm

7315 Nr. 
comandă€

120 x 65 x 25 9,89 …1000
(W598)

Denumire
7347 Nr. 

comandă€
Cutter 9 mm 5,92 …3009

Lamă 30° (pachet de 5) 1,37 …3109
(W575)

Lățime lamă 
mm

Conţinut
Bucăți

7315 Nr. 
comandă€

 9 Dispenser de câte 10 1,63 …0000
18 Dispenser de câte 10 2,25 …0005
18 Dispenser de câte 50 11,70 …0030
25 Dispenser de câte 10  6,40  …0035

(W598)

Lățime lamă 
mm

Conţinut
Bucăți

7315 Nr. 
comandă€

 9 Dispenser de câte 10 2,31 …0020
18 Dispenser de câte 10 3,00 …0025
18 Dispenser de câte 50 14,49 …0027
25 Dispenser de câte 10  8,09  …0040

(W598)

Lățime lamă 
mm

Conţinut
Bucăți

7315 Nr. 
comandă€

 9 Dispenser de câte 10 2,95 …0010
18 Dispenser de câte 10 3,32 …0015
18 Dispenser de câte 50 18,05 …0017
25 Dispenser de câte 10  9,03  …0045

(W598)

Cuttere
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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.

7/111

Model: Cu mâner metalic și mecanism de blocare. 
Livrare cu 2 lame drepte.

Utilizare: Pentru lucrări de tăiere extrem de precise.

Model: Mâner din plastic, negru. Lamă rectificată. 
Cu mecanism rotativ, pentru schimbarea facilă a lamei. 
Livrare cu 5 lame 45° și 5 lame 30°.

Bisturiu  

 

 

Cuțit hobby  

Model: Lamă din oțel inoxidabil, tăiș mediu blocabil, mâner metalic lăcuit negru cu inel de fixare.

Model: Mâner ABS, albastru închis, cu mecanism glisant. Lama dreaptă, cu strat de acoperire TiN. Cu 
mecanism rotativ, pentru schimbarea facilă a lamei.

Bisturiu m

 

 

Cuțit de buzunar Mercator  

INOX

Model: Din oțel inoxidabil, blocabil, desfacere printr-un mecanism cu apăsare pe partea superioară, cu mâner 
din plastic negru.

Model: Lamă curbată din oțel carbon, rectificat și lustruit, cu mâner nituit din lemn.

Cuțit pentru curea/cuțit pentru gips-carton  

Cuțit de lucru  

5437 Lamă dublă dreaptă, curbată.

7325 Lamă în formă de suliță cu tăiș drept.

7325  

5437  

INOX

Denumire
7318 Nr. 

comandă€
Bisturiu 132 mm 4,40 …0132

Lamă bisturiu 45°, 21 x 4 mm (dispenser 40) 5,94 …1132
(W575)

Denumire
7348 Nr. 

comandă€
Cuțit hobby, 110 mm 8,45 …0010

Lamă dreaptă, 60 mm (pachet de 3) 2,79 …0100
Lamă dreaptă, 60 mm (pachet de 50) 29,33 …0110

(W581)

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

7325 Nr. 
comandă€

90 110/200 13,50 …1010
(W721)

Denumire
7334 Nr. 

comandă€
Bisturiu 155 mm 7,34 …0155

Lamă bisturiu, dreaptă, TiN (dozator de 50 de bucăți) 36,56 …1155
(W598)

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

7319 Nr. 
comandă€

77 108/185 5,36 …0180
(W568)

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

5437 7325 Nr. 
comandă€ €

78 112/190 9,44 –  …0195
90 110/200 –  6,59 …1005

(W512) (W721)

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

7/112

Model: Cu mâner din 2 componente.

Cuțit pentru meșteșugar  

7425 0010

INOX

7425 0005

Model: Lama din oțel, cu două tăișuri drept / zimțat, blocabilă, cu mâner metalic. Livrare cu etui de 
nailon.

Cuțit de lucru m

Model: Lamă din oțel inoxidabil, formă de suliță, blocabil, mâner din oțel inoxidabil acoperit cu lemn. 
Livrare în etui de piele.

Cuțit industrial  

7325 1015 

7325 1020 

Model: Cu lamă interschimbabilă și mâner ergonomic.

Utilizare: Pentru tăierea izolațiilor de orice fel.

Cuțit pentru izolații  

Model: Lamă din oțel inoxidabil, formă pentru împingere, cu mâner din plastic.

Utilizare: De uz universal în industrie.

Cuțit industrial  

Model: Lamă din oțel inoxidabil, zimțat pentru materiale dense și tari, ondulată pentru material moale, vârf 
simetric al lamei pentru găurire.

Utilizare: Pentru tăierea curată și rapidă a izolațiilor de orice fel.

Cuțit pentru izolații  

INOX

INOX

INOX

Material lamă
Lungime lamă

mm
7425 Nr. 

comandă€
Oțel-carbon (58–60 HRC) 93 9,48 …0005

Oțel inoxidabil (57–59 HRC) 93 11,92 …0010
(W467)

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

6667 Nr. 
comandă€

85 120/205 8,08 …0001
(W578)

Lungime lamă 
mm

Lungime închis/deschis
mm

7325 Nr. 
comandă€

75 100/175 13,94 …1015
95 125/220 14,52 …1020

(W721)

Denumire
7349 Nr. 

comandă€
Cuțit pentru izolații 140 mm 6,90 …0140

Lamă 140 x 19 x 0,9 mm (pachet de 2) 4,33 …0150
(W578)

Lungime lamă 
mm

7325 Nr. 
comandă€

240 8,38 …1025
(W721)

Lungime lamă 
mm

7325 Nr. 
comandă€

280 7,97 …1030
(W721)

Cuțite
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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.

7/113

Model: Pânză ondulată. Cu mâner din plastic din 2 componente. Livrare cu husă pentru protejarea de 
rugină a pânzei.

Utilizare: Pentru tăierea izolațiilor precum vata minerală, polistiren expandat (EPS) și extrudat (XPS).

Fierăstrău pentru izolații  

Model: Mâner cu manșon de plastic, capac de protecție cu șurubelniță cotită hexagonală pentru schimbarea 
lamelor. Livrare cu lamă și capac de protecție din plastic.

Utilizare: Pentru debavurarea pieselor din plastic și de finețe.

Cuțit pentru debavurare  
 

 

Model: Scule și mânere din inox, mânere acoperite cu plastic din 2 componente. Unealta include: foarfecă, 
cuțit, fierăstrău, pilă, șurubelniță dreaptă (mică, mare), șurubelniță în cruce. Livrare în etui de nailon.

Model: Lamă de oțel, mâner din lemn de fag natural și frezat fin.

Utilizare: Pentru tăierea pieselor turnate etc.

Cuțit de debavurare/cioplire  

Cuțit multifuncțional DBST  

Model: Lamă de oțel, dreaptă, mâner de lemn de fag natural, nituit.

Utilizare: Pentru debavurarea materialelor moi.

INOX

Cuțit pentru debavurare  

Lungime pânză 
mm

726J Nr. 
comandă€

550 21,84 …0550
(W556)

Denumire
7340 Nr. 

comandă€
Cuțit pentru debavurare 4,25 …0006

Lamă 32,8 mm (dispenser de 100) 14,51 …0501
(W578)

Funcții
Lungime închis

mm
7406 Nr. 

comandă€
7 100 23,50 …0005

(W565)

Lungime lamă 
mm

7325 Nr. 
comandă€

35 4,93 …1035
(W721)

Lungime lamă 
mm

7325 Nr. 
comandă€

75 3,37 …1040
(W721)

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

7/114

Model: Corp masiv din aluminiu special TITALIUM™ ușor și foarte rezistent cu verigă din oțel călit, blocare 
dublă și protecție anticorozivă sporită prin nanotehnologie. Miez cilindric cromat, cilindru cu 6 știfturi de 
precizie și profil de cheie paracentric, pentru protecție ridicată la furt. Livrare cu 2 chei, blocare diferită.

Lacăt TITALIUM™ 80Ti  

Model: Corp robust din aliaj de aluminiu, cu verigă călită protejat anticoroziv, închidere dublă. Închizătoare de 
precizie, inoxidabilă, protecție mare laspargere. Livrare cu 2 chei, blocare diferită.

Lacăt suspendat din aluminiu  

Model: Corp rezistent din alamă compactă, cu verigă cromată, blocare dublă. Închizătoare de precizie, 
inoxidabilă, protecție mare la spargere. 
Livrare cu 2 chei, blocare diferită.

Lacăt din alamă  

Model: Corp masiv, cu verigă călită, blocare dublă. Mecanism interior inoxidabil, cilindru de precizie cu 
știfturi și profil de cheie paracentrică pentru protecție sporită la furt. Cu blocare diferită.

Lacăt de alamă 45  

Model: Din zinc turnat sub presiune, nichelat. Pătrate exterioare de 6–8 mm, hexagon interior de 3 mm  
pătrat conic de 6–10 mm pentru blocarea ușilor, dispozitive pentru încuietori cu găuri PZ și o scală dublă 
pentru măsurarea profilului necesar.

Cheie multifuncțională pentru clădiri m

Mărime
Grosime verigă

mm
Înălțime interioară verigă lacăt

mm
7501 Nr. 

comandă€
40  7 25,5 11,84 …0041
50 10 35,0 15,89 …0051

(W603)

Mărime
Grosime verigă 

mm
Înălțime interioară verigă lacăt

mm
7502 Nr. 

comandă€
30 5 17,0 5,14 …0031
40 6 23,0 6,87 …0041
50 8 29,0 10,45 …0051

(W603)

Mărime
Grosime verigă

mm
Înălțime interioară verigă lacăt

mm
7356 Nr. 

comandă€
30 5 16,0 3,53 …0031
40 6 22,0 4,94 …0041
50 7 26,0 7,42 …0051

(W587)

Mărime

Grosime 
verigă lacăt

mm

Înălțime interioară 
verigă lacăt

mm
Număr de chei

Bucăți

7504 Nr. 
comandă

€
30 5,0 13,0 2 5,80 …0031
40 6,5 21,0 2 7,84 …0042
40 6,5 21,0 5 13,50 …0041
50 7,5 24,0 2 11,12 …0051

(W603)

7467 Nr. 
comandă€

9,05 …0005
(W516)

Chei multifuncționale pentru clădiri lacăte
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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.

7/115

Model: Corp masiv, cu verigă călită, blocare dublă. Mecanism interior inoxidabil, cilindru de precizie cu 
știfturi și profil de cheie paracentrică pentru protecție sporită la furt. O cheie închide toate lacătele 
setului.

Set de lacăte de alamă 45  

Model: Corp masiv, cu verigă călită, blocare dublă și cu protecție anticorozivă sporită prin nanotehnologie. 
Mecanism interior inoxidabil, cilindru de precizie cu știfturi și profil de cheie paracentrică pentru protecție 
sporită la furt. Livrare cu 2 chei, blocare diferită.

Lacăt de alamă 85  

7510 0031 7510 0140 

Model: Corp masiv, verigă din oțel. Cu combinație numerică setabilă individual.

Lacăt de alamă cu cifru 165  

Model: Corp solid din aluminiu ușor, cu înveliș din oțel călit, blocare dublă. Role de plastic foarte mari, cu 
inscripții rezistente la abraziune, injectate pentru lizibilitate permanentă și protecție împotriva coroziunii. 
Combinație numerică setabilă individual. Culoarea titanului.

Lacăt de aluminiu cu cifru 144 m

Model: Corp masiv din aluminiu special ușor, foarte rezistent TITALIUM™ cu verigă din oțel 
inoxidabil, blocare dublă pentru rezistență mare la tracțiune și torsiune. Protecția verigii integrată 
îngreunează utilizarea cleștilor pentru bolțuri. Cilindru de precizie interschimbabil, blocare doar cu cheia, 
scoaterea cheii nu este posibilă în poziția deschis. Livrare cu 2 chei, blocare diferită.

Lacăt TITALIUM™ 90RK  

INOX

Mărime

Grosime 
verigă lacăt

mm

Înălțime interioară 
verigă lacăt

mm
Număr de chei

Bucăți

7507 Nr. 
comandă

€
40, set de 2 6,5 21,0 3 15,33 …0005
40, set de 3 6,5 21,0 4 23,27 …0010
40, set de 4 6,5 21,0 5 30,72 …0015

(W603)

Mărime
Grosime verigă lacăt 

mm
Înălțime interioară verigă lacăt

mm
7510 Nr. 

comandă€
30 5,0 16,5 11,27 …0031
30 5,0 23,5 13,41 …0140
40 6,5 22,5 13,56 …0131
40 6,5 62,5 17,25 …0050
50 8,0 28,5 18,01 …0041

(W603)

Mărime

Grosime 
verigă lacăt

mm

Înălțime interioară 
verigă lacăt

mm Role cifru

7513 Nr. 
comandă

€
30 5,0 24,5 3 10,07 …0030
40 6,0 26,0 4 15,26 …0040

(W603)

Mărime
Grosime verigă lacăt 

mm

Înălțime interioară 
verigă lacăt

mm Role cifru

7514 Nr. 
comandă

€
30 5,0 25 3 8,02 …0030
40 6,0 26 4 10,97 …0040

(W603)

Mărime
Grosime verigă lacăt

mm
Înălțime interioară verigă lacăt

mm
7516 Nr. 

comandă€
50 9,5 22,5 31,68 …0040

(W603)

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

7/116

Model: Din polipropilenă, cu gradație în cm și inch vizibile pe părțile exterioare. Mâner de transport din 
aluminiu.

Cutie pentru scule cu mâner  

Model: Din tablă de oțel, lăcuită albastru la interior și exterior, cu mâner de transport rabatabil și funcție 
de închidere automată a cutiei la ridicarea mânerului. Extensibilă prin balamale extrem de puternice. 5 
compartimente, închidere suplimentară cu lacăt (nu este inclus în livrare). 
 
Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Cutie pentru scule, tablă de oțel  

Model: Din tablă de oțel, la interior și exterior lăcuită albastru cu pulbere, rezistentă la stropire cu apă, 
rezistentă la intemperii. Cu 2 mânere, laterale, pentru transportare facilă. Compartimentele integrate pentru 
piese mici sunt divizate, buzunarul de schițe din capac este perforat. Pereți interiori îmbrăcați cu fibră de 
sticlă. Închidere suplimentară cu lacăt (nu este inclus în livrare) 
 
Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Ladă metalică pentru scule  

Model: Din plastic, cu un cârlig în S nichelat.

Breloc pentru cheie m

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Model: Din oțel călit, nichelat.

Inel pentru chei m

Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Dimensiuni 
mm

7351 Nr. 
comandă€

395 x 295 x 215 6,36 …1001
(W587)

Dimensiuni 
mm

Grosime tablă
mm

7358 Nr. 
comandă€

430 x 200 x 200 0,6 22,86 …0430
530 x 200 x 200 0,6 26,63 …0530
600 x 200 x 200 0,7 29,62 …0600

(W587)

Volum cca. 
l

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime

mm

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime x înălțime

mm
Greutate

kg

7360 Nr. 
comandă

€
 59 678 x 350 x 247 690 x 360 x 312 15 105,48 …0005
 79 975 x 347 x 236 985 x 360 x 302 19  123,25 …0020
 99 822 x 432 x 278 833 x 440 x 343 20  123,02 …0010
172 900 x 520 x 368 910 x 532 x 432 25  145,70 B …0015

(W587)

Culoare
UA 

 
7536 Nr. 

comandă€
negru 100 ∆ 6,43 …0005
galben 100 ∆ 6,43 …0020

verde închis 100 ∆ 6,43 …0032
verde deschis 100 ∆ 6,43 …0028

(W997)

Culoare
UA 

 
7536 Nr. 

comandă€
portocaliu 100 ∆ 6,43 …0040

maro 100 ∆ 6,43 …0050
alb 100 ∆ 6,43 …0025
gri 100 ∆ 6,43 …0060

(W997)

∅ exterior 
mm

UA 
 

7538 Nr. 
comandă€

12 200 ∆ 2,35 …0012
16 200 ∆ 3,36 …0016
20 100 ∆ 4,17 …0020
26 100 ∆ 6,04 …0026

(W997)

∅ exterior 
mm

UA 
 

7538 Nr. 
comandă€

30 100 ∆ 7,45 …0030
35 100 ∆ 9,56 …0035
38 100 ∆ 11,95 …0038
50 50 ∆ 24,69 …0050

(W997)

Brelocuri pentru chei, cutii de scule
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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.

7/117

Model: Din aluminiu solid de 1 mm, cu garnitură de cauciuc de jur împrejur în capac, rezistent la stropire 
cu apă și rezistent la intemperii. Cu 2 mânere, laterale, pentru transportare facilă. Cu balamale puternice, 
robuste și benzi pentru blocare. Datorită colțurilor speciale și profilelor, ușor de stivuit. Se închide cu 2 
încuietori cu clapetă și funcție de închidere suplimentară cu lacăt (nu este inclus în livrare). Suprafața de 
bază adaptată la dimensiunea paleților. 
 
Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Cutie de aluminiu  

Model: Din plastic. Parte inferioară cu organizator din spumă, capac cu magazie integrată pentru piese 
mici, cu 16 compartimente. Livrare fără conținut.

Cutie pentru scule cu organizator pentru piese mici m

Model: Din plastic rezistent la impact. Cu tăviță detașabilă pentru piese mici. Mâner înfășurate în cauciuc. 
Livrare fără conținut.

Cutie pentru scule cu tăviță m

Model: Din plastic rezistent la impact. Cu trei sertare subdivizate și un compartiment mare. Mâner 
înfășurate în cauciuc. Închidere cu trei închizători și funcție de închidere suplimentară cu lacăt (nu este 
inclus în livrare). Livrare fără conținut.

Cutie cu sertare m

* Cu un mâner pe capac în loc de două mânere pe lateral.

Volum cca. 
l

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime

mm

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime x înălțime

mm
Greutate

kg

7362 Nr. 
comandă

€
 30  400 x 300 x 248  430 x 335 x 277  3,02  94,53 *  …1029
 48  550 x 350 x 248  580 x 385 x 277  3,98 122,55 …1047
 73  550 x 350 x 381  580 x 385 x 410  4,78 180,55 …1076
 92  750 x 350 x 350  780 x 385 x 379  5,70 195,15 …1091
140  870 x 460 x 350  900 x 495 x 379  7,20 251,18 …1140
153 1150 x 350 x 381 1182 x 385 x 410  8,64 291,02 …1157
157  750 x 550 x 381  782 x 585 x 410  7,40  300,42 …1163
243  750 x 550 x 590  782 x 585 x 619  8,86  312,39 …1240
425 1160 x 755 x 485 1192 x 790 x 514 14,50  396,41 …1415

(W712)

Dimensiuni exterioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Greutate

kg

7471 Nr. 
comandă

€
390 x 360 x 150 1,6 23,09 …0001

(W590)

Dimensiuni exterioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Greutate

kg

7471 Nr. 
comandă

€
420 x 230 x 230 1,4 20,64 …0005
510 x 280 x 290 2,3 25,89 …0010
560 x 340 x 340 3,1 49,87 …0015

(W590)

Dimensiuni exterioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Greutate

kg

7471 Nr. 
comandă

€
440 x 300 x 250 3,4 62,11 …0020

(W590)

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

7/118

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze, cu tăviță de unelte demontabilă.

Cutie pentru scule  

7529 0020 Livrare cu 6 inserții demontabile pentru tăvița de scule.

7529 0027 Cu două sertare pentru piese mici. Livrare cu 6 inserții demontabile pentru tăvița de 
scule și sertare.

7529 0047 Cu două sertare pentru piese mici. Livrare cu 7 inserții demontabile pentru tăvița 
de scule și sertare. Cu pereți despărțitori (2 x transversal, 1 x longitudinal) pentru 
împărțirea spațiului interior. Cu mânere de transport laterale suplimentare.

7529 0062 Cu patru sertare pentru piese mici. Livrare cu 10 inserții demontabile pentru tăvița 
de scule și sertare. Cu perete despărțitor pentru împărțirea interiorului cutiei. Cu 
mânere de transport laterale suplimentare.

7529 0062

7529 0047

7529 0027

7529 0020

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze. 
Cu capac transparent și încuietoare glisantă.

Cutie cu organizator pentru piese mici  

7518 Cu compartimente fixe și capac neprofilat.

7519 Cu compartimente fixe și profiluri în capac împotriva alunecării conținutului.

7520 Cu compartimente configurabile și profiluri în capac împotriva alunecării 
conținutului. Cu mâner de transport rabatabil.

7519 0032

7518 0018

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze, cu mâner rabatabil. Cutiile pentru piese mici 
livrate se fixează sigur cu un profil lateral. 
Cutiile pot fi combinate între ele, de ex. dispozitiv auto sau de atelier. 
 
Compartimentare: 
2 cutii cu organizator pentru piese mici cu 15 compartimente configurabile 
2 cutii cu organizator pentru piese mici cu 17 compartimente configurabile nr. comandă 7520 0017

Modul pentru cutii pentru piese mici  

7520 0017

Volum cca. 
l

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime x înălțime

mm
Greutate max.

kg

7529 Nr. 
comandă

€
20 474 x 239 x 190 30  29,60  …0020
27 474 x 239 x 248 30  37,60  …0027
47 540 x 296 x 292 40  74,10  …0047
62 621 x 311 x 322 50  125,50  …0062

(W588)

Număr com-
partimente Compartimente

7518 7519 7520 Nr. 
comandă240 x 195 

x 43 mm
338 x 260 
x 57 mm

338 x 261 
x 57 mm

€ € €
 9  36 x  52 mm (4 bucăți) 

 73 x  52 mm (2 bucăți) 
 36 x 105 mm (2 bucăți) 
223 x  52 mm (1 bucăți)

 6,40  –  –  …0009

15  38 x  54 mm (8 bucăți) 
 78 x  54 mm (3 bucăți) 
118 x  54 mm (2 bucăți) 
238 x  54 mm (1 bucăți) 
 78 x 166 mm (1 bucăți)

–   11,60  –  …0015

17  55 x  39 x  47 mm (4 bucăți) 
109 x  39 x  47 mm (4 bucăți) 
 79 x  55 x  47 mm (8 bucăți) 
109 x  79 x  47 mm (1 bucăți)

–  –   17,40  …0017

18 36 x  52 mm (18 bucăți)  6,45  –  –  …0018
32 38 x  54 mm (32 bucăți) –   11,60  –  …0032

(W588) (W588) (W588)

Dimensiuni exterioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Dimensiuni cutii pentru piese mici

mm

7521 Nr. 
comandă

€
376 x 265 x 310 338 x 261 x 57  93,50  …0004

(W588)

Cutii pentru scule
7



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.

7/119

Model: Parte inferioară dublă din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze, cu capac 
transparent din policarbonat rezistent la spargere. Cu compartimente configurabile și 
profiluri în capac împotriva alunecării conținutului. Închidere cu o singură mână, mâner de 
transport cu blocare de siguranță. Livrare cu etichete ID înlocuibile (galben, verde, gri).

Cutie cu organizator pentru piese mici   

 

 

 

 

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze. Cutiile pentru piese mici livrate se fixează sigur cu 
un profil lateral. Cu mâner de transport rabatabil. 
 
Compartimentare: 
4 cutii cu organizator pentru piese mici cu 15 compartimente configurabile nr. comandă 7523 0015

Modul pentru cutii pentru piese mici  

Model: Parte inferioară din polipropilenă rezistentă la impact, acizi și baze, cu capac transparent din 
policarbonat rezistent la spargere. Cu 8 pereți despărțitori pentru împărțirea individuală și profiluri în capac 
împotriva alunecării conținutului. 
Cu mâner de transport rabatabil și încuietori glisante.

Cutie cu organizator pentru piese mici  

Număr com-
partimente Compartimente

7523 7524 7525 7526 7527 Nr. 
comandă298 x 284 

x 55 mm
354 x 323 
x 55 mm

421 x 361 
x 55 mm

421 x 361 
x 78 mm

465 x 401 
x 78 mm

€ € € € €
14 55 x 39 x 47 mm (6 bucăți), 218 x  39 x 47 mm (2 bucăți) 

79 x 55 x 47 mm (3 bucăți), 109 x  79 x 47 mm (2 bucăți) 
157 x 109 x 47 mm (1 bucăți)

–   40,00  –  –  –  …0014

14 79 x 55 x 69 mm (6 bucăți), 157 x 55 x 69 mm (2 bucăți) 
235 x 55 x 69 mm (1 bucăți), 109 x 79x 69 mm (4 bucată) 

218 x 79 x 69 mm (1 bucată)

–  –  –   61,30  –  …0014

15 55 x 39 x 47 mm (8 bucăți), 109 x 39 x 47 mm (1 bucăți) 
163 x 39 x 47 mm (1 bucată), 79  x 55 x 47 mm (4 bucăți) 

109 x 79 x 47 mm (1 bucăți)

 31,30  –  –  –  –  …0015

18 79 x 55 x 69 mm (8 bucăți), 157 x 55 x 69 mm (2 bucăți) 
235 x 55 x 69 mm (2 bucăți), 109 x 79 x 69 mm (5 bucăți) 

218 x 79 x 69 mm (1 bucăți)

–  –  –  –   78,20  …0018

20 79 x 55 x 69 mm (14 bucăți), 157 x  55 x 69 mm (1 bucăți) 
235 x 55 x 69 mm (2 bucăți), 109 x  79x 69 mm (1 bucăți) 

157 x 109 x 69 mm (2 bucăți)

–  –  –  –   78,20  …0020

20 79 x 55 x 69 mm (15 bucăți), 109 x  79 x 69 mm (5 bucăți) –  –  –   61,30  –  …0020
25 79 x 55 x 47 mm (25 bucăți) –  –   54,40  –  –  …0025
45 55 x 39 x 47 mm (40 bucăți), 79 x 55 x 47 mm (5 bucăți) –  –   54,40  –  –  …0045

(W588) (W588) (W588) (W588) (W588)

Dimensiuni exterioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Dimensiuni cutii pentru piese mici

mm

7528 Nr. 
comandă

€
347 x 342 x 305 298 x 284 x 55  166,00  …0004

(W588)

Dimensiuni exterioare lungime x lățime x înălțime 
mm

7522 Nr. 
comandă€

413 x 330 x 147  56,60  …0009
(W588)

Cutii pentru scule

7



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

7/120

 

 

Model: Din nailon rezistent la uzură și rupere, ușor (1680 Denier), negru. Hidrofuge, permit circulația aerului 
și sunt ușor de întreținut. Livrare fără conținut.

Geantă pentru scule, nailon  

7413 0005 Cu perete central detașabil. Cu curea de transport detașabilă, cu suport pentru 
umăr cu carabină.

Compartimentare: 
14 compartimente 
 2 buzunare interioare 
 2 buzunare exterioare

7413 0010 Cu mâner de transport.

Compartimentare: 
27 de compartimente de dimensiuni diferite 
 4 bucle de susținere 
 3 inele 
 1 carabină 
 1 cutie pentru piese mici din plastic 
 1 clemă pentru ruletă

7413 0020 Cu 5 picioare pentru stabilitate optimă, închidere cu sistem de prindere velcro. Cu 
curea de transport detașabilă, cu suport pentru umăr cu carabină, precum și un 
mâner de transport căptușit. 

Compartimentare: 
12 buzunare interioare 
11 buzunare exterioare 
 1 clemă pentru ruletă

7413 0015 Cu parte inferioară din plastic etanșă la apă și două mânere de transport. Cu 
curea de transport detașabilă, cu suport pentru umăr cu carabină. 
Închidere cu fermoar. 

Compartimentare: 
 8 buzunare interioare 
 8 buzunare exterioare 
 1 clemă pentru ruletă

7413 0015

7413 0020

7413 0010

7413 0005

Model: Din nailon rezistent la uzură și rupere, ușor (1680 Denier), negru. Hidrofuge, permit circulația aerului 
și sunt ușor de întreținut. 2 picioare pentru stabilitate optimă. Cu curea de transport reglabilă și suport pentru 
umăr, precum și un mâner de transport căptușit. 
Închidere cu închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
5 buzunare interioare 
2 buzunare exterioare laterale 
1 compartiment pentru tabletă, căptușit 
1 compartiment exterior cu fermoar

Geantă de service, nailon  

Robust și ușor – ajutorul modern pentru munca de zi cu zi 

Realizate din nailon 1680 Denier, de calitate superioară, aceste genți rezistă la 
condiții de lucru aspre (comparativ: husele textile de motocicletă sunt între 600 
și 1000 Denier). Astfel, acestea nu sunt doar rezistente la rupere și uzură, ci 

și hidrofuge și permit circulația aerului. Spre deosebire de gențile din piele, 
acestea au o greutate redusă și necesită mai puțină întreținere. În zonele de 
lucru fără foc deschis și scântei, aceste genți sunt alternativele avantajoase.

Dimensiuni interioare
 lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7413 Nr. 
comandă

€
200 x 100 x 300  6 1,4 25,86 …0005
220 x 220 x 420 20 1,5 38,05 …0010
430 x 220 x 290 27 2,3 32,82 …0020
520 x 280 x 330 48 2,2 31,62 …0015

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7413 Nr. 
comandă

€
340 x 130 x 330 15 1,1 20,37 …0025

(W589)

Genți pentru scule
7



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.

7/121

Model: Din țesătură ușoară din nailon rezistentă la rupere și abraziune (1680 Denier), neagră, cu pereți 
întăriți, carcasă inferioară și trei picioare deosebit de mari. Hidrofuge, permit circulația aerului și sunt 
ușor de întreținut. Extensia telescopică robustă cu 3 segmente și cele trei role late și profilate asigură 
transportul ușor. Cu mâner căptușit. Poate fi închis cu benzi cu sistem de prindere velcro și două 
închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
6 buzunare deschise în compartimentul principal mare 
5 compartimente pe peretele frontal detașabil 
1 buzunar frontal mare cu fermoar 
1 compartiment căptușit pentru documente, laptop etc. până la aproximativ 400 x 35 x 280 mm 
1 buzunar interior cu fermoar 
4 buzunare exterioare cu sistem de prindere velcro 
1 compartiment pe partea exterioară 
1 clemă pentru ruletă

Geantă pentru scule m

Model: Din nailon rezistent la uzură și rupere, ușor (1680 Denier), negru, cu partea din spate căptușită 
și perete central întărit. Hidrofuge, permit circulația aerului și sunt ușor de întreținut. Cu curea de umăr 
căptușită, reglabilă. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
 2 compartimente principale mari cu fermoar 
 5 compartimente în partea din spate 
24 compartimente în partea din față 
 1 compartiment frontal de depozitare mare cu fermoar 
 2 buzunare exterioare laterale

Rucsac pentru scule, nailon  

Model: Din țesătură ușoară din nailon rezistentă la rupere și abraziune (1680 Denier), neagră, cu spate 
căptușit, parte inferioară întărită și două roți. Hidrofug, respiră și ușor de întreținut. Extensia telescopică 
robustă cu 2 segmente poate fi complet retrasă în rucsac, iar cele două roți asigură transportul ușor. Cu 
curele de umăr reglabile, căptușite, pentru utilizarea ca și rucsac.

Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
16 compartimente 
 8 bucle de susținere 
 1 compartiment căptușit pentru documente, laptop etc. până la aproximativ 270 x 35 x 420 mm 
 1 compartiment de depozitare frontal cu fermoar și breloc detașabil 
 1 buzunar exterior lateral, realizat din țesătură căptușită, deschis 
 1 buzunar lateral exterior cu fixare cu sistem de prindere velcro 
 1 suport stilou lateral 
 1 clemă pentru ruletă

Rucsac cu role pentru scule, nailon m

Model: Din nailon rezistent (600 Denier) cu două bucle de agățat și element de fixare cu sistem de prindere 
velcro.

Husă rulabilă, nailon m

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7413 Nr. 
comandă

€
460 x 340 x 450 70 2,4 120,90 …0045

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7413 Nr. 
comandă

€
350 x 180 x 450 28 1,9 47,94 …0035

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7413 Nr. 
comandă

€
350 x 210 x 490 36 1,4 81,50 …0040

(W589)

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime 

mm
Număr 

compartimente Lățimea compartimentelor cca.

7413 Nr. 
comandă

€
345 x 405  3 3 x 100 mm 4,14 …0100
325 x 405  4 2 x 65 mm; 1 x 70 mm; 1 x 80 mm 4,52 …0120
290 x 405  6 1 x 30 mm; 4 x 40 mm; 1 x 45 mm 4,78 …0105
375 x 455  8 2 x 30 mm; 4 x 40 mm; 1 x 45 mm; 1 x 50 mm 5,84 …0110
605 x 405  8 3 x 60 mm; 3 x 65 mm; 1 x 70 mm; 1 x 80 mm 6,61 …0125
515 x 455 10 3 x 30 mm; 2 x 40 mm; 1 x 45 mm; 

2 x 50 mm; 1 x 60 mm; 1 x 70 mm
6,86 …0115

(W589)

Genți pentru scule

7



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

7/122

Model: Din piele de bovină rezistentă, neagră, cu 2 inele pentru capac și curea de transport detașabilă, 
reglabilă, din piele, neagră, cu 2 cârlige carabină. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. 
Închidere cu închizătoare. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
17 compartimente pe peretele din față, centru și spate 
 1 compartiment în capac

Geantă pentru scule  

Model: Partea inferioară și cele laterale din plastic HDPE rezistent la umezeală, capac din piele de bovină 
rezistentă, negru, cu pereți rezistenți la zgâriere,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, 
precum și un mâner de transport cu formă ergonomică. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. 
Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Geantă universală din piele  

Model: Din piele de bovină rezistentă, neagră, cu 2 capace. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție 
integrate. Închidere cu 2 închizători. 
Livrare fără conținut.  
 
Compartimentare: 
10 bucle reglabile în peretele din spate parțial rabatabil 
 
Indicație: Curea de transport pentru geanta de scule, a se vedea nr. comandă 7375 0005.

Geantă pentru scule și montaj  

Model: Partea inferioară și cele laterale din plastic HDPE rezistent la umezeală, partea principală din piele de 
bovină rezistentă, cu 2 capace, ranforsată cu aluminiu, mâner de transport. Foarte rezistentă și cu picioare de 
protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
 9 bucle fixe în peretele frontal parțial rabatabil 
11 bucle fixe pe peretele din spate 
 1 buzunar frontal 
 
Indicație: Curea de transport pentru geanta de scule, a se vedea nr. comandă 7375 0005.

Geantă pentru scule și montaj  

Model: Partea inferioară și cele laterale din plastic HDPE rezistent la umezeală, partea principală din piele 
de bovină rezistentă, cu 2 capace, ranforsată cu aluminiu, mâner de transport cu formă ergonomică. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. 
Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
8 bucle reglabile pe peretele frontal rabatabil 
8 bucle reglabile în peretele din spate parțial rabatabil 
 
Indicație: Curea de transport pentru geanta de scule, a se vedea nr. comandă 7375 0005.

Geantă pentru scule și montaj  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7369 Nr. 
comandă

€
220 x 250 x 140 8 1,2 69,16 …0005

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7369 Nr. 
comandă

€
360 x 170 x 110 7 0,6 29,19 …0010

(W589)

Dimensiuni interioare
 lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7364 Nr. 
comandă

€
370 x 250 x 110 10 1,4 65,31 …0005

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7367 Nr. 
comandă

€
420 x 250 x 160 17 2,6 101,70 …0005

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7368 Nr. 
comandă

€
440 x 300 x 185 24 2,9 131,08 …0005

(W589)

Genți pentru scule
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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.

7/123

Model: Partea inferioară și cele laterale din plastic HDPE rezistent la umezeală, partea principală din piele 
de bovină rezistentă, cu 2 capace, ranforsată cu aluminiu, mâner de transport cu formă ergonomică. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
 9 bucle fixe în peretele frontal rabatabil 
19 bucle reglabile pe peretele central fix 
11 bucle fixe în peretele din spate parțial rabatabil 
 
Indicație: Curea de transport pentru geanta de scule, a se vedea nr. comandă 7375 0005.

Geantă pentru scule și montaj  

Model: Din nailon rezistent la uzură și rupere (1680 Denier), cu suport căptușit pentru umăr și cârlig 
carabină. Cureaua de transport este reglabilă pe lungime.

Curea de transport pentru geantă de scule și montaj  

Model: Părțile laterale și cea inferioară din plastic HDPE rezistent la umezeală, capac din piele de bovină 
robustă, cu mâner. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare 
fără conținut.

Compartimentare: 
 8 compartimente pe peretele frontal parțial rabatabil 
13 bucle reglabile în peretele din spate parțial rabatabil 
 5 bucle reglabile pe fiecare perete lateral

Geantă pentru scule și montaj  

Model: Partea inferioară din tablă de oțel, zincată, geantă și capac din piele de bovină, neagră, cu mâner 
de transport. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără 
conținut.

Compartimentare: 
 8 bucle reglabile pe peretele frontal rabatabil 
 1 buzunar pentru piese mici pe peretele frontal rabatabil 
 1 compartiment pe peretele frontal rabatabil 
11 bucle pe peretele central demontabil 
 1 compartiment pe peretele central demontabil 
 9 bucle fixe în peretele din spate parțial rabatabil

Geantă pentru scule și montaj  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7370 Nr. 
comandă

€
460 x 340 x 210 33 4,4 164,34 …0005

(W589)

Dimensiuni 
mm

7375 Nr. 
comandă€

1120 x 20 3,84 …0005
(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7377 Nr. 
comandă

€
390 x 310 x 185 22 1,9 95,17 …0005

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7374 Nr. 
comandă

€
400 x 280 x 140 16 3,0 112,39 …0005

(W589)

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

7/124

Model: Geantă din plăci de plastic cașerat, cu rezistență mare la tăiere și înțepare. Protecție a sculelor la 
umezeală și deteriorare. Prin sistemul de închidere, gențile se pot combina cu cele din sistemul Wera 2go, 
precum și cu seturile de genți textile cu velcro. Astfel se poate configura rapid o geantă, care să fie adaptată 
la nevoile de moment. 
 
Indicație: Gențile și cutiile textile compatibile le găsiți în acest catalog marcate cu pictograma Wera 2go.

Sistem de genți pentru scule  

Posibilități multiple de 
configurare. 

Configurat pentru orice utilizare. 

7420 0005 
 + 0015

Geantă de umăr de mari dimensiuni cu curea de transport căptușită, reglabilă, 
demontabilă și mâner de transport. Zone cu velcro la interior și exterior pentru prinderea 
genților compatibile. Livrare cu husă detașabilă cu separator cu velcro variabil, pentru 
compartimentare suplimentară.

7420 0005 + 0015

7420 0010 Cutie de scule spațioasă cu mâner de transport. Cu zonă cu velcro pentru atașarea la 
geanta de umăr.

7420 0020

m
Cutie de scule spațioasă cu mâner de transport. Cu zonă cu velcro pentru atașarea la 
geanta de umăr. Ideală pentru transportul uneltelor lungi.

7420 0010

7420 0020

7363 0005

Model: Părțile laterale și cea inferioară din plastic ABS rezistent la umezeală, 
capac din piele de bovină robustă, cu mâner. Cu pereți Con-Pearl® cu 
rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și 
chimicale. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 
2 închizători. Livrare fără conținut.

Geantă universală NEW CLASSIC  

7363 0005 Cu pereți Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă 
robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale.

7363 0010 Cu pereți robuști din piele de bovină.

7363 0010

Model

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime

mm
Volum cca.

l

7420 Nr. 
comandă

€
Wera 2go 2 355 x 115 x 330 13 91,40 …0005

Wera 2go 2 XL 455 x 170 x 330 26  125,96  …0015
Wera 2go 3 325 x  80 x 130  4 22,58 …0010
Wera 2go 7 100 x 100 x 295  3 25,38 …0020

(W526)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7363 Nr. 
comandă

€
360 x 110 x 170  7 0,6 27,78 …0005
390 x 170 x 230 15 1,3 55,22 …0010

(W590)

Genți pentru scule
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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.

7/125

Model: Capac din piele industrială, ranforsată cu plastic și mâner de transport cu formă ergonomică. Cu 
pereți Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi, formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale. 
Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
20 de bucle fixe pe peretele din față și din spate 
 8 compartimente pe peretele din spate 
 2 bucle pentru nivelă în capac

Geantă pentru instalatori, NEW CLASSIC, extra-lungă  

Model: Capac din piele de bovină extra groasă, neagră, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere, formă 
robustă și rezistență la umiditate, grăsime și chimicale, ranforsată cu aluminiu, capac și curea de transport 
demontabilă, reglabilă, din poliester, negru, cu 2 cârlige carabină și protecție pentru umăr. Foarte rezistentă și 
cu picioare de protecție integrate. Închidere cu închizătoare. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
17 compartimente pe peretele din față, centru și spate 
 1 buzunar transparent în capac

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Model: Partea inferioară din tablă de oțel, zincată, părțile laterale din plastic ABS rezistent la umezeală, 
capac din piele de bovină rezistentă, negru, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere,formă robustă și 
rezistență la umezeală, unsori și chimicale, ranforsată cu aluminiu precum și mânere de transport cu formă 
ergonomică. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără 
conținut.

Compartimentare: 
4 separatoare pe peretele frontal rabatabil 
1 buzunar pentru piese mici pe peretele frontal rabatabil 
1 compartiment pe peretele frontal rabatabil 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 11 mm și ∅ 15 mm, pe peretele central 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 26 mm, pe peretele din spate

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Model: CCapac din piele de bovină extra groasă, neagră, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere, formă 
robustă și rezistență la umiditate, grăsime și chimicale, ranforsată cu aluminiu, 2 capace și curea de 
transport demontabilă, reglabilă, din poliester, negru, cu 2 cârlige carabină și protecție pentru umăr. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu opritor magnetic PARALOCK® pentru operare 
facilă cu o singură mână. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
17 compartimente pe peretele din față, centru și spate 
 1 buzunar transparent în capac

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Dimensiuni interioare lungi-
me x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7414 Nr. 
comandă

€
635 x 185 x 270 32 2,7 121,67 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7378 Nr. 
comandă

€
220 x 140 x 250 8 1,2 88,74 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7379 Nr. 
comandă

€
415 x 165 x 275 19 3,3 181,13 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7378 Nr. 
comandă

€
230 x 140 x 300 10 1,5 97,53 …0010

(W590)

Genți pentru scule

7



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

7/126

Model: Partea inferioară și părțile laterale din plastic ABS rezistent la umezeală, capac din piele de bovină 
rezistentă, negru, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și 
chimicale, ranforsată cu aluminiu precum și mâner de transport cu formă ergonomică. Foarte rezistentă și 
cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
8 compartimente pe pereții frontali și dorsali, parțial rabatabili 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 11 mm, pe peretele central 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 26 mm, pe peretele central

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Model: Capac din piele de bovină rezistentă, culoare neagră, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere,formă 
robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, ranforsată cu aluminiu precum și mânere de transport 
cu formă ergonomică. Cu 2 capace. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 
închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
1 suport de scule CP-7, ∅ 26 mm, pe peretele frontal parțial rabatabil 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 11 mm, pe peretele central 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 15 mm, pe peretele central 
1 suport de scule CP-7, ∅ 15 mm, pe peretele dorsal parțial rabatabil

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Model: Din piele de bovină rezistentă, culoare neagră, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere,formă 
robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, ranforsată cu aluminiu precum și mânere de 
transport cu formă ergonomică. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 
închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
1 suport de scule CP-7, ∅ 15 mm, pe peretele frontal parțial rabatabil 
1 suport pentru 8 dălți, suport pentru scule de 6-35 mm și 1 suport CP-7, ∅ 15 mm, pe peretele central 
1 suport de scule CP-7, ∅ 26 mm, pe peretele dorsal parțial rabatabil 
1 buzunar frontal 

1 compartiment cu capac din plastic în partea inferioară

Geantă pentru scule TOP-LINE  

Model: Capac din piele de bovină rezistentă, negru, cu pereți Con-Pearl® rezistenți la zgâriere,formă robustă 
și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu capac frontal rabatabil, ranforsată cu aluminiu precum și 
mânere de transport cu formă ergonomică. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere 
cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
4 inserții pentru sertare 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 26 mm 
1 cutie cu mâner 
1 sertar pentru piese mici 
1 suport pentru scule CP-7, ∅ 15 mm, pe peretele din spate

Geantă cu sertare TOP-LINE  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7381 Nr. 
comandă

€
420 x 185 x 315 24 3,1 148,19 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7365 Nr. 
comandă

€
460 x 210 x 340 33 4,5 200,42 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7383 Nr. 
comandă

€
460 x 210 x 340 33 5,4 243,42 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7373 Nr. 
comandă

€
410 x 220 x 310 28 4,9 204,56 …0005

(W590)

Genți pentru scule
7



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.

7/127

Model: Din plastic ABS negru și CURV® argintiu, un material compozit inovator, care reunește avantajele 
materialelor 100% termoplastice și a celor compozite ranforsate cu fibre în privința versatilității și 
rezistenței. Extrem de ușoară, robustă și rezistentă la impact. Cu bară de transport din aluminiu vopsit în 
câmp electrostatic, cu pereți rezistenți Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi, formă robustă și rezistență la 
umezeală, unsori și chimicale. Curea de umăr detașabilă, reglabilă și picioare de protecție integrate. Livrare 
fără conținut.

Compartimentare: 
 1 compartiment pe peretele frontal pentru 7 scule 
 1 suport pentru scule CP-7, ∅ 11 mm, pe peretele central 
 1 suport pentru scule CP-7, ∅ 26 mm, pe peretele central 
  1 compartiment pe peretele dorsal pentru 13 scule

Cutie pentru scule PARACURV  

Model: Din nailon de calitate superioară, negru, închizătoare. Livrare fără conținut.

Husă rulabilă BASIC  

7387 0015

Model: Din piele artificială de calitate superioară, neagră, rabatabilă. Livrare fără conținut.

Geantă pentru scule BASIC  

7354 0100 Cu fermoar de jur împrejur. Dotată cu 25 de bucle elastice.

7354 0200 Cu mâner de transport și închizătoare. Dotată cu 13 buzunare și 2 capace.

7354 0200

7354 0100

Model: Din nailon de calitate superioară, negru, parte inferioară ranforsată cu plastic pentru protecție la 
uzură, cu fermoar și perete dorsal căptușit la exterior. Cu 2 mânere robuste. 
O curea reglabilă pentru piept și 2 curele de umăr reglabile și căptușite pentru confort optim la transport. 
Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
 1 compartiment, exterior 
 3 compartimente, exterioare 
 2 bucle de fixare, exterioare 
 4 ochete metalice, exterioare 
15 buzunare, interioare 
 3 compartimente mici, interioare 
 6 bucle elastice, interioare 
 1 compartiment căptușit pentru laptop/tabletă de până la 14"

Rucsac pentru scule BASIC  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7385 Nr. 
comandă

€
495 x 250 x 395 49 2,2 172,78 …0015

(W590)

Dimensiuni exterioare lungime x lățime 
mm Număr buzunare

Greutate
kg

7387 Nr. 
comandă€

540 x 330 12 0,26 8,35 …0012
670 x 330 15 0,32 10,01 …0015
740 x 330 20 0,36 11,87 …0020

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7354 Nr. 
comandă

€
220 x 40 x 250 2 0,4 25,47 …0100
320 x 50 x 250 4 0,9 27,76 …0200

(W590)

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7350 Nr. 
comandă

€
360 x 170 x 440 23 2,2 79,84 …0006

(W590)

Genți pentru scule

7



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

7/128

Model: Din poliester, cu mâner, curea pentru transport reglabilă. Dotată cu 1 buzunar cu captușeală 
pentru dispozitive sensibile și 2 buzunare cu fermoar. Livrare fără conținut.

Geantă de umăr pentru scule  

Model: Din poliester, cu mâner și curea de transport reglabilă. Dotată cu buzunare interioare și 
exterioare de diverse dimensiuni și 1 compartiment pentru documente. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru scule  

Model: Din poliester, cu mâner de transport. Dotată cu multe buzunare de diverse dimensiuni pentru 
stocarea sculelor, benzi elastice pentru aparate de măsură, 1 buzunar exterior mare pentru documente 
sau manuale, 1 buzunar pentru bloc-notes și inele pentru prinderea colilor de hârtie DIN A4. Livrare fără 
conținut.

Geantă pentru service  

Model: Din poliester, cu mâner și curea pentru transport reglabilă. Dotată cu 10 buzunare interioare și 
exterioare, 1 compartiment mare pentru documente și 1 compartiment ranforsat, căptușit, pentru de ex. 
laptop. Livrare fără conținut.

Geantă pentru scule/ laptop  

Model: Din poliester, orificiu pentru cabluri, cu mâner și curele de umăr reglabile. Echipat cu 1 compartiment 
principal mare, 12 buzunare în compartimentul frontal și 2 buzunare laterale mari, atașate.

Rucsac pentru scule m

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

210 x 30 x 130 0,1 17,57 …0005
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

300 x 200 x 180 0,4 22,73 …0010
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

420 x 290 x 100 1,0 30,99 …0015
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

410 x 130 x 325 1,6 43,42 …0020
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

380 x 200 x 450 0,5 42,34 …0060
(W590)

Genți pentru scule
7



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.

7/129

Model: Din poliester, cu mâner de transport, curele de umăr reglabile și picioare de cauciuc. Dotat cu 
diverse compartimente în interior, parte inferioară dublă cu cutie pentru piese mici și buzunar exterior 
pentru obiecte lungi precum de ex. nivela. 
Livrare fără conținut, inclusiv cutie de piese mici.

Rucsac pentru scule  

Model: Din poliester, reglabilă, cu închidere rapidă.

Utilizare: Pentru atașarea borsetelor cu prindere adecvată.

Curea pentru borsete  

Model: Din poliester ranforsat, căptușită, cu sistem integrat de gaică pentru curea. Cârlig metalic pentru 
ciocane uzuale.

Borsetă-suport pentru ciocan m

Model: Din poliester ranforsat, cu gaică pentru curea. Dotată cu 1 buzunar. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru clești și cuțite  

Model: Din poliester ranforsat, cu închidere velcro mare, gaică pentru curea. Dotată cu 3 buzunare și 1 cârlig 
carabină. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru scule, mică  

Model: Din poliester ranforsat, cu închidere velcro mare și gaică pentru curea. Echipat cu 1 buzunar 
căptușit pentru smartphone-uri de până la aproximativ 6,5" și 1 suport pentru stilou separat. Livrare fără 
conținut.

Borsetă pentru smartphone de agățat la curea m

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

370 x 230 x 400 1,9 59,53 …0025
(W590)

Lungime 
mm

Lățime
mm

7404 Nr. 
comandă€

900–1500 65 7,14 …0030
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

240 x 110 0,1 12,30 …0070
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

220 x 20 x 110 0,1 8,95 …0037
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

100 x 50 x 170 0,1 11,17 …0035
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

165 x 100 x 50 0,1 13,92 …0065
(W590)

Genți pentru scule

7



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

7/130

Model: Din poliester ranforsat cu gaică pentru curea. Echipat cu 1 buzunar pentru cutter și 1 buzunar pentru 
pix. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru cutter m

Model: Din poliester ranforsat, cu gaică integrată pentru curea. 
Dotată cu 1 compartiment mare. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru cuie  

Model: Din poliester, reglabilă, cu închidere rapidă. 
Cu borsetă pentru mașini cu acumulator, borsetă pentru scule cu 15 compartimente 
și borsetă pentru ciocan și borsetă pentru ruletă. 
Livrare fără conținut.

Curea cu borsete pentru scule  

Model: Din poliester ranforsat, cu gaică integrată pentru curea. 
Dotată cu 1 buzunar mare și 4 buzunare mici. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru curea pentru mașini cu acumulator  

Model: Din poliester ranforsat, cu gaică integrată pentru curea. Dotată cu diverse compartimente și gaică 
pentru ciocan. Livrare fără conținut.

Borsetă pentru scule cu gaică pentru ciocan, mare  

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

250 x 85 x 30 0,1 10,91 …0075
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

250 x 50 x 260 0,2 8,08 …0040
(W590)

Lungime 
mm

Lățime
mm

7404 Nr. 
comandă€

900–1200 50 28,70 …0055
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

350 x 70 x 180 0,1 9,80 …0045
(W590)

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

Greutate
kg

7404 Nr. 
comandă€

285 x 50 x 250 0,3 13,43 …0050
(W590)

Genți pentru scule
7



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.

7/131

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu pereți, din plastic special cu rezistență la 
zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner robust cu inserții moi, 
confortabile. Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. Cu balamale zincate, suport siguranță pentru 
capac, capacitate de încărcare de până la 25 kg, cadru dublu din aluminiu cu protecție la impact. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 clapete și blocare cu cifru. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
22 buzunare pe placa de scule dublă 
14 buzunare pe capac 
 1 compartiment mare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 7 bucle pe capac 
 1 compartiment pentru documente în capac

Valiză pentru scule m

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu plăci pentru scule rezistente, din plastic 
special cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner 
robust. 
Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. Cu balamale metalice zincate, capacitate de până la 15 kg, 
cadru din aluminiu pentru protecție la impact. Foarte rezistentă, cu picioare. 
Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
21 buzunare pe placa de scule dublă 
13 buzunare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente 
 7 bucle pe placa mică din capac

Valiză pentru scule m

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu pereți, din plastic special cu rezistență la 
zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner robust cu inserții moi, 
confortabile. Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. Cu balamale zincate,suport siguranță pentru 
capac, capacitate de încărcare de până la 30 kg, cadru dublu din aluminiu cu protecție la impact. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 clapete și blocare cu cifru. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
6 module de prindere pentru scule, ∅ 21 mm, pe placa de scule dublă 
3 module de prindere pentru scule, ∅ 28 mm, pe capac 
1 placă de acoperire compartiment 
7 bucle pe capac 
1 compartiment pentru documente în capac

Valiză pentru scule m

 

Valiza pentru scule FORMAT - calitate dovedită într-un design îmbunătățit

Mânerul cu inserție moale 
confortabilă vă permite să 
transportați mai ușor greutate mare. 

Încuietoare cu cifru, protecție supli-
mentară. 

Picioare cu șuruburi ce asigură 
stabilitate. 

Balamalele robuste 
mențin capacul deschis.

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7388 Nr. 
comandă

€
463 x 355 x 171 28 5 122,75 …0020

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7388 Nr. 
comandă

€
460 x 315 x 170 25 4,5 101,08 …0010

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7390 Nr. 
comandă

€
470 x 365 x 200 34 6,3 143,01 …0030

(W589)

Valize pentru scule

7



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

7/132

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu pereți, din plastic special cu rezistență la 
zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner robust cu inserții moi, 
confortabile. Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. Cu balamale zincate,suport siguranță pentru 
capac, capacitate de încărcare de până la 30 kg, cadru dublu din aluminiu cu protecție la impact. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 clapete și blocare cu cifru. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
22 buzunare pe placa de scule dublă 
14 buzunare pe capac 
 1 compartiment mare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 7 bucle pe capac 
 1 compartiment pentru documente în capac

Valiză pentru scule m

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu pereți din plastic special cu rezistență la 
zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și substanțe chimice, mâner telescopic din 3 
segmente vopsit în câmp electrostatic și role cu rulare lină. Adâncime parte inferioară 88 mm, configurabil. 
Cu balamale robuste, robuste, suport siguranță pentru capac, capacitate de încărcare de până la 30 kg, cadru 
dublu din aluminiu cu protecție la impact. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 
2 clapete și blocare cu cifru. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
22 buzunare pe placa de scule dublă 
14 buzunare pe capac 
 1 compartiment mare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 7 bucle pe capac 
 1 compartiment pentru documente în capac

Troller pentru scule m

Model: Din plastic HDPE extrem de rezistent, negru, cu pereți din plastic special cu rezistență la zgârieturi, 
formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și substanțe chimice, mâner telescopic din 3 segmente vopsit 
în câmp electrostatic și cu role cu rulare lină. Adâncime parte inferioară 88 mm, configurabil. Cu balamale 
robuste, robuste, suport siguranță pentru capac, capacitate de încărcare de până la 35 kg, cadru dublu din 
aluminiu cu protecție la impact. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 clapete 
și blocare cu cifru. 
Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
23 buzunare pe placa de scule dublă 
23 buzunare pe placa de scule dublă 
14 buzunare pe capac 
 1 compartiment mare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 7 bucle pe capac 
 1 compartiment pentru documente în capac

Troller pentru scule m

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7388 Nr. 
comandă

€
470 x 365 x 200 34 5,5 143,01 …0030

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7388 Nr. 
comandă

€
485 x 375 x 200 36 6,5 193,65 …0040

(W589)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7393 Nr. 
comandă

€
485 x 375 x 230 42 7,9 254,40 …0010

(W589)

Valize pentru scule
7



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.

7/133

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu plăci pentru scule rezistente, din 
plastic special cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, 
cu mâner robust. Adâncime parte inferioară 50 mm, configurabil. Cu balamale metalice zincate, 
capacitate de până la 15 kg, cadru din aluminiu pentru protecție la impact. Foarte rezistentă, cu 
picioare. Zona de etichetare cu două autocolante pentru identificare individuală. Închidere cu 2 
clapete și blocare cu cifru.

Compartimentare: 
21 buzunare pe placa de scule dublă 
13 buzunare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente 
 7 bucle pe placa mică din capac

Valiză pentru scule Basic m

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu plăci pentru scule rezistente, din plastic 
special cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, mâner 
telescopic din 3 segmente și role cu rulare lină. Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. Cu 
balamale metalice zincate, capacitate de de până la 30 kg, cadru din aluminiu pentru protecție la 
impact. Poate fi deschis individual sau pe ambele părți simultan. 
Unghiul de deschidere pentru ambele părți este reglabil. Foarte rezistentă, cu picioare. 
Închidere cu 4 clapete și blocare cu cifru.

Compartimentare: 
62 bucle de prindere pe peretele central cu 2 fețe 
13 buzunare pe panoul de scule pe o parte 
13 buzunare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente 
 7 bucle pe placa mică din capac

Troller pentru scule BIG Twin-Move m

Model: Din plastic X-ABS rezistent la uzură, umezeală, negru, cu plăci pentru 
scule Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, 
unsori și chimicale, cu suport capac, cu mâner robust. Adâncime parte inferioară 
58 mm, configurabil. Cu balama metalică zincată și cadru din aluminiu pentru 
protecție la impact cu capacitate de până la 20 kg. Foarte rezistentă și cu picioare 
de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Valiză pentru scule SILVER  

7371 0006 Compartimentare: 
13 buzunare pe panoul de scule 
15 buzunare pe capac 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac

7371 0011 Compartimentare: 
25 buzunare pe panoul de scule 
10 buzunare pe panoul de scule 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de scule 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de acoperire 
15 buzunare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment

7371 0011

7371 0006

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7395 Nr. 
comandă

€
440 x 350 x 180 27 4,5  118,00  …0010

(W525)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7395 Nr. 
comandă

€
490 x 370 x 110 38 8,6  328,00  …0020

(W525)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7371 Nr. 
comandă

€
460 x 310 x 170 25 4,1 173,31 …0006
470 x 360 x 195 32 4,9 184,15 …0011

(W590)

Valize pentru scule

7



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

7/134

Model: Din aluminiu eloxat, plăci pentru scule Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și 
rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner ergonomic robust. Adâncime parte inferioară 58 mm, 
configurabil. Cu balamale metalice zincate, capacitate de de până la 30 kg, cadru dublu din aluminiu. Foarte 
rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Model adecvat pentru zbor. 
Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
25 buzunare pe panoul de scule 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de scule 
10 buzunare pe panoul de scule 
15 buzunare pe capac 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac

Valiză pentru scule CLASSIC din aluminiu  

Model: Din plastic X-ABS robust, termorezistent, rezistent la zgârieturi și impact, negru, plăci pentru scule 
Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner 
ergonomic robust. Adâncime parte inferioară 58 mm, configurabil. 
Cu balamale metalice zincate, capacitate de de până la 30 kg, cadru dublu din aluminiu. Foarte rezistentă 
și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători. Model adecvat pentru zbor. Livrare fără 
conținut.

Compartimentare: 
13 buzunare pe panoul de scule 
15 buzunare pe capac 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac

Valiză pentru scule CLASSIC  

Model: Din plastic X-ABS robust, termorezistent, rezistent la zgârieturi și impact, negru, 
plăci pentru scule Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la 
umezeală, unsori și chimicale, cu mâner ergonomic robust, extensie telescopică cu 4 
segmente și role cauciucate extra-late. Adâncime parte inferioară 88 mm, configurabil. 
Cu balamale metalice zincate, capacitate de de până la 40 kg, cadru interior dublu 
din aluminiu. Foarte rezistentă și cu picioare de protecție integrate. Închidere cu 2 
închizători. Model adecvat pentru zbor. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
1 suport de scule CP-7, ∅ 11 mm 
1 suport de scule CP-7, 2 părți ∅ 11 până la 15 mm 
1 placă de acoperire CP-7, ∅ 26 mm 
1 placă de acoperire compartiment 
1 compartiment pentru documente în capac

Troller pentru scule CLASSIC  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7376 Nr. 
comandă

€
460 x 310 x 170 24 5,1 303,60 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7380 Nr. 
comandă

€
460 x 310 x 190 27 4,3 201,39 …0005

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7396 Nr. 
comandă

€
470 x 360 x 200 35 7,8 326,92 …0006

(W590)

Valize pentru scule
7



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.

7/135

Model: Din plastic X-ABS robust, termorezistent, rezistent la zgârieturi și impact, negru, plăci pentru scule 
Con-Pearl® cu rezistență la zgârieturi,formă robustă și rezistență la umezeală, unsori și chimicale, cu mâner 
ergonomic robust, extensie telescopică cu 4 segmente și role cauciucate extra-late. Foarte stabil datorită 
roților late. Cu balamale metalice zincate și, capacitate de până la 40 kg, cadru dublu din aluminiu. Închidere 
cu 2 închizători. Model adecvat pentru zbor. Livrare fără conținut.

Troller pentru scule CLASSIC  

7392 0005 Compartimentare: 
25 buzunare pe placa de scule dublă 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de scule dublă 
10 buzunare pe panoul de scule cu o parte 
15 buzunare pe capac 
 1 compartiment, 400 mm, pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment, cu adâncimea 88 mm, configurabil 
 1 compartiment pentru documente în capac

7392 0010 Compartimentare: 
31 buzunare pe placa de scule dublă 
12 buzunare pe placa de scule dublă 
19 buzunare pe capac 
 1 compartiment, 530 mm, pe placa de acoperire 
 1 compartiment divizibil, 560 x 90 (67) x 223 mm, în partea inferioară 
 1 compartiment fix, 540 x 57 x 140 mm, în partea inferioară 
 2 bucle de fixare pentru nivelă 
 1 compartiment pentru documente în capac

7392 0015 Compartimentare: 
 1 suport pentru scule CP-7, ∅ 11 mm, pe placa de scule cu o parte 
 2 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule cu o parte 
 2 suporturi pentru scule CP-7, ∅ 15 mm, pe placa de scule dublă 
 2 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
 2 suporturi pentru scule CP-7, ∅ 26 mm, pe placa de acoperire 
 1 compartiment divizibil, 540 x 88 (63) x 223 mm, în partea inferioară 
 1 compartiment fix, 540 x 63 x 137 mm, în partea inferioară 
 2 bucle pentru nivelă 
 1 compartiment pentru documente în capac

7392 0015

7392 0010

7392 0005

Model: Din plastic HDPE rezistent la impact, negru, cu plăci pentru scule rezistente, 
mâner de transport robust, mâner telescopic ergonomic și role de transport rotative 
foarte mobile. Înălțime parte inferioară 151 mm. Capacitatea portantă este de până 
la 25 kg. Foarte robust, stivuibil și cu picioare de cauciuc de protecție. Închidere cu 2 
închizători TSA. Model adecvat pentru zbor.

Compartimentare: 
26 buzunare pe placa de scule dublă 
22 de bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
 7 buzunare pe capac 
11 bucle de prindere pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment 
 2 cutii piese mici 
 1 plasă de prindere pentru fixarea sculelor 
  1 compartiment pentru documente în capac

Troller pentru scule Pivot  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7392 Nr. 
comandă

€
470 x 360 x 200 35 7,4 322,05 …0005
575 x 425 x 220 54 9,4 446,06 …0010
575 x 425 x 220 54 9,7 458,40 …0015

(W590)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
417 x 323 x 274 37 7,3  329,50  …0010

(W606)

Valize pentru scule

7



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

7/136

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact, neagră, cu plăci pentru scule rezistente, 
mâner de transport robust, mâner telescopic ergonomic și role de transport rotative foarte 
mobile. Adâncime parte inferioară 120 mm, configurabil. Capacitate de până la 25 kg, 
cadru dublu din aluminiu. Foarte rezistent și cu picioare de cauciuc de protecție integrate. 
Închidere cu 2 închizători. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
24 buzunare pe placa de scule dublă 
12 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
 1 buzunar mare cu capac pe placa de scule dublă 
 6 buzunare pe capac 
 9 bucle de prindere pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment

Troller pentru scule Atomic Wheels  

Model: Din plastic HDPE rezistent la impact, negru cu pereți dubli, cu plăci pentru scule 
detașabile, rezistente la uzură, mâner de transport robust, mâner telescopic ergonomic și 
role de transport mari și foarte mobile. Adâncime parte inferioară 110 mm, configurabil. 
Capacitate de până la 30 kg, cadru dublu din aluminiu. Foarte rezistent și cu picioare de 
cauciuc de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători TSA. Model adecvat pentru zbor. 
Livrare fără conținut.

Indicație: Încuietorile TSA pot fi deschise în aeroport cu cheie generală, ceea ce previne 
deschiderea forțată la vămuire.

Compartimentare: 
24 buzunare pe placa de scule dublă 
12 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
 1 buzunar mare cu capac pe placa de scule dublă 
 6 buzunare pe placa de scule cu o parte 
12 bucle de prindere pe placa de scule cu o parte 
 1 compartiment pentru documente în capac 
 2 cutii piese mici

Troller pentru scule Mega Wheels m

Model: Din plastic HDPE rezistent la impact, negru, cu plăci pentru scule rezistente și 
detașabile, mâner de transport robust, mâner telescopic ergonomic și role de transport 
rotative foarte mobile. Adâncime parte inferioară 200 mm, configurabil. Capacitate 
de până la 25 kg, cadru dublu din aluminiu. Foarte rezistent și cu picioare de cauciuc 
de protecție integrate. Închidere cu 2 închizători TSA. Model adecvat pentru zbor. 
Livrare fără conținut.

Indicație: Încuietorile TSA pot fi deschise în aeroport cu cheie generală, ceea ce 
previne deschiderea forțată la vămuire.

Compartimentare: 
24 buzunare pe placa de scule dublă 
12 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
 1 buzunar mare cu capac pe placa de scule dublă 
 6 buzunare pe placa de scule cu o parte 
12 bucle de prindere pe placa de scule cu o parte 
 1 compartiment pentru documente în capac 
 3 cutii piese mici 
 1 parte inferioară cu spumă pretăiată

Troller pentru scule Turtle Wheels  

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
465 x 352 x 215 36 6,4 204,71 …0020

(W606)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
453 x 345 x 185 29 7,5 260,88 …0045

(W606)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
470 x 300 x 390 55 8,0 380,55 …0033

(W606)

Valize pentru scule
7



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.

7/137

Model: Din plastic HDPE rezistent la impact, negru, cu plăci pentru scule rezistente, 
mâner de transport robust, mâner telescopic ergonomic și role de transport mari și 
foarte mobile. Înălțime parte inferioară 210 mm. Capacitate de până la 30 kg, cadru 
dublu din aluminiu. Foarte robust, stivuibil și cu picioare de cauciuc de protecție. 
Închidere cu 2 închizători TSA. Model adecvat pentru zbor. Livrare fără conținut.

Compartimentare: 
24 buzunare pe placa de scule dublă 
 1 buzunar mare cu capac pe placa de scule dublă 
12 bucle pe placa de scule dublă 
 6 buzunare pe capac 
12 bucle pe placa de acoperire 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac

Troller Rock Turtle  

Model: Din polipropilenă rezistentă la impact și intemperii, neagră, cu mânere robuste pentru transport, 
mâner telescopic ergonomic și role de transport mari, foarte mobile și cu lubrifiere autonomă. Sertarele 
se pot scoate complet, sunt însă asigurate împotriva extragerii accidentale. Foarte robust, stivuibil și cu 
picioare de protecție. Închidere cu 4 închizători, o încuietoare centrală și lacăt (nu este inclus). Livrare fără 
conținut.

Compartimentare: 
 1 cutie demontabilă 
 1 sertar, înălțime 30 mm, cu spumă, 2 culori, decupat 
 1 sertar, înălțime 60 mm, cu 23 compartimente pentru piese mici, detașabile 
 1 sertar, înălțime 60 mm, cu spumă, 2 culori, decupat 
 1  sertar, înălțime 95 mm, cu 5 cutii pentru piese mici: 

2 x cu 6 compartimente, 2 x cu 13 compartimente, 1 x cu 10 compartimente

 Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Troller cu sertare ALL.IN.ONE  

Imagine cu 
accesorii su-
plimentare

Model: Din polipropilenă rezistentă la intemperii, neagră, rezistentă la impact, praf și apă, precum și la 
temperaturi de –33°C până la +90°C. Cu închidere etanșă la aer, cu supapă de compensare a presiunii. Cu 
plăci pentru scule rezistente, mâner de transport robust din cauciuc, mâner telescopic ergonomic și role 
de transport mari și foarte mobile. Înălțime parte inferioară 190 mm. Capacitatea de până la 25 kg. Foarte 
robustă și rezistentă. Închidere cu două închizători și lacăt (nu este inclus). Model adecvat pentru zbor.

Compartimentare: 
20 buzunare pe placa de scule dublă 
28 bucle de prindere pentru scule pe placa de scule dublă 
10 buzunare pe capac 
14 bucle de prindere pe placa de acoperire 
10 buzunare pe placa frontală mică 
13 bucle pe placa mică din capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac 
 4 buzunare cu fermoar pe placa mică din capac 
 2 suporturi pentru pixuri pe placa mică din capac 
 
Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Troller pentru scule etanș la apă, Waterproof m

IP67

Dimensiuni interioare
 lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
470 x 390 x 320 59 9,0 384,22 …0030

(W606)

Dimensiuni exterioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7382 Nr. 
comandă

€
581 x 381 x 455 100 14,1 393,89 …0040

(W606)

Dimensiuni interioare 
lungime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7405 Nr. 
comandă

€
538 x 405 x 250 54 12  330,50  …0400

(W606)

Valize pentru scule

7



7/138 Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

7/138

Model: Din polipropilenă rezistentă la intemperii, neagră, rezistentă la impact, 
praf și apă, precum și la temperaturi de –33°C până la +90°C. Cu închidere 
etanșă la aer, cu supapă de compensare a presiunii. Cu plăci pentru scule 
rezistente, mâner de transport robust din cauciuc, mâner telescopic ergonomic 
și role de transport mari și foarte mobile. Înălțime parte inferioară 150 mm. 
Capacitatea de până la 25 kg. Foarte robustă și rezistentă. Închidere cu două 
închizători rezistente la impact și lacăt (nu este inclus). Model adecvat pentru 
zbor.

Compartimentare: 
22 buzunare pe placa de scule dublă 
11 buzunare pe capac 
 1 placă de acoperire compartiment 
 1 compartiment pentru documente în capac 
 
Indicație: Lacăte, a se vedea Ç 7/114.

Troller pentru scule etanș la apă, Waterproof m

IP67

Model: Din plastic ABS rezistent la uzură și impact, cu plăci pentru scule 
rezistente și mâner de transport robust cu zonă moale. Cu amortizoare cu gaz 
pentru deschidere și închidere facilă și capacitate de până la 35 kg. Cadru solid 

din aluminiu turnat sub presiune cu suport suplimentar din 
aluminiu. Foarte robust și cu picioare înalte, reglabile.  
Model adecvat pentru zbor.

Troller pentru scule Premium  

Compartimentare: 
45 buzunare pe placa de scule dublă 
23 buzunare pe placa de scule cu o parte 
 1 compartiment pentru documente pe placa de scule cu o parte 
 2 suporturi Open-ToolFix pentru scule pe placa de acoperire

Model 68/2F m

7401 Cu mâner telescopic de 4 segmente și role de 
transport cu amortizare, silențioase.

7401

Compartimentare: 
 4 suporturi pentru scule Open-ToolFix pe placa de scule dublă 
23 buzunare pe placa de scule cu o parte 
 1 compartiment pentru documente pe placa de scule cu o parte 
 2 suporturi Open-ToolFix pentru scule pe placa de acoperire

Model 23 6F m

7401 Cu mâner telescopic de 4 segmente și role de 
transport cu amortizare, silențioase.

7401

Dimensiuni interioare lun-
gime x lățime x înălțime 

mm
Volum cca.

l
Greutate

kg

7405 Nr. 
comandă

€
520 x 285 x 205 30 6,9  228,50  …0300

(W606)

Model
Volum cca.

l

7400 7401 Nr. 
comandă485 x 410 

x 215
485 x 410 

x 250
€ €

68/2F 40  283,00   387,50  …1000
(W588) (W588)

Model
Volum cca.

l

7400 7401 Nr. 
comandă485 x 410 

x 215
485 x 410 

x 250
€ €

23/6F 40  286,00   391,00  …1100
(W588) (W588)

Valize pentru scule
7



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.

7/139

 

Dezvoltare inteligentă: cărucioarele noastre 
robuste pentru scule FORMAT au acum un blat de 
lucru din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

Există și module noi, le puteți vedea de la Ç 6/89.




